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O SR. PRESIDENTE _ Convido 

o General Dióscoro Gonçalves do 
Valle, Comandante da ID-4 para 
toma~ assento à Mesa (pausa) 
Conytdo o Coronel Afrânio d~ 
Agm.ar, Comandante .da Base Aérea, 
para tomar assento à Mesa. 

INSTALAÇãO DA 4 ... SESSAO 
LEGISLATIVA ORDINA.RIA 

O SR. PRESIDENTE- Declaro 
em nome do povo mineiro, insta~ 
lados. os trab~os d.a 4.• Sessão Le-
gislativa Ordinária, da s.• Legisla-
tura, d.a Assembléia Legislativa do 
Estado d~ Minas Gerais. Pausa 
Hino Nacional. 

NOMEAÇãO DE COMISSAO 

O SR. PRESIDENTE_ Convido 

os Srs . Deputados Valdir Melgaço 
Souza ~ Silva, Homero Santos ~ 
Athos VIeira de Andrade para cons-
tituírem uma Comissão, a fim de 
acompanhar até às escadarias do 
Palácio d.a Inconfidência as autori-
dades que nos honraram com as 
suas presenças (pausa) . 

ENCERRAMENTo 

O SR. PRESIDENTE _ A Mesa 
de:lara encerrada a presente Reu-
nião e convoca os srs. Deputados 
para a de amanhã, Ordinária às 14 
horas, com a finalidade de ~ pro-
ceder à eleição d.a nova Mesa Dire-
tora dos nossos trabalhos . 

- LeWlllta-se a Reunião . 

515.• Reunião Ordinária da Assembléia Legislativa, 
aos 2 de fevereiro de 1966 

PRESID:imCIA DO SR. JORGE VIARGAS 

SUMARIO: - Comparecimento -
Ata - Expediente: Mensagem Es-
pecial n . 1 .046 capeando o Pro-
jeto n. 3. 540 e Oficios diversos 
e telegramas - Comunicações 

· dos Srs. Luiz Fernando Azevedo, 
GUberto Almeida, Murilo Badaró, 
Hugo Aguiar, Navarro Vieira, Fe-
licl.ano de Oliveira, Manoel Costa, 
Wilson Tanure, Pires da Luz, Ál-
varo Sales, LéUs Chaves, João Luiz 
de Carvalho, José de Castro, Eu-
clides . Cintra, Benedito Xavier, 
Aureliano Chaves, lbrahim !Abi-
Ackel, Sousa e Sllva e Waldir Mo-
rato . - Falta de "quorum" para 
eleição d.a Mesa - Encerramen-
to . 

COMPARECIMENTO 

-As 14,06 horas comparecem os 
Senhores: 

Jorge Vargas - Anuar Pares -
Alvimar Mourão - Atallba Mendes 
-Batista Miranda- Bonifácio de 
Andrada - Carlos Eloy - Carlos 
Megale - Cfcero Du.mont - Der-
meval Pimenta Fllho - Domingos 
Jório- Expedito Tavares- Geral-
do Qufntão - Gerardo Grossi -
Gomes Madeira - Hugo Castelo 
Branco - Jarbas Medeiros - Joio 
Bõsco - Joio Vaz - Jorge Ferraz 
- José de Castro - Ladislau Sales 
-Leio Borges - I..éUs Chaves-
Lúcio de Souza Cruz - Manoel Cos-
ta - Marta Pena - Marta Nair 
Monteiro - Mart1ns Sllveira - Nl-
canor Armando - Nunes Coelho -
oteUDo Sol - Pereira de Almeida 
- PJDto COeUlo - Ra'mWJdo ~-

bergari.a - Sette de Barros - Sin-
val Boaventura - Waldir Mora.to 
- Waldomiro LObo - Walthon 
Goulart - Wlson Modesto. 

- Com a presença de 41 Srs. 
Deputados, o Sr. Presidente declara 
aberta a Reunião. 

ATA 

-O SR. WALDIR MORATO-
(2.0 Secretário "ad-hoc") - Procede 
à leitura da Ata da Reunião ante-
rior, a qual é aprovada, sem obser-
vações . 

O SR . ANUAR FARES - (4.0 Se-
cretário, nas funções de 1.0 ) - Lê 
Expediente constante da seguinte 
matéria: 

(•) MENSAGEM ESPECIAL 
N. 1.046 

Belo Horizonte, 23 de dezembro 
de 1965. 

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléi.a Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais . 

Tenho a honra de submeter, por 
intermédio de Vossa Excelência, à 
consideração dessa Egrégia Assem-
bléia Legislativa, o incluso Projeto 
de Lei, dispondo sObre autori2açio 
para o Govêrno do Estado contrair 
um empréstimo com a UniAo de 
Cr$ 15. 000. 000. 000 (quinze bllhões 
de cruzeiros), nos têrmos da Lei 
Federal n. 4.770, de 15 de setembro 
de 1965. 

A obtençio dêsses rectl1'II08 torna-
se neoe88ãria para assegurar a con-
Q!UIIo 4o tmp~1DJmW. \\o 
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gr~nde ~ignificação para a econo-
rrua mmeira, e cujo adiamento 
acarret~ria sensível perda de re-
cursos Já investidos. 

dos à amortização do empréstimo 
autorizado nesta lei : 
. ~rt. 3.o - Revogam-se as dispo-

Sl~oes ei? contrário, entrando esta 
le1 ~m vigor na data de sua publi-
caçao. 

O empréstimo será destinado aos 
s~tôres de pavimentação de rodo-
VUlS, restauração e construção de 
pré~os públicos, bem como à exe-
cuçao de programa de grande in-
terê~se para a agricultura e a pe-
cuária do Estado. 

Tratando-se de medida que con-
sulta aos al~os e legítimos interês-
ses do Estado, estou em qUe a Egré-
gia Assembléia Legislativa do Esta-
do a êle dispensará o seu honroso 
interêsse, apreciando-o no prazo de 
30 (trinta) dias a qUe se refere o 
Art. 29 da Constituição do Estado 
com a nova redação que lhe dá ~ 
Emenda Constitucional n. 14. 

Prevaleço-me do ensejo para rei-
terar a Vossa Excelência os protes-
tos d~ meu elevado aprêço e consi-
deraçao. 

(a.) José de Magalhães Pinto -
Gove;nador do Estado de Minas 
GeraiS . 

Publicar. 

PROJETO N. 3 . 540/65 

Autoriz~ o Estado a contrair, com 
a Umao, o empréstimo de Cr$ 
15.000.000.QOO. 
A Assembléia Legislativa do Es-

tado de Minas Gerais decreta: 

Dado no Palácio da Liberdade aos 
- Publicado o Projeto inclua-se 

em Ordem do Dia. 
OF!CIO 

19~1~ de Janeiro, 25 de janeiro de 

~mo. Sr. Presidente da Assem-
blefa Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Em atendimento ao Ofício n 
1. ~66/65/CF, de 26-5-65, qUe ~c~: 
minha o 'Requerimento n . 893, apre-
sez:t~do pelos Senhores Deputados 
Már1o Hugo Ladeira, Marta Nair 
Mo?U:.iro, Artur Fagundes, Geraldo 
Qumtao, Jorge Ferraz e Anuar Fa-
res, tenho a grata satisfação de 
prestar os seguintes esclarecimen-
tos: 

IAs crises surgidas no abasteci-
m~to das torrefações mineiras, em 
maiO_ :próximo passado, decorreram 
de dificuldades internas em nossas 
dependências de São Paulo e de 
Bauru, encarregadas de despachar 
o café para os armazéns entrega-
dores do Estado de Minas Gerais 

Os problemas do IBC, nesse ~ 
t or, r~sultaram do aparecimento 

de defeitos nas máquinas de colorir 
café, por via sêca (adição de óxi-
do d~ _ferro), naquelas localidades, 
de .~!lc~ recuperação, além de in-
suftCiencta de vagões para o trans-
porte do produto, obedecendo o 
montante adequado às necessida-
des dos postos de distribuição exis-
tentes nesse Estado . 

Art. 1.0
.- Fica o Poder Executi-

vo .~utorizado a contrair, com a 
Uruao, o empréstimo de Cr$ ..... 
15 .000 .000 .000 (quinze bilhões de 
cruzeiros), destinados à conclusão 
d~ obras de pavimentação de rodo-
VIas, ~e . construção e reconstrução 
de predios ·estaduais e de custeio 
de realização de interêsse da agri-
cultura e da pecuária. 
-Parágrafo único - Serão condi-

çoes do empréstimo 0 resgate no 
prazo de até (oito) anos e a taxa 
de juros de no máximo 7% (sete 
por cento) ao ano. 

Art. 2.o - O Estado consignará 
eJP Orçamento, os l'eClU'SO$ ~~Un3: 

~tretanto, visando a debelar a 
cnse que se afeiçoava iminente de-
terminei à Agência de Curitiba' que 
promovesse as remessas do produ-
to, por via rodoviária, a fim de evi-
tar_ que o atendimento das popu-
laçoes COnsumidoras dêsse Estado 
sofresse solução de continuidade. 

:&:sses carregamentos, por fOrça 
9os ~~ ns. 54. t08 ~ 57.150, de 
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7-8-64 e de 1-11-65, respectivamente, 
que concedem prioridade à Rêde 
Ferroviária Federal S . A. , para o 
transporte de quaisquer mercado-
rias de órgãos governamentais, fo-
ram realizados sob a responsabili-
dade do Departamento Rodoferro-
viário da Rêde de Viação Paraná-
Santa Catarina. 

Presentemente, pode-se afirmar 
qUe as vendas de café para o con-
sumo, em Minas Gerais, decorrem 
normalmente, contando os arma-
zéns do me em Belo Horizonte, Per-
dões, Matias Barbosa, Guaxupé, 
Uberaba e Caratinga, com montan-
tes do produto suficientes às ne-
cessidades de, pelo menos, dois me-
ses, das indústrias de torrefação e 
moagem de café do Estado em 
pauta. 

Outrossim, informo que a aber-
tura de outros pontos de distribui-
ção de café no território mlneiro 
é medida qUe esta Autarquia não 
cogita no presente momento, em 
razão de uma série de obstáculos de 
ordem administrativa, sendo mais 
provável a centralização das entre-
gas, através das dependências ins· 
taladas em Belo Horizonte. 

A êsse respeito saliento que, em 
face dos estudos efetuados pelo De-
partamento de Consumo Int emo 

desta Autarquia, tendo em vi~ ta o 
pesado ônus que suporta o !BC, 
com a atual politica de subsidio ao 
café consumido internamente, não 
será mais distribuida essa matéria 
prima por Guaxupé, sendo as tor-
refações dessa área encaminhadas 
para os demais pontos . 

As medidas corretivas tomadas 
pelo me, nesse setor, surtiram 
efeito em curto espaço de tempo, 
pois as entregas de café pelo Esta-
do da Guanabara, depois de perdu-
rarem por 5 meses, foram suspen-
sas a partir do mês de junho do 
ano passado. 

Os objetivos desta Autarquia, nes-
Se particular, são de possibilitar 
maior eficiência e economia nas 
entreps de catá às torrefações, de-

vendo os estudos sôbre a matéria 
serem conduzidos no sentido de so-
luções que atendem aos interêsses 
do IBC e dêsses industriais, já se 
tendo iniciado, para tanto, alguns 
contatos entre aquêle Departamen-
to e o Sindicato de classe do Esta-
do de Minas Gerais. 

Aproveito o ensejo . para apresen-
tar a Vossa Excelência os meus pro-
testos de elevada estima e distinta 
consideração. 

(a . ) Leônidas Lopes Borio 
Presidente do IBC. 

- Ciente. Publicar. 

OFfCIO 

Belo Horizonte, 25 de janeiro de 
1966. 

Exmo . Sr . Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Tenho o prazer de comunicar a 
V. Exa. que, distinguido por ato 
do Exmo. Senhor Presidente da Re-
pública, fui nomeado para o cargo 
de Delegado Federal de Agricultu-
ra em Minas Gerais, o qual assumi 
a 17 do corrente. 

No exercício das funções ineren-
tes a essa investidura, a que fui 
conduzido por honrosa indicação 
do Senhor Ministro Ney Braga, es-
pero merecer a colaboração de tô-
das as autoridades e dos órgãos 
vinculados às atividades rurais do 
Estado, empenhando-me por uma 
política de conjugação de esforços 
em proveito de medidas de maior 
amplitude no campo da assistência 
a êsse setor básico da nossa eco-
nomia. 

Permanecendo ao inteiro dispor 
de V. Exa., reafirmo-lhe a seguran-
ça de minha elevada estima e con-
sideração, apresentando mui 

Respeitosas Saudações, 
(a.) Francisco Athayde ae Vas-

concellos - Delegado Federal de 
Agricultura em Minas Gerais. 

- Ciente. Publicar. 
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TELEGRAMAS 

Dos Senhores: 
Engenheiro Pedro Gomes, Dr. 

Antônio Toletino, Armando Abre 
Rios e da família Baião enviando 
condolências pelo falecimento do 
Deputado Hilo Andrade. - Ciente. 

Da União dos Varejistas de Minas 
Gerais, transmitindo os pêsames 
pelo falecimento do Deputado Hilo 
Andrade. 

-Ciente. 
Da Sra. Judith Dib Farah, agra-

decendo as manifestações de pesar 
pelo falecimento do Sr. Júlio Farah. 

-Ciente. 
Do Sr. Pedro Bernardo Neto, co-

municando a nova Diretoria da Liga 
Operária Viçosense para o ano de 
1966. 

- Ciente - Agradecer. 
Da Câmara Municipal de Sete La-

goas, transmitindo os nomes da 
Mesa eleita para dirigir os seus tra-
balhos em 1966. 

- Ciente - Agradecer . 
Do Conselho Federal de Farmá-

cia, encaminhando cópia do Rela-
tório da Presidência do CRF-6, re-
lativo às suas atividades, em 1965 
e os quadros estatísticos constan-
tes do mesmo. 

- Ciente - Agradecer. 
Vêm à Mesa: 

COMUNICAÇAO 

Exmo. Sr. Presidente da Assem· 
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Tenho a honra de comunicar ·a 
Vossa Excelência que nesta data 
empossei-me no cargo de Secretá-
rio de Estado dos Negócios do In-
terior e Justiça de Minas Gerais. 

Sala das Reuniões, 2 de fevereiro 
de 1966. 

<a. ) Luiz Fernando Faria de Aze-
vedo. 

- Ciente. Publique-se. A' Divisão 
do Pessoal. 

G-
COMUNICAÇAO 

Exmb. Sr. Peesidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

O Deputado infra-assinado comu-
nica a Vossa Excelência que, nesta 
data, assume o cargo de Secretário 
de Estado da Educação de Minas 
Gerais. 

Sala das Reuniões, 2 de fevereiro 
"de 1966. 

(a.) Gilberto Almeida. 
- Ciente. Publique-se . A' Divi-

são do Pessoal. 

CO MUNI CAÇAO 

Exmo. Sr . Presidente da Assem· 
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

O Deputado infra-assinado comu-
nica a Vossa Excelência que, nesta 
data, assume o cargo de Secretário 
de Estado do Govêrno de Minas 
Gerais . 

Sala das Reuniões, 1.0 de feverei-
ro de 1966. 

.(a.) Murilo Badaró . 
- Ciente. Publique-se . A' Divi-

são do Pessoal. 

COMUNICAÇAO 

Exmo. Sr . Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

O Deputado abaixo assinado co-
munica a Vossa Excelência que, 
nesta data, assumiu o cargo de Se-
cretário de Estado da Administra-
ção de Minas Gerais. 

Sala das Reuniões, 2 de feverei-
ro de 1966. 

(a.) Hugo Aguiar. 
- Ciente . Publique-se. A' Divi-

são do Pessoal. 

COMUNICAÇAO 

Exmo. Sr . Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve 
comunica a V. Exa. que, em aten-

ção a convite que lhe formulou o 
Exmo. Sr. Governador Israel Pi-
nheiro, assumiu as funções de Se-
cretário de Estado de Ação Social. 

Sala das Reuniões, 2 de feverei-
ro de 1966. 

(a.) Navarro VIeira . 
- Ciente. Publique-se . A' Divi-

são do Pessoal . 

COMUNICAÇAO 

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

O Deputado infra-assinado comu-
nica a V. Exa . que, nesta data, en-
trou em exercício no cargo de Se-
cretário de Estado para Assuntos 
de Abastecimento e Crédito Rural. 

Sala das Reuniões, 2 de feverei-
ro de 1966. 

(a.) Fellciano d.e Oliveira. 
- Ciente. Publique-se. A' Divi-

são do Pessoal. 

COMUNICAÇAO 

Exmo. Sr . Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

O Deputado infra-assinado comu-
nica a Vossa Excelência que, por 
honrosa designação do Exmo. Sr . 
Governador do Estado, Dr. Israel 
Pinheiro da Silva, assume, n~ta 
nesta data, o cargo de Líder do Go-
vêrno nesta Assembléia Legislati-
va. 

Sala das Reuniões, 2 de feverei-
ro de 1966. 

(a. ) Manoel Costa. 
Ciente. Publique-se. 

COMUNICAÇA.O 

Exmo. Sr. Presidente da :Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Comunico a Vossa 
que, nesta data, estou 
a cadeira de Deputado 
sembhüa. 

Excelência 
assumindo 
a esta As-
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Sala das Reuniões, 2 de feverei-
ro de 1966 . 

(a.) Wilson Tanure . 
- Ciente. Publique-se. A' Divi-

são do Pessoal. 

COMUNICAÇAO 

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

O Deputado abaixo assinado co-
munica a Vossa Excelência que, 
nesta data, asstJ.Ine o seu mandato 
a esta Assembléia . 

Sala das Reuniões, 2 de feverei-
ro de 1966 . 

(a.> Pires da Luz. 
- Ciente. Publique-se. A' Divi-

são do Pessoal. 

COMUNICAÇAO 

Exmo. Sr . Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

O Deputado infra-assinado comu-
nica a Vossa Excelência que, nesta 
data, assume o mandato de Deputa-
do a esta Assembléia. 

Sala das Reuniões, 2 de feverei-
ro de 1966. 

(a.) Álvaro Sales . 
- Cienté. Publique-se. A' Divi-

são do Pessoal. 

COMUNICAÇAO 

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Comunico que, nesta data, assu-
mo a cadeira de Deputado à 'Assem-
bléia Legislativa Mineira, em subs-
tituição ao Deputado Sebastião Na-
varro Vieira, que, em 1.0 /2/ 66, to-
mou posse na Secretaria de Ação 
Social. 

Sala das Reuniões, 2 de fevereiro 
de 1966. 

<a. ) Lél1s Ferreira Chaves. 
- Ciente. Publique-se. A' Divi-

sAo do Pessoal. 
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COMUNICAÇÃO 

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

rrenho a honra de comunicar a 
Vossa Excelência que estou assu-
mindo, nesta data, cadeira neste Le-
gislativo, em substituição ao Depu-
tado Luiz Fernando Faria de Aze-
vedo, empossado hoje no cargo de 
Secretário de Estado dos Negócios 
do Interior e Justiça de Minas Ge-
rais. 

Sala das Reuniões, 2 de feverei-
ro de 1966 . 

(a. ) João Luiz de Carvalho. 
- Cienúe. Puiblique-se. A' Di vi-. 

são do Pessoal. 

COMUNICAÇAO 

Exmo . Sr . Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais . 

Comunico a V. Exa., para todos 
os fins e efeitos de direito, que 
reassumo, nesta data, minha cadei-
ra de Deputado, nesta Casa. 

Sala das Reuniões, 2 de feverei-
ro de 1966 . 

(a.) José de Castro 
- Ciente. Publique-se . A' Divi-

são do Pessoal . 

COMUNICAÇÃO 

Exmo . Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Levo ao conhecimento de V. Exa. 
para os devidos fins, qUe assumi a 
Pasta do Trabalho e Cultura Popu-
lar, motivo por que me considero 
afastado da atividade parlamentar, 
a partir do dia 2 do corrente. 

Sala das Reuniões, 2 de feverei-
ro de 1966. 

(a. ) Euclides Cintra. 
- Ciente. Publique-se. A' Divi-

são do Pessoal. 

COMUNICAÇAO 

Exmo. Sr. PreaicleDte da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Comunico a V. Exa . que, nesta 
data, atendendo convocação desta 
Egrégia Assembléia, estou assumin· 
do minha cadeira de Deputado . 

Sala das Reuniões, 2 de feverei-
ro de 1966. 

(a.) Benedito Gonçalws Xsvier . 
- Ciente. Publique-se. A' Divi-

são do Pessoal. 

COMUNICAÇÃO 

E:xmo . Sr . Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Comunico a V . Exa. que, nesta 
data, estou reassumindo o meu 
mandato de Deputado, do qual es-
tava afastado para o exercício das 
funções de Secretário de Estado 
das Comunicações. 

Sala das Reuniões, 2 de feverei-
ro de 1966. 

(a.) Aureliano Chaves. 
- Ciente. Publique-se . A' Divi-

são do Pessoal. 

COMUNICAÇÃO 

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

O Deputado infra-assinado comu-
nica a V. Exa. que, nesta data, assu-
me uma Cadeira de Deputado à As-
sembléia Legislativa, em caráter 
efetivo, conforme renúncia do ex-
Deputado e atual Vice-Governador 
Pio Canedo. 

Sala das Reuniões, 3 de feverei-
ro de 1966. 

(a.) Ibrahim Abí-Ackel. 
- Ciente. Publique-se. A' Divi-

são do Pessoal. 

COMUNICAÇAO 

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. · 

Comunico a V. Exa. que fui in-
dicado para Lfder da Bancada do 
ex-P.S.D. na Assembléia, teado 

sido igualmente escolhidos para vi-
ce-líderes da aludida Bancada os 
ilustres Deputados Hermelindo Pai· 
xão e Álvaro Salles. 

Sala das Reuniões, 2 de feverei-
ro de 1966. 

(a. ) Ibrahim Abi-Ackel. 
Ciente. Publique-se . 

COMUNICAÇAO 

Exmo . Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Os Deputados que compõem, nes-
ta Casa, a Bancada do Ex-Partido 
Social Progressista vêm comunicar 
à Mesa, para os devidos fins, ha-
verem escolhido os Deputados Pau-
liDo Cícero de Vasconcelos e Go-
mes Moreira, respectivamente, para 
líder e vice-líder da Bancada, na 
presente Sessão Legislativa. 

Palácio Inconfidência, 3 éie feve-
reiro de 1966. 

(aa.) Sousa e Silva - João Luiz 
de Carvalho - Reny Rabelo - Ge-
raldo Quintão - Gomes Moreira -
Wilson de Paiva - Paulino Cícero 
- Raul Fernandes. 

- Ciente. Publique-se. 
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COMUNICAÇÃO 

Exmo. Sr. Presidente da :Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Os abai.xos assinados, componen-
tes do Bloco Parlamentar Renova-
dor, vêm informar a V. Exa. que 
foi eleito líder do Bloco o Deputa-
do Wilson de Paiva. 

Sala das Reuniões, 3 de feverei-
ro de 1966. 

(aa.) Waldir Morato - Geraldo 
Quintão- Souza e Silva- Anuar 
Fares - Raul Fernandes - Wilson 
de Paiva - Wilson Chaves. 

- Ciente . Publique-se. 

FALTA DE "QUORUM" PARA 
ELEIÇÃO DA MESA 

O SR. PRESIDENTE - Não há 
maioria absoluta de Srs. Deputa· 
dos para que se proceda à eleição 
da nova Mesa Diretora de nossos 
trabalhos. 

ENCERRAMENTO 

Encerro a presente Reunião, 
convocando os Srs. Deputados pa-
ra a Ordinária de amanhã, às 14,00 
horas, com a finalidade de se pro-
ceder à eleição da Mesa. 

- Levanta-se a Reunião. 

.. 



516. a Reunião Ordinária da Assembléia Legislativa, 
aos 3 de fevereiro de 1966 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. JORGE VARGAS E BONIFACIO DE ANDRADA 

SUMARIO - Comparecimento -
Ata - Expediente: Oficios ns. 
959 e 960 - Questão de Ordem -
Suspensão da Reunião - Rea-
bertura e nova Suspensão - Rea-
bertura - Eleição da Mesa -
Escrutinadores e chamada para 
votação - Apuração - Declara-
ção dos eleitos e posse - Discur-
sos dos Srs. Presidente Jorge 
Vargas e Bonifácio de Andrada 

Encerramento: 

COMPARECIMENTO 

-As 14,10 horas, comparecem os 
Senhores: 

Jorge Vargas -Cláudio Pinheiro 
Lima- Agostinho Campos Neto-
João Navarro - Wilson Chaves -
Wilson de Paiva - Ãnuar Fares -
!Altair Chagas - Alvaro Salles -
Alvimar Mourão - Aníbal Teixei-
ra - Artur Fagtuides - Ataliba 
Mendes - Athos Vieira de Andra-
de - Augusto Zenun - Aureliano 
Chaves - Batista Miranda - Bo-
nifácio de Andrada - Carlos Eloy 
- Benedito XB.vier - Carlos Me-
gale - Cícero Dumont - Daniel 
de Barros - Delson Sca.rano -
Dermeval Pimenta Filho - Domin-
gos Jório - Euler La!etá - Expe-
dito Tavares - Florivaldo Dias -
Geraldo Quintão - Gerardo Grossi 
- Gomes Moreira - Hélio Garcia 
- Hermelindo Paixão - Homero 
Santos - Hugo Castelo Branco -
Ibrahim Abi-Ackel - Jairo Maga-
lhães- Jarbas Medeiros - Jeho-
vah Santos - João Luiz de Carva-
lho - Joio VM - Jorp Ferraz -

Joaquim de Melo Freire - José 
Augusto - José Maria Magalliães 
-José de Castro- Ladislau Sales 
- Leão Borges - Lélis Chaves-
Lourival Brasil - Lúcio de Souza 
Cruz - Manoel Costa - Maria Pe-
na - Mário Hugo Ladeira - Marta 
Nair Monteiro - Martins Silveira 
- Nicanor :Armando - Nunes Coe-
lho - Orlando Andrade - Otelino 
Sol - Paulino Cícero - Pereira de 
Almeida - Pinto Coelho - Pires 
da Luz - Raimundo Albergaria -
Raul Fernandes- Reny Rabello-
Salim Nacur - Sebastião Anastá-
cio- Sebastião Nascimento- Set-
te de Barros - Sinval Boaventura 
-Souza e Silva -Ulisses Escobar 
- Valdir Melgaço - Waldir Mora-
to - Waldomiro Lôbo - Walthon 
Goulart - Wilson Modesto - Wil-
son Tanure. 

- Com a presença de 81 Srs . 
Deputados, o Sr. Presidente decla-
ra aberta a Reunião. 

ATA 

-O SR. CARLOS MEGALE -
(2.0 Secretário "ad-hoc") -Procede 
à leitura da Ata da Reunião ante-
rior, a qual é aprovada, sem obser-
vações. 

EXPEDIENTE 

- O SR. ANUAR FARES - (4.0 

Secretário, nas funções de 1.0 ) -

Lê o seguinte Expediente: 
OF1CIO N. 959 

Belo Horizonte, 26 de janeiro de 
1966. 
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Exmo. Sr . Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Em resposta aos têrmos do Ofí-
cio n. 4 .056/65/CF, datado de 22 
de novembro de 1965, pelo qual 
Vossa Excelência encaminhou, por 
cópia, o teor da Indicação n. 980, 
apresentada p e 1 o Sr. Deputado 
Geraldo Quintão e outros, no sen-
tido de que fOssem restabelecidos 
os Postos de Saúde localizados nos 
bairros Ressaca e Dom Bôsco, na 
Capital, tenho a honra de informar-
lhe que o assunto será oportuna-
mente solucionado com a nomea-
ção dos médicos concursados para 
a Capital. 

No ensejo, renovo a Vossa Ex-
celência as expressões de meu ele-
vado aprêço e cordialidade. 

(a.) José de Magalhães Pinto -
Governador do Estado de Minas 
Gerais. 

- Ciente - Publicar . 

OFICIO N. 960 

Belo Horizonte, 25 de janeiro de 
1966 . 

Exnio. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Geraís. 

Com referência aos têrmos do Ofi-
cio n. 3.617j65jLN, datado de 15 de 
outubro de 1965, pelo qual Vossa 
Excelência encaminhou, por cópia, 
o teor da In~ão n. 986, apre-
sentada pelo Sr. Deputado Má-
rio Hugo Ladeira e outros, no sen-
tido de que fOssem as Escolas Com-
binadas da Vila de Santa Bárbara 
do Monte Verde, município de Rio 
Prêto, transformadas em Grupo Es-
colar com a denominação de "Dou-
tor Manoel de Carvalho Prata", te-
nho a honra de informar-lhe que a 
Secretaria da Educação está aguar-
lllando comunicação da Inspetora 
Seccional do Ensino, para que o ex-
pediente possa ser providenciado. 

No ensejo renovo a Vossa Exce-
lência as expressões de meu alto 
aprêço e distinta consideração. 

(a.) José de Magalhães Pinto-
Governador do Estado. 

- Ciente - Publicar. 

QUESTAO DE ORDEM 

O SR. JAIRO MAGALHAES 
Senhor Presidente. 

A zona eleitoral de 'Açucena tinha 
como seu representante nesta. Casa 
o Deputado Hilo Andrade. o povo 
daquela região o estimava e nêle de-
positava as suas esperanças. Hilo 
Andrade, por sua vez, com carinho 
e entusiasmo, patrocinava aqui a 
defesa dos interesses e dos direi-
tos daquela gente. O seu passa-
ment? causou, assim, em Açucena 
o mrus profundo e doloroso pesar. 
Gomo demonstração dêsse pesar, 
estamos recebendo da Câmara Mu-
nicipal de Açucena, o telegrama qUe 
passo a ler, a fim de que seja inse-
rido nos Anais da Casa: 

"Deputado Jairo Magalhães -
Assembléia Legislativa. 

N orne Legislativo Açucena mani-
festo egrégia Ass~mbléia profundo 
p~sar desaparecimento Deputado 
Hilo Andrade. Sua vida pública 
foi de intenso labor causa homem 
interior mineiro. (a.) Edson As-
sis Morais, Presidente da Câmara. 

O SR. PRESIDENTE - (Jorge 
Vargas) - Não há questão de or-
dem a ser resolvida. 
~ presente Reunião foi convoca-

-da com a finalidade especüica de 
se proceder à eleição da nova Co-
missão Executiva, que orientará os 
trabalhos da Assembléia Legislati-
va no corrente ano. 

SUSPENSAO DA REUNIAO 
A 

Mesa suspende os trabalhos da pre-
sente Reunião, pelo prazo de 1 hora, 
a fim de que sejam confeccionadas 
as cédulas e concluídas as indica-
ções das respectivas correntes de 
opinião parlamentar. 

- Suspende-se a Beuniio. 
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REABERTURA E NOVA 
SUSPENSAO DOS 

TRIABALHOS 

O SR. PRESIDENTE - (Jorge 
Vargas) - A Mesa reabre os tra-
balhos e torna a. suspendê-los, mar-
cando definitivamente a eleição da 
futur~ Comissão Executiva para às 
17 horas de hoje. 

- Suspepde-se a Reunião. 

REABERTURA E ELEIÇAO DA 
MESA 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Var-
gas) - Está reaberta a Re~. 
Convido os Srs. Deputados Valdir 
Melgaço e Jairo Magalhães para 
servireDl como escrutUnadores. 

Vamos dar inicio à eleição da no-
va Mesa Diretora . desta Casa. _A 
Mesa infornna que, na cabine, estao 
tõdas as cédulas dos candidatos . 

CHAMADA 
O SR . PRESIDENTE - A Mesa 

infornna que o restabelecimento da 
energia elétrica ainda vai demorar . 
Por êste motivo, dará inicio ao pro-
cesso de votação, sem o serviço de 
alto-falante . 

CoDl a palavra o Sr. Secretário 
para proceder à ch~ dos Srs . 
Deputados. 

O SR. SECRETARIO- Faz a 
chamada, depositando seu voto na 
urna os senhores: 

Jorge Vargas - Cláudlo Pi-
nheiro Lima - \Agostinho cam-
pos Neto - Joio Navarro -
Wilson Chaves - Wilson Paiva -
Anuar Fares- Altair Chagas- Al-
varo Sales - Alvimar Mourão -
Anfbal Teixeira - Artur Fagundes 
- Ataliba Mendes - Athos Vieira 
de Andrade - Augusto Zenun -
Aureliano Chaves- Batista Miran· 
da - Bonifácio de ~ - Car-
los Eloy - Benedito X&vier - Car-
los Megale - Cfcero Dumont - Da-
niel de Ba.t'IOI - DelSOD Scarano 
- Dermeval Pbnenta Pilho - Do-
mingos JódO - Lefetá -

Expedito Tavares- Florivaldo Dias 
- Geraldo Quintão - Gerardo 
Grossi - Gomes Moreira - Hélio 
Garcia - Hernnelindo Paixão 
Homero Santos - Hugo Castelo 
Branco - lbrahim Abi-Ackel 
Jairo Magalhães- Jarbas Medeiros 
- Jehovah Santos- João Luiz de 
Carvalho - João Vaz - Jorge Fer-
raz - Joaquim de Melo Freire -
José Maria Magalhães - José de 
Castro - Lad.islau Sales - Leão 
Borges- LéllS Chaves -Lourival 
Brasil - Lúcio de Souza Cruz -
Manoel Costa - Maria Pena -
Mário Hugo Ladeira - Marta Nair 
Monteiro - Martins Silveira - Ni-
canor Armando - Nunes Coelho -
Otelino Sol - Paulino Cícero -
Pereira de Almeida - Pinto Coelho 
- Pires da Luz - Raimundo Al-
bergaria - Raul Fernandes - Re-
ny Rabello - Salim Nacur - Se-
bastião Anastácio Sebastião 
Nascimento - Sette de Barros -
Sinval Boaventura- Souza e Silva 
- Ulisses Escobar - Valdir Melga-
ço- Walthon Goulart - Wilson 
Modesto - Waldir Morato - Wal-
doDliro Lôbo - Wilson Tanure . 

APURAÇAO 

O SR. PRESIDENTE- Votaram 
79 srs. Deputados . Foram en-
contradas na urna 79 sobrecartas . 
A Mesa vai iniciar o processo de 
apuração. 

DECLARJAÇAO DOS ELEITOS E 
POSSE 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa 
vai anunciar o resultado da vota-
ção: 

Para Presidente: 
Bonifácio de Andrada - 66 vo-

tos. (Palmas) . 
Walthon Goulart - 8 votos. 

(Palmas). 
Nulo - 1 voto. 
Brancos - 4 votos. 

Para 1.0 Vice-Presidente: 
Leão Borges - 76 votos. (Pal-

mas> . . 

Nulos - 2 votos. 
Branco - 1 voto. 

Para 2.0 Vice-Presidente: 
Mário Hugo Ladeira - 72 votos . 

(Palmas). 
Brancos - 7 votos. 

Para 1.0 Secretário: 
João Navarro - 55 votos . (Pal-

mas) . 
Salim Nacur - 22 votos . (Pal-

mas) . 
Em Branco - 2 votos. 

Para 2.0 Secretário: 
Reny Rabello- 74 votos . (Pal-

mas). 
Em branco - 5 votos. 

Para 3.0 Secretário: 
Pinto Coelho - 56 votos . (Pal-

mas). 
Waldir Morato- 22 votos . (Pal-

mas). 
EDl branco - 1 voto . 

Para 4.0 Secretário: 
Anuar Fares - 53 votos . (Pal-

mas ). 
EDl branco - 3 votos . 
A Mesa, nos têrmos do Art. 10 

do Regimento Interno, proclama 
eleitos: 

Presidente - Deputado Bonifá-
cio de Andrada; 

1.0 Vice-Presidente - Deputado 
Leão Borges; 

2.0 Vice-Presidente - Deputado 
Mário Hugo Ladeira; 

1.0 Secretário - Deputado João 
Na varro; 

2.0 Secretário -Deputado Reny 
Rabello; 

3.0 Secretário - Deputado Pinto 
Coelho; 

4. o Secretário - Deputado Anuar 
Fares . 

A Mesa, nos têrmos do Art. 10 
do Regimento Interno, declara em-
possados os Srs. Deputados elei-
tos. 

Convido os membros eleitos da 
Comissão Executiva para tomarem 
assento à Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge 
Vargas Senhores membros 
eleitos da Comissio Executiva, Se-
Jih9~ Deputadoe; 
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Cumpro, neste momento solene, 
o dever de transmitir o alto car-
go de Chefe do Poder Legislativo 
de Minas Gerais àquele que, por 
imperativo democrático e por fôr-
ça da temporariedade dos manda-
tos, acaba de ser escolhido pelos 
seus nobres pares, para a honrosa 
investidura que, até o momento, 
estava sob minha responsabilidade. 

Quero, nesta hora decisiva para 
a manutenção das instituições, 
destacar a importância do Poder 
Legislativo na mecânica do regime 
democrático representativo, como 
instrumento insubstituível de ex-
pressão da vontade popular. 

Como democrata, não posso com-
preender democracia sem Parla-
mento aberto, seDl imprensa livre e 
sem o povo manifestando livremen-
te a sua vontade, quer diretamente 
ou através de seus representantes 
nas casas legislativas . 

Posso me orgulhar de que a As-
sembléia Legislativa, no período em 
que esteve sob Dlinha direção, cum-
priu patrioticamente o seu dever, 
discutindo e votando tôda.i as men-
sagens oriundas do Govêrno pro-
fícuo e real.izador do Senhor Maga-
lhes Pinto e as proposições dos Se-
nhores Deputados, sempre com 
isenção e sem as paixões, que, mui-
tas vêzes, imperam nas casas de 
representação politica, visando tão 
somente ao interêsse público e ao 
bem-estar do povo mineiro . 

Entre os fatos mais importantes 
de minha gestão posso citar a apro-
vação e promulgaçãO da Lei Cons· 
titucional n. 14 em decorrência da 
outorga do Ato Institucional n. 2, 
emanado do Poder Revolucionário, 
o que veio demonstrar que os re-
presentantes do povo mineiro es-
tão eDl consonância com os princí-
pios moralizadores da Revolução 
de 31 de março, defiagrada na ter-
ra dos Inconfidentes e ouvida em 
todos os rincões da Pátria brasilei-
ra. 

Cumpre ressaltar o meu agrade-
cimento públlco ao Governador 
Map1hies Pinto, ~ conslde-



Fev./66 -14-
ração com que se houve em suas 
relações com êste Poder, cuja a~~ 
tonomia sempre procurou respet 

d di tingulr-nos por tar além e 5 ' visi-
mais de uma vez, com a sua 
ta sumamente honrosa. 

Seria injusto deixar de acentua: 
o perfeito entendimento entre a ~ 
sembléia e o Poder Judiciário, h~n
bem repre~entado pelo m~~gador 
rado Prestdente, ne: Silva o 
Raimundo Gonçalves • 
qual sempre procurou, pela s~ 

. orada educação e formaçao 
~f:~. o perfeito congraçamento 
dos Podêres do Estado. 

!Ao prestar contas de minha ad-
ministração devo reconhecer de 

úblico qu~ o êxito obtido se d~ve 
P , atriotismo, ao espírito 
~~~c:e ~trabalho dos membros 
da Comissão Executiva, dos Depu-
tados e dos inigualáveis e zelosos 
funcionários da Casa, sempre cr~~; 
tos a colaborar para que o o de-
Legislativo de Minas seJa engran 
cido e dignificado. 

Aos Senhores Deputados s~ria 
dis nsável enumerar ~ realiza~ 

- ~da Comissão Executiva que ti 
~~ea honra de presidir, po~ que e;~ 
ai estão dependendo maiS d~ -
conhecimento de todos que trad: 

. dade de serem mos . 
cess1 ia exige pres-Mas, como a democrac obri-
tação de contas ao povo, soudéstia 
gado a vencer a minha mo 
d mineiro e enumerar algumas 
~ obras executadas, visRD;do ti~~ 
das ao aprimoramento da ~ta
ção e ao aparelhamento ~ . lati-
lações da sede do Poder giS 
v o: 

1 - Reforma gera:I do ~alácio 
da Inconfidência e Instalaçao de 
tõdas as assessorias e serviços ~s
sistenciais objetivando dar ~~~{ 
comodidade, dignidade! et. re~pel a -
lidade ao Poder Legis a tvo' 

2 _ instalação completa de ser-
. administrativos em anexo ao 
~~~io da Inconfidência. l~o 

andar alupdo em edifício pr -
~o, para maior eficiência dos ór-

gãos adm1nlstrativos da Assem-
bléia; _ reaparelha-3 _ reinstalaçao e 
mento total do Serviço Médico, pa-
ra possibilitar assistência perma-

te aos Senhores Deputados, ~~cionários e seus fammares, du~ 
te vinte e quatro horas por dia, r~ - criação e instalação de Ser-

viço Dentário, para atendimento 
aos Senhores Deputados, funcioná-
rios e dependentes; d 

5 -instalação de parque e 
estacionamento para os Senhores 
De utados, jornalistas e servidores, co~ garagem adequada aos carros 
oficiais; - da leria dos ex-6 - criaçao ga 
Presidentes e dos ex-Primeiros Se-
cretários como contribuição da !As-
sembléia para que o povo ~ultive 
melhor a história e a tradiçao das 
instituições democráticas; 

7 _ edição atualizada de volume 
contendo as Constituições do Esta-
do e da República e respectivas leis 
complementares, para atender aos 
reclamos do povo mineiro, de~j~
so de possuir o texto de nossa ar-
ta Magna; _ Reg1m t In-

8 _ impressao do en ° 
terno com anotações, p~a maior 
facilidade de interpretaçao da lei 
que regula nossos trabalhos; • 

9 _ promoção de concurso pu-
blico em fase de andamento, par~ 
preenchimento de cargos de = _ 
tor de Anais e Documentos a 
mentares; t d 

10 _ melhor aproveitamen o o 
dministrativo da Casa, atra-oo~oa t ~· é do Instituto de Readap aç • 

v ~1 _ conclusão das obras de es-
trutura na nova sede do Palácio da 
Inconfidência, onde trab~amo~ o 
equivalente a três anos ~n ~~ 
do mais de novecentos m oes · 
cruzeiros; t -

12 - ampliação das do açoes or-
çamentárias para o prossegutn;tento 
da construção do nOyo Palácio d.~ 
Inconfidência de quinhentos rm 
lhões para três bilhões de cruzei-

fim de que Minas Gerais, co-ros a tema democráti-mo fortaleza do sis 
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co de govêrno, tenha, o quanto an-
tes, sede do Poder Legislativo de 
acõrdo com as tradições de seu 
povo livre. 
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pelo esp!rito público e pelo traba-
lho que apresentaram e, acima de 
tudo, pelas suas qualidades de ca-
ráter e de coração. No campo legislativo, o traba-

lho da Assembléia, sob minha di-
reção, foi bastante proveitoso. 

Foram realizadas 268 Reuniões, 
entre ordinárias e extraordinárias, 
tendo sido apresentadas, no correr 
delas, 3.130 proposições que depen-
diam da apreciação do Plenário, 
atingindo média superior a 11 por 
Reunião . Assinale-se que dessas 
proposições 2 . 245 eram Projetos de lei. 

A Assembléia apreciou tôda es-
sa matéria e tivemos 734 leis san-
cionadas, 90 promulgadas e 66 ve-
tadas, total ou parcialmente. 
Em virtude da Lei Constitucional 
número 14 foram arquivados 1.391 
projetos de lei. 

Foram apresentados e aprecia-
dos, e constantes do total acima, 
619 Requerimentos e Indicações, lo-
grando aprovação 572. 

No setor das Comissões Técnicas, 
o trabalho não foi menor: as di-
versas Comissões da Oasa realiza. 
ram 506 reuniões, no curso das 
quais foram emitidos 4. 311 pare-ceres. 

Para termmar, reconheço que 
a maior responsabilidade de mi-
nha gestão é, precisamente, ter que 
passar as funções de Presidente da 
Assembléia Legislativa do Estado 
de Minas Gerais ao ilustre Deputa-
do Bonifácio Andrada, uma das 
maiores expressões de homem pú-
blico da nova geração política que 
desponta no Estado, revolucionário 
autêntico, legítimo herdeiro e con-
tinuador das tradições de Antônio 
Carlos e do nome tutelar do Pa-
triarca da Independência. (Pal-mas) . 

O SR. PRESIDENTE- (Jorge 
Vargas) - Passo a Presidência 
com muita honra, neste instante, ao 
Presidente Bonifácio de Andra-
da . (Palmas). 

O SR. PRESIDENTE BONIFá-
CIO DE ANDRADA - (Assume a 
Presidência. 

"Exmo . Sr. Presidente Jorge 
Vargas - Ilustres membros da Me-
sa - Senhores Deputados. 

Senhoras e Senhores: 

A apreciação de 182 vetos, mui-
tos dos quais aguardando decisão 
há mais de 5 anos, constitui-se em 
fato inédito nos Anais da Casa. 

Procurando a valorização do Po-
der Legislativo, tônica de minha 
Passagem pela Presidência desta 
Casa, e uma. constante em meus 
atos na vida pública, fiz instituir, 
através da apresentação de projeto 
na Comissão Executiva, aprovado 
peJa Casa, o Prêmio Nacional de 
Jornalismo Assis Chateaubriand, a 
ser conferido aos melhores traba-
lhos publicados sObre o Poder Le-gislativo. 

'Ao assumir ra presidência da As-
sembléia Legislativa de Minas Ge-
rais, cumpre-nos declarar, Primei-
ramente, a grande honra que para 
nós tal incumbência representa e 
as enormes responsabilidades que 
vemos nesta investidura, aquelas 
de presidir esta Casa de gloriosas 
tradições, hoje integrada por tão 
ilustres representantes do povo mi-neiro. 

Senhores Deputados: 
Nessa Sessão Legislativa, tive-

mos a lamentar o falecimento dos 
nobres colegas Oliveira Souza e 
Ililo Andrade, os quais deixaram 
aastnaJada sua Pa&saJem ~tl'(t nós, 

Agradecemos, de coração, aos 
eminentes colegas que nos indica-
ram para estas elevadas funções e 
reafirmamos a gratidão a todos os 
que, generosamente, sufragaram o 
nosso nome, colocando-nos em pos-
to de tão destacada competência. 

Esta Casa, Senhores Deputados, 
nos é muito cara. Participar de 
seu Plenário, conviver com seus in-
tegrantes, recordar o seu P88Sado e 
saber das m&gnas atribuições que 
Ule c-bem no J>reeeote, &udQ co~ 
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titui oportunidade que, indiscuti-
velmente, dignifica os que têm a 
ventura da escolha popular. Há, 
entretanto, para nós, outros aspec-
tos que sensibilizam o coração: 
aqui já estêve meu pai e outros as-
cendentes, todos no sadio propósi-
to de servir a Minas e ao seu po-
vo. 

Queremos ainda eminente Presi-
dente, homenagear a V. Exa. e 
seus companheiros da Comissão 
Executiva, pela. operosa gestão que 
desenvolveram no comando desta 
Casa, remodelando o edifício sede 
da instituição, dando-lhe adequado 
ambiente de trabalho, transforman-
do-lhe o aspecto e permitindo a 
êste Poder o funcionamento con-
digno de parcela substancial do 
regime . 

V. Exa., ilustre Deputado Jorge 
Vargas, é portador de tradição na 
vida pública do Estado, é digno 
continuador da liderança vigorosa 
de seu ilustre pai e, como êle, traz 
consigo as qualidades de bravura e 
destemor civlco aliados a novos 
atributos capazes de destacar a sua 
personalidade como promissora 
presença da nova genação nos 
atuais quadros políticos do Esta-
do. Em nome de todos os nossos 
colegas, apresentamos a V. Exa. e 
a seus ilustres companheiros de 
Mesa as expressões de nosso agra-
decimento e de nossa homenagem. 

Meus Senhores: - Minas Gerais 
entra, neste momento, em nova 
etapa da sua história. Há poucos 
dias S . Exa. o Dr. José de Maga-
lhães Pinto, estadista eminente que 
no govêrno marcou, de forma no-
tável, a evolução de Minras com me-
didas de progresso indiscutível, en-
tregava a chefia do Poder Executi-
vo ao eminente Governador Israel 
Pinheiro, experimentado adminis-
trador, homem público ilustre que 
traz consigo a herança magna de 
filho de João Pinheiro, o glorioso 
governante de nossa terra. Todos 
os acontectmentos dêstes últimos 
mêses acham profundamente 
v1ncu1adoa • Rnoluçáo de 31 ele 

março, episódio de nossa evolução 
política em que mais uma vez as 
Fôrças Armadas foram fiéis às ins-
pirações profundas de nosso povo e 
que encontra no insigne brasileiro, 
Presidente Humberto Alencar Cas-
klo Branco a liderança firme, pa-
triótica, progressista, democrática, 
capaz de conduzir o Brasil para os 
felizes destinos que todos acalenta-
mos. O movimento revolucionário 
que continua em marcha constitui 
fôrça revigoradora do regime no 
intuito de aperfeiçoá-lo, purlficá·lo 
e defendê-lo contra os riscos e pe-
rigos provindos de suas deficiên-
cias ou de seus inimigos. A estru-
tura constitucional e o funciona-
mento do Estado sofreram altera-
ções profundas dando oportunidade 
que certas diretrizes básicas, ema-
nadas do Chefe da Nação, passas-
sem a representar a bússola desta 
conjuntura de transição, decidida-
mente empenhadas em resguardar 
e fortalecer os princípios essenciais 
de nossa formação democrática. 

O Poder Legislativo de Minas não 
faltará aos deveres para com a 
Nacionalidade, nesta hora de re-
cuperação econômica, social e po-
litica. Antes, as obrigações supe-
riores para com o povo nos im-
põe o esfôrço ingente de reapare-
lhar esta Casa de modo que possa 
urgentemente sentir e auscultar 
mais as aspirações populares e con-
tribuir, técnica e politicamente, para 
o aprimoramenfo da legislação e, 
através dela, dos próprios planos e 
cometimentos governamentais. O 
Legislativo precisa ir cada ver mais 
ao povo, nas suas contingências 
diversas e diferenciadas, para bus-
car do povo o acêrvo de subsídios 
que só êle pode dar para que o Es-
tado consiga concretizar os justos 
e legítimos reclamos que partem 
da comunidade mineira e nacional. 

O maior problema do Estado Mo-
derno - questão qUe atormenta os 
pensadores e políticos - se locali-
za na procura de técnicas e práti-
cas que propiciem à agência esta-
tal métodos ele não se atutar do 

povo, não se burocratizar ao ponto 
de formar novas castas, não se de-
sumanizar, em última palavra 

Quanto mais os agentes do Esta-
do se isolarem e se fecharem ao 
povo tanto menos democrática e 
duradoura. será a sua organização. 
E as ?iêncJ.aS da sociedade, em nos-
sos dias, com as Relações Públicas 
co.~ o Serviço Social, com a Pu~ 
bli~Idade e a Divulgação, e outros 
me10s, permite que sejam vencidos 
os obstáculos, mas tudo dependen-
do da sensibilidade dos lideres 

Lafayete, coestaduano emé;ito 
numa de suas anotações a lapis n~ 
volume "Teoria de Govêrno Repre-
sentativo" de Guisot, assim obser-
va: "pode-se resumir no seguinte 
enunciado a essência de govêrno 
representativo: independência e 
eleição para todos os empregos 
(cargos) - Responsabilidade e pu-
blicidade para todos os atos" . Con-
cluímos nós, a responsabilidade e 
mesmo a publicidade hão de ser 
proporcional às exigências de cada 
época ou de cada conjuntura. 

O nosso êxito, perante o povo, 
estará em saber medi-las, formulá-
las, p~a executar as tarefas que 
nos sao impostas de modo a cor· 
responder aos imperativos máxi-
mos do regime democrático na or-
d~m política e na econô~co-so
cial. 
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Senhores Deputados: 
Renovando a V. Exas . , os agra-

decimentos de todos os integran-
t es desta Mesa que hoje assumem 
os seus encargos na Assembléia 
aprovei~amos a oportunidade pa~ 
ra reafliillar, de público, ao emi-
nente Governador Israel Pinheiro 
Chefe do Poder Executivo e oo 
eminente Desembargador Raimun-
do Gonçalves da Silva, Chefe do 
Poder Judiciário, as expressões de 
nosso maior aprêço e de nossa 
maior consideração, . certos de que 
o convívio dos Podêres Republica-
nos, neste Estado, se fará dentro 
das normas constitucionais e das 
melhores tradições políticas de Mi-
nas . 

Seremos, eminentes colegas, fiéis 
a~s man~amentos desta casa, glo-
noso recmto das mais caras evo-
c~ções da História Mineira. Pe-
dimos a Deus que nos ajude. 
(Palmas). 

ENCERRAMENTO 

O SR. PRESIDENTE- (Bonifá-
cio de Andrada) ......: 'A Mesa declara 
encerrada a presente Reunião e 
convoca os Srs. Deputados para 
outra, Ordinária, amanhã, às 14 ho-
ras, com a Ordem do Dia regimen-
tal. 

- Levanta se a Reunião. 



517.a Reunião ()rdiná.ria da Assembléia Legislativa, 
alOS 4 defevereiro de 1966 

PRESIDtNCIA DO SR. BONIFACIO DE ANDRADA 

SUMARIO - comparecimento -
Ata- Expediente- Mensagem 
no 1.047, com o Projeto n° 3.541-
·66 - Leitura e Apresentação de 
Proposições - Palavras do Sr . 
Presidente - Requerimentos dos 
dos Srs. Man<~el costa e SOusa e 
Silva- Comunicação do Sr. José 
de Castro - [)iscursos dos Srs. 
Sousa e Silva, Manoel Costa e 
Nunes Coelho - Aprovação do 
Requerimento Manoel costa -
Encerramento - Ordem do Dia: 

- Joaquim de Melo Freire- José 
de Castro - José Maria Magalhães 
- Ladislau Sales - Lélis Chaves 
- Lourival Brasil - Lúcio de Sou-

COMPARECIMENTO 

-As 14,05 boros, comparecem os 
Senhores: 

Bonifácio de Andrada - Leão 
Borges - Mário Hugo Ladeira -
João Navarro - 'Reny Rabelo -
Pinto Coelho - Anuar Fares -
Agostinho Campos Neto - .Alvaro 
Sales - Alvimar Mourão - Aníbal 
Teixeira - A r t u r Fagundes -
Ataliba Mendes - Athos Vieira de 
Andrade - Augusto zenun - Au-
reliano Chaves- Batista Miranda 
-Benedito Xavier- Carlos Eloy-
Carlos Megale - Cicero Dumont -
Cláudio Pinheiro Lima - Delson 
Scarano - Dermeval Pimenta Fi-
lho - Euler Lafetá - Domingos 
Jório - Expedito Tavares - Fio-
rivaldo Dias - Geraldo Quintão -
Gerardo Grossi - Gomes More\-
ra - Hélio Garcia - Hermelindo 
Paixão - Homero Santos - Hugo 
Castelo Branco - Ibrahlm Abi-
Ackel - JairO Magalhães - Jar-
bas Medeiros - Jehovah Santos -
Jorge Fenu - Jorge Vargas -
.JQM L~ 4o ~o - o1oão V~ 

za Cruz - Manoel Costa - Maria 
Pena - Martins Silveira - Nica-
nor Armando - Nunes Coelho -
Otelino Sol - Paulino Cicero -
Pereira de Almeida - Pires da Luz 
- Raimundo Albergaria - Raul 
Fernandes - Salim Noacur - Se-
bastião Anastácio- Sebastião Nas-
cimento - Sette de Barros - Souza 
e Silva - Ulysses Escobar - Val-
dir Melgaço - · Waldir Morato -
Walthon Goulart - Wilson Chaves 
- Wilson Modesto - Wilson de 
Pai v a - Wilson 'l'anure . 

- Com a presença de 76 Srs. De-
putados o Sr. Presidente declara 
aberta a Reunião . 

ATA 
O SR. PINTO COELHO - (3° Se-

cretário, nas funções de 2°) -Pro-
cede à leitura da Ata Cila Reunão 
anterior, a qual é aprovada sem 
observações. 

EXPEDIENTE 
O SR. JOAO NAVARRO - (1° 

Secretário) - Lê Expedi-ente cons-
tante da seguinte matéria: 

MENSAGEM ESPECIAL N.0 1.047 
Belo Horizonte, 3 de janeiro de 

1966. 
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Tenho a honra de submeter, por 
iPtermédio de vossa ExceleP.çJa, ao 

alto pronunciamento da Egrégia 
Assembléia Legislativa, o incluso 
projeto de _lei, que objetiva con-
ceder pensao mensal vitalícia a 
d. Julieta Fernandes de Rezende 
filha do senhor João FemandP.s d~ 
Rezende, falecido em meados do 
ano passado. 
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O extinto exerceu com zêlo e de-
dicação, durante 42 anos as atri-
buições de avaliador . judÍcial, não 
tendo podido, todavia, amealhar re-
cursos suficientes para a manuten-
ção condigna de seus descendentes 

A benefíciária da atual medida· 
desprovida do gôzo de pensão ~ 
destituída de quaisquer rendas, en-
contra-se em situação difícil die 
prover até mesmo a própria sub-
sistência. 

Daf o objetivo da presente inicia-
tiva, cujo conteúdo humanitário e 
de reconllecinlento pqr parte do 
Estado, quanto aos bons serviços 
que lhe foram prestados pelo se-
nhor João Fernandes de Rezende 
dão-me a convicção de que os no~ 
b!es senhores Deputados aceitarão 
diligentemente a matéria. ora pro-
posta à sua. apreciação. 

Renovo a Vossa Excelência, nesta 
oportunidade, os protestos de mi-
~a co!dial estima e distinta coÍl-
stderaça.o. 

(a.) José de Magalhães Pinto, Go-
vernador do Estado de Minas Ge-
rais - Publicar. 

PROJETO Nõ 3. 541j66 

Concede pensão a d . Julleta Fer-
nandes de Rezende. 

A Assembléia Legislativa do Es-
tado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1° - Fica concedida a d 
Julieta Fernandes de Rezende f~ 
do senhor João Fernandes d~ Re-
~nde, ex-avaliador judicial, a pen-
sao mensal vitalicla de Cr$ 63.000 
(sessenta e três mil cruzeiros). 

Parágrafo único - A pensão 
objeto desta lei. será devida en~ 
quanto perdurar o estado clvU de 
solteira da benet1c1árla . 
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Art. 20 - O pagamento da pensão 
a que se refere esta lei correrá 
pe!os recursos orçamentários pró-
pnos. 

_Art. 3° - Revogam-se as disposi-
çoes em contrário, entrando esta 
lei ~m vigor na data de sua publi-
caçao. 

- Publicado, inclua-se em or-
dem do Dia. 

- Passa-se à 

LEITURA E APRESENTAÇAO DE 
PROPOSIÇOES 

. O SR. PRESIDENTE - A Mesa 
informa ao Plenário, especialmen-
te ~o ~rs. _Líderes, que o prazo para 
a. mdicaçao de membros para as 
diversas Comissões Técnicas termi-
na na próxima segunda-feira. 
Asim sendo, esta Presidência faz 
um apêlo aos lideres das ex-Ban-
cadas desta Casa para procederem 
às devidas . indicações como pro-
celtua o parágrafo 3° do artigo 31 
do Regimento Interno. 

-Vêm à Mesa: 

REQUERIMENTO 

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais . 

O Deputado que êste subscreve 
requer se consigne na Ata de nossos 
trabalhos um voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Sr. Ed-
mundo Brum, ocorrido a 2'1 pas-
sado, na cidade de Rio Pardo de 
Minas, suspendendo-se a Reunião 
de hoje em sua homenagem . 

O extinto possui brilhante car-
reira poUtlca, exercendo o mandato 
de Deputado estadual desde 1801 
ocupando uma cadeira à Assem: 
bléia Legislativa até 1918 sendo o 
último sobrevivente ãaquÍe tempo 
desde o falecimento de Afonso Pen~ 
Júnior. 

Em Rio Pardo de Mlnas, exerceu 
os principais caqos da esfera mu-
nicipal como Delegado, Promotor 
de Justiça, Inspetor Escolar, etc. 

Em tOdat N atlvldMes Jl'Nl· 
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geou, merecidamente, o aprêço e a 
estima dos que se lhe acercaram, o 
que se justificou por seus atributos 
peculiares e qualidades muito no-
bres. 

Desaparece, com o pesar de quan-
tos o conheceram e privaram de 
seu convívio, depois de fecunda 
longevidade, aos 94 anos, de~ando 
viúva a Sra. Orlinda Costa Brum 
e grande descendência. 

Pelo infausto acontecimento re-
quer se conste de nossos Anais um 
voto de profunto sentimento dos 
representante do povo mineiro, do 
qual se dê conhecimento à família 
enlutada, através da senhora sua 
viúva, em Rio Pardo de Minas. 

Sala das Reuniões, 4 de fevereiro 
de 1966. 

Manoel Costa - Pires da Luz 
Hermelindo Paixão . 

REQUERIMENTO 
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

O Deputado infra-assinado comu-
nica à Casa o falecimento, ocorrido 
em Rio Pardo de Minas, no dia 
2711166, do sr. Edmundo Brum, ex-
Deputado à Assembléia Legislativa 
de Minas, durante cêrca de 20 
anos. 
suspensos os trabalhos de hoje, em 
homenagem póstuma a.o grande 
morto . 

Sala das Reuniões, 4 de feverei-
ro de 1966 . 

Sousa e 811 v a . 

COMUNICAÇAO 
Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Comunico a V. Exa. que a Ban-
cada do ex-P.T.B., por unanimida-
de dos seus membros presentes à 
reunião convocada para êsse fim, 
escolheu os Deputados José de Cas-
tro Ferreira e José Hugo Castelo 
Branco, resgectiTam.ente, para Li-
der e Vive-Uder de sua rerpesen-
~ção ~ 110$ c~. 

Sala das Reuniões, 4 de feverei-
ro de 1966. 

(aa.) José de Castro Ferreira -
Líder da Bancada do ex-P .rr. B. 

- Ciente. Publique-se . 
O SR. PRESIDENTE - Sõbre 

a Mesa, Requerimento do ilustre 
Deputado Manoel Costa e outros, 
em que requer um voto de profun-
do pesar pelo falecimento do Sr. 
Edmundo Brum, antigo Deputado 
estadual, que ocupou uma cadeira 
neste Legislativo, do ano de 1901 a 
1918 . Requer, ainda, a suspensão 
dos nossos trabalhos em homena-
gem ao antigo parlamentar. 

Em votação o Requerimento . 
Tem a palavra, para encaminhar 

a votação, Sr. Deputado Sousa e 
Silva. 

O SR . SOUSA E SILVA- Sr. 
Presidente e Srs. Deputados. Tam-
bém requeri que se suspendessem 
os nossos trabalhos, em homena-
gem póstuma ao ex-deputado Ed-
mundo Brum, do Norte de Minas. 
Entretanto, o meu requerimento 
chegou depois do requerimento Ma-
noel Costa. Realmente, Sr. Presi-
dente, senti profundamente a mor-
te daquele grande amigo que eu ti-
nha no Norte de Minas Gerais. 
Quando o meu avô, Deputado à pri-
meira constituinte mineira, Manoel 
José da Silva, se candidatou a De-
putado Federal, indicou o nome de 
Edmundo Brum para substituí-lo 
na Assembléia Legislativa de Minas 
Gerais. E foi êle eleito, permane-
cendo aqui, de 1901 a 1918, como 
Deputado a esta Assembléia. Gran-
de amigo meu, no Norte de Minas 
viveu pacatrunente, com o seu es-
pírito de tolerância, respeitando o 
direito de todos os seus adversá-
rios. Era, realmente, democrata sin-
cero e, nas últimas campanhas do 
Brasil êle se filiou à corrente que 
que apoiou o Brigadeiro Eduardo 
Gomes. Para provar o seu espfrito 
de tolerância, vou contar ligeiro 
eqisórto que se passou com êle 
(pausa). 

Estou esperando, sr. Presidente, 
que se faça sijêncio para que eu 
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possa continua: as minhas pala-
vras, porque nao adiantaria conti-
nuá-las, do jeito em que se encon-
tra o Plenário. 

- Certo dia, na cidade de Rio 
Pardo, lutavam em praça pública 
de armas nas mãos, vários desor~ 
deir<?s. E~undo Brum, deputado 
d~ s1tuaçao, ali chegou para sepa-
ra-los. Um daquêles homens o em-
P.urrou, jogando-o ao chão. A poli-
Cia veio para prendê-lo por ter 
atentado contra o deputado mas 
Edmundo Brum declarou qÚe nã~ 
o prende~em porque o homem es-
tava embnagado e cachaça não se 
P.rend~. ~e soube compreender a 
s1~~çao e perdoar o seu agressor. 
Fm êle meu amigo particular. Sinto 
a sua morte, mas isto vem provar 
gu~ cop!orme disse Rui Barbosa, 
nao ha duas grandezas maiores do 

9ue .a morte e a justiça". Diante da 
JUStiça e da morte todos se nive-
l~ e equiparam. E afirmava en-
t~o, na sua eloqüência: Muitas 
vezes, o tirano que destruía que 
matava e perseguia, não sabia a 
quantos passos estava a sepultura 
que havia de recebê-lo. E a justiça' 
de olhos cobertos, quando era uni 
fato ~e absoluta inteireza, se equi-
para a morte e não escolhe nem 
grandes nem pequenos 1;ste é 0 
nosso caminho, aquêle :Por que ha-
veremos de passar. Mas a dor sem-
pre _acompanha aquêles que ficam 
aqueles que não podem seguir pará 
o além. 

Meus pêsames e meus sentimen-
tos profundos ficam registrados 
nesta Casa à ilustre família enlu-
tada. . 
~ SR. PRESIDENTE _ Em vo-

taçao o Requerimento. 
Tem a palavra o sr. Manoel Costa. 
O SR. MANOEL COSTA_ Sr 

Pre~idente . e Srs. Deputados. · 
Nao podia esta Casa deixar de 

~ani!estar-se ao ensejo da comu-
rucaçao do falecimento do ex-De-
putado dr. Edmundo Bnun, ocorri-
do na cidade de Rio Pardo de Mi-
nas, no dia 'n de janeiro passado 
porque fQi êsse ex-parlamentar fi' 
gura que dignfflcou e elevou esta 

Casa pela sua conduta, pelo seu ca-
ráter e pela sua cultura . Exerceu, 
desde 1901 até 1918, mandato de 
deputado estadual e em tôdas essas 
legislaturas o dr. Edmundo Brum 
se destacou pela sua capacidade de · 
trabalho e pela seriedade com que 
encarava e tratava os assuntos nes-
ta Casa. Foi, por mais de uma vez 
membro da Comiss~o Executiva e: 
no~ postos que exerceu, soube im-
prunir seriedade e austeridade no 
CWI?-Pri~ento de seu mandato. 
Assun, JUSto é, Sr~·-Deputados, que 
esta Casa, na reun1ao de hoje, pres-
te homenagem a quem merece a 
quem a ela fêz jus . ' 

O SR. PRESIDENTE - Com a 
palavra o sr . Nunes Coelho 

O SR . NUNES COELHO ..:.._ Sr 
Presidente e Srs. Deputados · 

No interregno de nossos· traba-
!-hos parlamentares, c~gou-nos a 
m;rausta notícia de que falecera, em 
R1o Pardo de Minas, o ex-deputado 
E~undo ~~. Sendo esta a pri-
merra ~uruao Ordinária desta As-
sembléia, da 4~;t Sessão Legislativa 
d~ s· ~gislatura, justo é que s~ 
tnbute a memória daquele integro 
Pa~lamentar a homenagem devida 
POIS se trata de um ilustre mineiro 
que, durante vários decênios mili-
t ou na vida pública, na antiga Cã-
mara dos Deputados com patrio-
tismo e zêlo. ' 

Foi um político de larga influên-
cia naquela região, onde gozava de 
grande prestígio pela sua atuação 
como homem particular e como ci-
dadão. 

Os Anais desta Casa registram os 
seus trabalhos, através dos quais 
podemos verificar ter sido êle um 
Deputado sempre voltado para o 
interêsse público, dedicado sempre 
aos problemas de sua região e aos 
do Estado. • 

Faleceu em avançada idade com 
94 anos, após uma existência ~heia 
de operosidade e de serviços pres-
tados à causa pública e à família. 
Deixa uma grande descendência à 
qual legou um nome honrado' e 
respeitável. 
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Esta Assembléia presta, assim, 

uma homenagem a um parlamentar 
que dignificou a politica mineira, 
elevou êste Parlamento e fêz jus 
à ad.miração e ao reconhecimento 
de seus conterrâneos. 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa 
vai colocar em votação o Reque-
rimento do sr. Manoel Costa. 

Antes, a Presidência informa à 
Casa que, além do Requerimento 
de autoria do sr. Manoel Costa e 
vários outros parlamentares, existe 
outro do Deputado Sousa e Silva, 
que também pede a suspensão dos 
trabalhos de hoje, em homenagem 
póstuma ao grande mineiro. 

Em votação o Requerimento do 
Sr . Deputado Manoel Costa. Os 
Srs. deputados que o aprovam 
queiram permanecer como se en-
contram - (Pausa) - Foi apro-
vado. 

ENCERRAMENTO 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa 
associa-se às manüestações de pe-
sar pelo falecimento do ilustre ex-
-deputado Edmundo Brum, que du-
rante 17 anos participou dêste Ple-
nário, contribuindo para a elevação 
dêste Legislativo, com patriotismo 
e inteligência . 

Tendo em vista a aprovação do 
Requerimento, a Mesa encerra a 
presente Reunião, convocando 
outra, Ordinária, para o dia 7 pró-
ximo, segunda-feira, às 14 horas, 
com a seguinte Ordem do Dia; (Lê) 

ORDEM DO DIA 7-2-1966 

t· Parte 
Das 14 às 15 horas: 

Leitura e aprovação da Ata. 
Expediente, inclusive leitura e 

apresentação de pareceres, proje-
tos, .comunicações, requerimentos e 
indicações. 

Das 15 às 16 horas: 
Discussão e votação de parece-

res, requerimentos, comunicações e 
indicações. 

Discussão e wtaçio de redações 
finais. 

2- Parte 

Das 16 às 18 horas: 
Votação, em 1 a. discussão, do Pro-

jeto no 3. 479165, do Sr. Governador 
do Estado, o qual cria Colégio Nor-
mal Oficial anexo ao Colégio Co-
mercial Oficial de Rio Casca. 

Votação, em 1" discussão, do Pro-
jeto n° 3.480 65, do Sr. Governador 
do Estado, o qual cria Ginásio In-
dustrial Estadual na cidade de 
Itaúna. 

Votação em 1• discussão, do Pro-
jeto n° 3.481165, do Sr. Governador 
do Estado, o qual autoriza a insti-
tuição da Fundação Universitária 
Tiradentes, de São João-Del-Rei. 

Votação, em h discussão, do Pro-
jeto n° 3 . 482165, do Sr. Governador 
do Estado, o qual dispõe sôbre a 
estrutura orgânica da Administra-
ção Pública Estadual. 

Votação, em 1• discussão, do Pro-
jeto no 3.483165, do Sr. Governador 
do Estado, o qual dispõe sôbre a 
concessão de auxilio financeiro à 
Federação Mineira de Futebol de 
Salão . 

Votação, em 1• discussão, do Pro-
jeto n° 3. 484165, do Sr. Governador 
do Estado, o qual cria Colégio Nor-
mal Oficial na cidade de Abaeté. 

Votação, em 1• discussão, do Pro-
jeto n° 3.48~ 1 65, do Sr. Governador 
do Estado, o qual cria o Colégio 
Comercial Oficial de São Lourenço . 

Votação, em 1• discussão, do Pro-
jeto n° 3. 486165, do Sr. Governador 
do Estado, o qual cria Ginásio Es-
tadual na cidade de São Pedro da 
União. 

Votação, em 1• discussão, do Pro-
jeto no 3. 487165, do Sr. Governador 
do Estado, o qual dispõe sObre doa-
ção de imóvel ao Lar Betânia. 

Votação, em 1• discussão, do Pro-
jeto n° 3.488165 (Resolução), da Co-
missão Executiva, o qual dispõe 
sôbre relevação de punições impos-
tas a funcionários da Secretaria da 
IAssembléia Legislativa do Estado 
de Minas Gerais. 

Votação, em 1• discussão, do Pro-
jeto n° 3.489165, do sr. Governador 
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do Estado, o qual cria curso secun-
dário de 2° ciclo no Colégio Normal 
Oficial de Betim. 

Votação, em 1• discussão, do Pro-
jeto n° 3. 490165, do Sr. Governador 
do Estado, o qual cria Colégio Co-
mercial Oficial de Passa Quatro. 

Votação, em 1• discussão, do Pro-
jeto n° 3. 491165, do Sr. Governador 
do Estado, o qual cria Colégio Nor-
mal Oficial na cidade de Cachoeira 
de Minas. 

Votação, em 1• discussão, do Pro-
jeto n° 3.492166, do Sr. Governador 
do Estado, o qual contém o Esta-
tuto do InStituto de Previdência dos 
Servidores do Estado de Minas Ge-
rais (IPSEMG). 

Votação, em 1• discussão, do Pro-
jeto n° 3 . 493166, do Sr . Governador 
do Estado, o qual concede pensão 
especial às viúvas de ex-Coman-
dantes Gerais da Policia Militar do 
Estado de Minas Gerais. 

Votação, em 1• discussão, do Pro-
jeto n° 3. 494166, do Sr. Governador 
do Estado, o qual autoriza o Go-
vêrno do Estado a receber, em doa-
ção, imóvel de propriedade do Co-
ronel José Geraldo de Oliveira . 

Votação, em 1" discussão, do Pro-
jeto no 3 .495j66, do Sr. Governador 
do Estado, o qual cria o curso se-
cundário de 2° ciclo no Colégio Nor-
mal Oficial Vital Brasil, de campa-
nha . 

Votação, em 1" discussão, do Pro-
jeto n° 3.496166, do Sr. GQvernador 
do Estado, o qual concede auxilio 
financeiro à Sociedade Amigas da 
Cultura. 

Votação, em 1• discussão, do Pro-
jeto n° 3. 497j66, do Sr. Governador 
do Estado, o qual autoriza a aqui-
sição do imóvel em Passos, para a 
instalação da 38• Delegacia Fiscal 
do Estado. . 

Votação, em r discussão, do Pro-
jeto n° 3. 498j66, do Sr. Governador 
do Estado, o qual abre à Secreta-
ria do Estado das Comunicações e 
Obras Públicas o crédito especial 
de Cr$ 7 .089.380. 

Votação, em 1" discussão, do Pro-
Jeto n° 3. 498j86, do Sr. Govemador 

do Estado, o qual autoriza a insti-
tuição da Fundação Faculdade de 
Filosofia e Lêtras de Guaxupé. 

Votação, em 1• discussão, do Pro-
jeto n° 3. 500l66, do Sr. Carlos Eloy, 
o qual concede beneficio a funcio-
nários, não previsto pela Lei no 
869, de 5 de julho de 1952 . 

Votação, em 1" discussão, do Pro-
jeto n° 3.501166, do Sr. João Luiz 
de Freitas, o qual dá a denomina-
ção de Dom José Gaspar ao Colé-
gio Estadual de Araxá. 

Votação, em 1" discussão, do Pro-
jeto n° 3. 502~66, do Sr. João Luiz 
de Freitas, o qual dá a denomina-
ção de Padre José Gonçalves de 
SolWa ao Ginásio Estadual de Fe-
lixlândia. 

Votação, em 1• discussão, do Pro-
jeto n° 3 .503166 ('Resolução), da Co-
missão de Justiça, o qual aprova 
têrmos de rescisão e de nôvo con-
vênio firmado entre o Govêrno do 
Estado e a Fundação Serviço Es-
pecial de Saúde Pública. 

Votação, em 2• discussão, do Pro-
jeto n° 3.223j65, dos Srs. Deputa-
dos, o qual concede subvenções a 
diversas instituições. 

Votação, em a• discussão, do Pro-
jeto n° 1. 509165, do Sr . Governador 
do Estado, o qual estabelece nor-
mas gerais de proteção, promoção 
e recuperação da saúde, comple-
mentares ao Código Nacional de 
Saúde . 

Votação, em 3" discussão, do Pro-
jeto n° 3.231165, do Sr. Walthon 
Goulart, o qual concede licença aos 
Munlcfpios de Além Paraíba e San-
to AntOnio do Aventureiro para mo-
düicarem os seus limites. 

Votação, em 3• discussão, do Pro-
jeto n° 3. 462165, do Sr . Governador 
do Estado o qual abre à Secreta-
ria de Estado da Saúde o crédito 
especial de Cr 16.590.977. 

1• discussão do Projeto n° 3. 5061 
166, do Sr . Governador do Estado, 
o qual autoriza o Poder Executivo 
a celebrar convênios com entidades 
mantenedoras de estabelecimentos 
particulares de ensino médio. 

1• d1scuuio do Projeto D0 3. 5071 
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J66, do Sr. Govenador do Estad~, 
o qual autoriza doação de parte de 
terreno à Diocese de Campanha, 
destinado à Paróquia de São Gon-
çalo do Sapucaí. 

1• discussão do Projeto n° 3.5081 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual concede auxilio financeiro 
ao Sindicato dos Assistentes Sociais 
do Estado de Minas Gerais. 

1• discussão do Projeto n° 3 . 5091 
66 do Sr. Governador do Estado, o 
qdal concede pensão especial ao se-
nhor Joaquim Lopes de Araújo. 

1" discussão do Projeto n° 3.5101 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual concede pensão à viúva do 
dr. Lourenço Ferreira de Andrade, 
ex-Deputado Estadual. 

1" discussão do Projeto no 3.5111 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual revoga e modifica disposi-
tivos contidos na Lei n° 3. 905, de 
22 de dezembro de 1965, e dá outras 
providências. 

1• discussão do Projeto no 3 .5121 
66, do Sr . Governador do Estado, o 
qual abre à Secretaria de Estado 
da Segurança Pública o crédito es-
pecial de Cr$ 80. 000. 000. 

1• discussão do Projeto n° 3.513t 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual abre à Secretaria de ~stado 
da Fazenda o crédito especial de 
Cr$ 10.900.000. 

1" discussão do Projeto n° 3.5141 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual abre à Secretaria de Estado 
da Fazenda o crédito especial de 
Cr$ 224.239.889. 

1" discussão do Projeto n° 3. 5151 
66, do Sr . Governador do Estado, 
o qual abre à Secretaria de Estado 
da Educação o crédito especial de 
Cr$ 795.000. 

1• discussão do Projeto n° 3. 5161 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual concede auxilio financeiro. 

1• discussão do Projeto n° 3.5171 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual autoriza o Executivo a. ad-
quirir a biblioteca do Prof. Mário 
Casassanta . 

1• discussão do Projeto n° 3. 518! 
66, do Sr.. Govei'Dador do Estado, 

o qual cria o Colégio Estadual Pro-
fessor Gabriel Mandacaru, na cida-
de de Diamantina . 

1• discussão do Projeto n° 3. 5191 
66, do Sr . Governador do Estado, 
o qual cria um Colégio Estadual 
na cidade de João Monlevade. 

1• discussão do Projeto n° 3.520J 
66, do sr. João Na varro, o qual 
considera de utilidade pública a So-
ciedade Pró-Melhoramentos Bairro 
São Ma teus, de Juiz de Fora. 

1" discussão do Projeto no 3. 5221 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual cria o cargo de Capelão da 
Guarda-Civil. 

1• discussão• do Projeto n° 3.5231 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual transforma cargo do Tribu-
nal de Contas do Estado de Minas 
Gerais. 

1• discussão do Projeto n° 3. 5241 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual abre crédito especial de Cr$ 
10 . 000. 000 à Secretaria de Estado 
da Fazenda. 

1" discussão do Projeto n° 3. 5251 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual autoriza a celebração de 
convênio com a Universidade Ca-
tólica de Minas Gerais. 

1" discussão do Projeto n° 3. 5261 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual autoriza o Govêrno do Es-
tado a permutar imóvel com a So-
ciedade Concepcionista de Ensino. 

1• discussão do Projeto n° 3.5271 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual concede pensão à viúva de 
Simeão Pena de Faria. 

1• discussão do Projeto n: 3.5281 
66, do Sr. Governad01· do E stado, 
o qual dispõe sôbre o· estímulo fis-
cal a indústrias novas. 

1" discussão do Projeto n: 3 . 529! 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual eleva o valor da subvenção 
concedida à Companhia Nacional 
de Educandários Gratuitos. 

1" discussão do Projeto n° 3. 530J 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual dispõe sObre a desapropria-
ção de bens e instalaçõ ... s elétr lcas 
pertencentes à Prefeitura Munici-
pal de Pium-i. 

t• discussão do Projeto n° 3 .5311 
66, do Sr. Lourival Brasil, o qual 
reconhece de utilidade pública o 
Abrigo Santa Helena, com sede na 
cidade de Juiz de Fora. 

1• discussão do Projeto n° 3.5321 
66 (Resolução), da Comissão de 
Justiça, o qual aprova convênio ce-
lebrado entre o Govêrno do Estado 
e o Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística - Conselho Na-
cional de Geografia. 

1• discussão do Projeto n° 3 . 5331 
66, do Sr. Governador do Estado 
o qual eleva o montante das doa-
ções em títulos da dívida pública 
estadual, prevista nas leis que men-
ciona. 

1• discussão do Projeto n° 3 .5341 
66, do Sr. Governador do Estado, o 
qual autoriza aquisição de imóvel 
na cidade de Pompéu . 

1" discussão do Projeto no 3 . 5451 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual concede promoção aos ofi-
ciais e praças da Policia Militar, 
da reserva ou reformados, qne te-
nham efetivamente participado dos 
movimentos revolucionários de 1930 
ou 1932. 

1• discussão do Projeto n° 3.5361 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual autoriza aquisição de imó.-
veis, na cidade de Governador Va-
ladares. 

h discussão do Projeto n. 3. 537 J 
66, do sr. Governador do Estado, o 
qual dispõe sôbre os servidores 
aposentados no cargo de Assessor-
Técnico de Medicina Legal. 

1.~ discussão do Projeto n. 3.538/ 
66, do sr. Governador do Estado, o 
qUal concede pensão especial a D. 
Maria da Conceição Carneiro. 

l.q. discussão do Projeto n. 3.539/ 
66, do sr. Governador do Estado, 
o qual abre crédito especial ao Ga-
binete Civil do Governador do Es-
tado. 

2.~ discussão do Projeto n. 806/ 
64, do sr. Jorge Ferraz, o qual dis-
põe sõbre a conversão das férias-
prêmio · não gozadas em vantagens 
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pecuniárias, em favor da famflla 
do servidor falecido. 

2.1]. discussão do Projeto n. 1 . 980/ 
65, do sr . Governador do Estado, 
o qual cria o curso secundário· de 
2. o ciclo no Ginásio Estadual de 
Muriaé. 

2.'' discussão do Projeto n. 3. 475/ 
65, do sr. Governador do Estado, 
o qual estabelece novos valôres pa-
ra níveis de vencimentos, na forma 
que menciona, .e dá outras provi-
dências. 

2.'-' discussão do Projeto n. 3 . 477 f 
65, do sr. Governador do Estado, 
o qual autoriza a concessão de au-
xilio, em títulos da Dívida Pública 
~stadual, para constituição do pa-
trimônio da FUndação para Prote-
ção e Amparo dos Trabalhadores 
nas Indústrias Extrativas do Esta-
do de Minas Gerais. 

2.~ discussão do Projeto n. 4. 478/ 
65, do sr. Governador do Estado, 
o qual autoriza auxilio financeiro 
ao Instituto Costa Sena, da FUn-
dação Gorceix, com sede em Ouro 
Preto . 

3.•.• discussão do Projeto n. 1. 903/ 
65, do sr. Governador do Estado, 
o qual abre à Secretaria de Esta-
do da :Agricultura o crédito espe-
cial de Cr 760 . 041. 

3;.• discussão do Projeto n. 3. 464/ 
65, do sr. Governador do Estado 
o qual cria o curso secundário d~ 
2. o ciclo no Ginásio Estadual de 
Silvianópolis. 

3.~ discussão do Projeto n. 3.465/ 
65, do sr . Governadqr do Estado, 
o qual cria o curso secundário de 
2.0 ciclo no Ginásio Estadual de 
Carmo do Paranaíba. 

3.? discussão do Projeto n. 3 . 466/ 
65, do sr. Governador do Estado, 
o qual autoriza o Govêmo do Es-
tado a firmar convênio com a Cor-
poração Musical União Operária 
de Nova Lima. ' 

3.~ discussão do Projeto n. 3. 472/ 
65, do sr. Governador do Estado, 
o qual concede pensão às filhas 
de Pedro Angelo Tavares. 

- Levanta-se a BeUDião. 
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PRESIDÊlNCIA DO. SR. ~O BORGES 

SUMARIO - ODmparecimento Deputados, o Sr . Presidente decla-
Ata - Requerimento do Sr. Ma- ra aberta a Reunião. 
noel Costa - Aprovação - En-
cerranaento. A~ 

COMPARECIMENTO 

- As 14,03 horas, comparecem os 
Senhores: 

Bonifácio de Andrada - Leão 
Borges - Mário Hugo Ladeira -
Pinto Coelho - Ãlvaro Sales - IAl-
vimar Mourão - Ataliba Mendes 
- Athos Vieira de Andrade- Au-
gusto Zenun - Aureliano Chaves 
- Batista Miranda - Benedito Xa-
vier - Delson Scarano - Derme-
val Pimenta Filho - Euler Lafetá 
- Expedito Tavares - Florivaldo 
Dias - Gerardo Grossi - Gomes 
Moreira - Hermelindo Paixão -
Homero Santos - Hugo Castelo 
Branco - Ibrahim Abi-Ackel -
Jairo Magalhães -Jehovah Santos 
-Jorge Ferraz- Jorge Vargas-
João Luiz de Carvalho - Joaquim 
de Melo Freire - José de Castro 
- José Maria Magalhães - Ladis-
lau Sales - Lélis Chaves - Lou-
rival Brasil- Lúcio de Souza Cruz 
- Manoel Costa - Maria Pena -
Martins Silveira - Nicanor Ar-
mando - Nunes Coelho - Orlan-
do Andrade - Baimundo Alberga-
ria - Raul Fernandes - Salim 
Nacur - Sebastião Anastácio 
Sette de Barros - Souza e Silva 
- Valdir MeJgaço - Waldir Mo-
rato - Waldomiro Lôbo - Wal-
thon Goula.rt -Wilson Chaves -
Wilson de Palva - Wilson Tanure. 

- Com a de 54 Srs. 

O SR . PINTO COELHO (3.0 Se-
cretário, nas funções de 2.0 ) -Pro-
cede à leitura da Ata da Reunião 
anterior, a qual é aprovada, sem 
restrições . 

O SR . PRESIDENTE - Sõbre a 
Mesa, requerimento subscrito pelo 
Sr . Deputado Manoel Costa e por 
vários outros Srs. Parlamentares, 
no seguinte teor -

REQUERIMENTO 

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais . 

O Deputado que em primeiro as-
sina tem o profundo pesar de co-
municar ao Plenário o falecimen· 
to, em desastre aéreo, do Sr . Depu-
tado Cláudio Pinheiro Lima, ex- in-
tegrante da bancada do Partido 
Social Democrático, membro e ex-
1.0 Vice-Presidente desta Casa. 

Requer sejam suspensos os tra-
balhos de hoje e, também em ho-
menagem à sua memória, se dedi-
que a Reunião Ordinária de ama-
nhã. 

Sala das Reuniões, 7 de feverei-
ro de 1966. 

(aa. > Manoel Costa - Jairo Ma-
galhães - Lourival Brasil - Wal-
dir Morato - Delson Scarano -
Wilson de Paiva - Nunes Coelho 
- Wilson Chaves - Mário Hugo 
Ladeira - Salim Nacur - Jorge 
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Ferraz - Leão Borges - Herme-
lindo Paixão - Souza e Silva -
Lélis Chaves - Ãlvaro Salles -
Walthon Goulart Florivaldo 
Dias- Euler Lafetá- Valdir Mel-
gaço - Ibrahim Abi-Ackel - Der-
meval Pimenta Filho - Raul Fer-
nandes - José Maria Magalhães -
Homero Santos - Sebastião Anas-
tácio - Aureliano Chaves- Bene-
dito Xsvier - Jehovah Santos -
Ladislau Salles - Orlando Andra-
de - Pinto Coelho - Martins Sil-
veira - Ataliba Mendes - Maria 
Pena - Lúcio de Souza Cruz -
Alvimar Mourão e Sette de Barros. 

O SR. PRESIDENTE - Em vo-
tação o requerimento. Os Srs. 
Deputados que o aprovam queiram 
permanecer como se encontram -
(Pausa). - Foi aprovado. 

ENCERRAMENTO 

O SR . PRESIDENTE - Em face 
da aprovação do requerimento, a 
Mesa encerra a presente Reunião, 
convocando outra para amanhã, às 
14 horas, em homenagem à memó-
ria do Deputado Cláudio Pinheiro 
Lima . 

- Levanta-se a Reunião. 
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PRESIDÉNCIA DO SR. BONIFACIO DE ANiDRADA 

SUMARIO: _ Comparecime~to -
Ata _ Homenagem à memori3: do 
Deputado Cláudio Pinh~iro Lima 
_Palavras do Sr. Pres1den~
Discursos dos Srs. Aureha:no 
Chaves, Homero Santos, Salim 
Nacur Wilson Chaves, Marta 
Nair Monteiro, Paulino Cícero, 
u\nibal Teixeira e Jorge Ferraz 
_ Palavras do Sr. Presidente 
Nomeação de Comissão - . En-
cerramento - Ordem do DJ.a. 

COMP .Aí&ECIMENTO 
- As 14,14 horas, comparecem 

os senhores: 
Bonifácio de Andrada - . Leão 

Borges _ Mário Hugo Ladeua -
João Navarro - Reny Rabelo -
Pinto coelho - Agostinho C~pos 
Neto _ Alvaro Sales - Alvrmar 
Mourão _ Aníbal Teixeira - Ar-
tur Fagundes - Ataliba Mendes -
Athos Vieira de Andrade - Augus· 
to zenun _ Aureliano Ch_aves -
Batista Miranda - Ben~dito xa-
vier - Carlos Eloy - C1Cero Du-
mont - Delson Scarano - Derme-
val Pimenta Filho - Euler ~e
tá _ Expedito Tavares - Flonval-
do Dias _ Gomes Moreira.-: Hé· 
lio Garcia - Hermelindo PaJXao -
Homero Santos - Hu?o Castelo 
Branco _ Ibrahim. Ab1-Ackel -
Jairo Magalhães - Jebovah San-
tos_ Jorge Ferraz- Jorge Varg~ 
-João Luiz de Carvalho - Joao 
vaz _ Joaquim de Melo Freire -
José de castro - José Maria Ma-
galhães _.:. Ladlslau Sal~s - ~lis 
Chaves - Lourival Brasil - Luclo 
de SOuza Cr1JB-L1dz Junqueira-

Manoel Costa - Maria Pe~a - ~r_
ta Nair Monteiro - Martms Silvei· 
ra - Nicanor Armando - Nunes 
Coelho - Orlando Andrade - Pa1:1· 
tino Cícero - Pires da Luz - Rai-
mundo Albergaria - Raul Fe~
des - Salim Nacur - Sebastiao 
Anastácio - Sebastião Nascimen· 
to - Sette de Barros - Souza _e 
Silva - IDysses Escobar - Valdtr 
Melgaço- Waldir Morato- Wal-
domiro Lôbo - Walthon Goulart 
- Wilson Chaves - Wilson M?des-
to - Wilson de Paiva - Wilson 
Tanure. 

- Com a presença de 69 Srs. 
Deputados, o Sr .. ~residente decla-
ra aberta a ReuntaO . 

ATA 
- O SR. VALDIR MELGAÇO -

(2.o Secretário "ad-hoc") - _yroce-
de à leitura da Ata da Reumao an-
terior, a qual é aprovada sem ob-
servações. 

-Não havendo Expediente a ser 
lido, passa-se à 

HOMENAGEM A MEMóRIA DO 
DEPU'IWDO CLAUDIO PINHEIRO 

LIMA. 

O SR. PRESIDENTE - A pre-
sente Reunião se destina a home-
nagear a memória do ilustre Depu-
tado Gládio Pinheiro Lima, a reque-
rimento do sr. Manoel Costa e de 
Dr. Pio Canedo, Vice-Governador 
ilustres representantes com assen-
to nesta Casa. 

Estando presente o Exmo. Sr. 
Dr. Pio Canedo, Vive-Governador 
do Estado, convidG S. Exa. para 
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tomar assento à Mesa. (Pausa). 
- Tem a palavra o Sr. Aurelia· 

no Chaves. 
O SR . AURELIANO CHAVES -

Sr. Presidente, Srs. Secretários de 
Estado, Srs. membros da f.amilia 
Cláudio Pinheiro Lima e Srs. Depu-
tados. 

Ao associar-me, neste instante, 
em nome da Bancada da extinha 
UDN, às homenagens que esta Casa 
comovidamente tributa ao saudoso 
Cláudio Pinheiro Lima, confesso 
que sou possuído de uma das maio-
res emoções de que tenho sido 
acometido. 

E' que, ao longo do meu conví-
vio com Cláudio Pinheiro Lima, eu 
me habituara, desde a época em que 
exercera eventulamente a liderança 
do Govêrno na •Assembléia Legisla-
tiva, a enxergar em Cláudio Pinhei-
ro Lima aquêle homem que foi ca-
paz de colocar dentro de seu peito 
um coração tão grande quanto êle 
mesmo. 

Cláudio Pinheiro Lima reunia 
aquelas qualidades que comumen-
te compõem a personalidade do mi-
neiro autêntico: a par da lhanesa 
de trato, da sua capacidade de fa-
zer amigos pela comtinicabilidade, 
Cláudio Pinheiro Lima era dotado, 
acima de tudo, de alto espírito pú-
blico. Colocava em todos os seus 
atos, nesta Assembléia Legislativa, 
aquêle poder de compor, que era 
inerente ao seu espirito, para 
que dessa harmonia e dêste enten~ 
dimento pudessem advir aquelas 
medidas legislativas que collmas-
sem o bem comum. Vimo-lo várias 
vêzes alegre, com aquela alegria 
sadia, quase infantil, de que era 
possuído; alegria de ver o seu tio 
eleito Governador do Estado, me-
nos porque desejasse ter um paren-
te no Palácio da Liberdade, mais, 
porqua cria, fielmente, com a pu-
reza de espírito que lhe era pecu-
liar, na capacidade administrativa 
daquéle que fOra eleito para go-
vernar os mineiros. E assim, com 
J8U espírito públlço, supwüla que, 

na realidade, Minas teria um Go-
vernador capaz de conduzi-lo para 
os seus altos destinos. · 

Desejo, antes de terminar, por-
que a emoção é capaz de fazer com 
que a inteligência me traia, reviver 
neste instante uma frase lapidar, 
uma frase singela e singular, mas 
que em tôda a sua singeleza guar-
da todo o seu alto significado, pro-
nunciada pelo Deputado Padre Go-
dinho, ao prestar uma homenagem 
póstuma à figura do grande Sir 
Winston Churcbill. "Pela última 
vez, se ouve a voz vinda das pro-
fundezas do Império luminoso da 
morte que se faz sentir, em tôda 
a sabedoria, aos herdeiros do Gran-
de Testamento". E acrescenta uma 
frase do extraordinário Charles Pe-
guy: "La journeé d'hier est fute, 
mon garçon, pense a celle de de-
main" - "a jornada de ontem ter-
minou, meu menino; pensa na de 
amanhã". 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
palavra o nobre Deputado Homero 
Santos. 

O SR. HOMERO SANTOS - Sr. 
Presidente, Sr. Vice-Governador, 
entes queridos de Cláudio Pinhei-
ro Lima, Srs. Secretários de Esta-
do, Srs. Deputados. 

Há nesta Casa um vazio, há um 
abandono da temtira, há ·ausência. 
do carinho, há um Corpo Legisla-
tivo que chora a falta do Claudinbo, 
para muitos, e Senhor Cláudio para 
diversos. Falta nesta Casa aquêle 
com que convivemos durante tail-
tos e tantos anos, naquele convívio 
tão amável ao lado de um homem 
que não era um homem, era um 
super-homem, por suas elevadas 
qualidades moJ."Iais e intelectuais. 
Aquêle que tinha amor aos seus 
colegas, aquêle .que se dedicava de 
corpo e alma ao povo mineiro, 
aquêle que, por diversos atos nesta 
Casa, demonstrou ser, acima de tu-
do, um homem solidário nos mo-
mentos da dor, ou nos momentos 
da alegria. CláwUo Pinheiro Uma, 
o Claudinho para mim, meu am~&o 
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de tOdas as horas, deixou nesta 
Casa marcado, inegàvelmente, um 
dos traços notáveis da vida dos 
mais ilustres homens públicos de 
Minas Gerais. 

Lembro-me de uma fase nesta 
Casa em que, quando estávamos, 
nós Deputados, em plena luta elei-
toral, no interior de Minas, presen-
tes a esta Casa apenas 13 dos se-
nhores Deputados, na Mesa encon-
trava-se o Projeto de aumento do 
funcionalismo do Estado de Minas, 
quando aqui chegou aquêle ineque-
civel companheiro, nobre Deputa-
do Hilo Andrade, que ocupou a 
Presidência da Assembléia e a ins-
talou com apenas 13 Deputados e, 
inclusive, com arma na mão, para 
dizer que, naquele instante, a As-
sembléia iria votar o aumento do 
funcionalismo do Estado, mesmo 
sem número. Neste momento, che-
gava à Assembléia Cláudio Pinheiro 
Lima e, na qualidade de Vice-Pre-
sidente desta Casa, dizia aos com-
panheiros que aqui estavam que 
deixassem que H.Uo presidisse a 
Assembléia, deixassem que Hilo fi-
zesse com que êste Projeto fOsse 
votado, porque Hilo vivia os últi-
mos momentos da sua vida . Era 
um gesto de grandiosidade daquele 
que soube se colocar acima das 
brigas e das intrigas polfticas para 
ser, acima de tudo, homem solidá-
rio na hora em que aquêle sofria. 
Cláudio Pinheiro Lima nos deixou. 
Cláudio Pinheiro Lima, do Aeropor-
to, pelas ruas de Belo Horizonte a 
esta Assembléia, acompanhado pelo 
povo que, nem gestos, nem pala-
vras, mas que, em cada individuo, 
nas ruas, era uma solidariedade, 
aquêle que soube ser grande nos 
seus atos e nos seus gestos. O desti-
no arrojara Cláudio na morte por 
fazê-lo batalhar melhor. Cláudio 
nos pregara uma peça. Cláudio não 
morrera. 

Um chefe lnvisivel está, em tOda 
parte, ao mesmo tempo invulnerá-
vel. Cláudio nio morrera. Cláudio 
não poderia te~ morrido atoa. Não 

poderia morrer, na afeição dos ou-
tros homens, aquêle que vivera na 
intimidade do extraordinário. 

- O SR. PRESIDENTE - Com a 
palavra o Sr. Salim Nacur. 

O SR. SALIM NACUR - Sr. Pre-
sidente, Sr. Vice-Governador do 
Estado, Srs. Secretários de Esta-
do, Srs. familiares do nobre Depu-
tado Cláudio Pinheiro Lima, Srs. 
Deputados. 

Nem sempre a missão que nos é 
confiada vem ornamentada de fiõ-
res e de alegrias. Multas vêzes, co-
mo no presente momento, está ela 
ornamentada de flOres, mas flôres 
de tristeza, flõres tarjadas de prê-
to, que significam saudades, sauda-
des de alguém a quem dizemos um 
adeus, procurando prolongar a úl-
tima sílaba, numa tentativa de po-
dermos conviver o máximo de tem-
po com aquêle ente que nos é que-
rido. 

Assim é que aqui me encontro, 
por delegação do lider da minha 
bancada, para, em nome dos com-
panheiros da ala trabalhista, dizer 
um adeus ao Deputado Cláudio Pi-
nheiro Lima. 

Ainda estarrecidos com a rudeza 
do golpe desfechado pelo destino, 
sõbre um Parlamentar dos mais 
benquistos e atuantes nesta Assem-
bléia, - além de membro de tra-
dicional e honrada famfiia mineira 
- queremos, neste momento, reve-
renciar aquele que, pelos seus ele-
vados méritos pessoais, foi guinda-
do a posições de relêvo nesta Ca-
sa, na qual,dentre outras funções, 
ocupou, com indiscutível brilho, a 
vice-presidência da Comissão Exe-
cutiva. 

Homem de grande generosidade 
e invulgar nobreza de caráter, Cláu-
dio Pinheiro cativava a todos que 
tiveram a honra de conhecê-lo e 
de privar de sua amizade, impon-
do-se êle, também, pelo seu acen-
dra.do amor e incansável dedicação 
à causa pública. 

Revelou êle, ainda, inconteste vo-
cação parlamentar~ distiJliulndo-~e, 
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sobremaneira, no silencioso traba-
lho das diversas comissões de que 
fêz parte, durante o tempo em que 
exerceu, com dignidade e honradez 
o mandato de Deputado estadual.' 

que se havia proposto, chamando-o 
cedo demais, para junto de Si. ' 

Apesar disso, a vida e a obra de 
Cláudio Pinheiro servir-nos-ão de 
paradigma e constituirão, para nós, 
um estímulo, a fim de prosseguir-
mos na tarefa que êle deixou in-
completa, em virtude de tão in-
fausto acontecimento . 

Exemplar chefe de familia sou-
be Cláudio Pinheiro preserv~r as 
tradições cristãs que herdou de 
seus antepassados . 
_ ~ incompreensível mesmo a ra-

zao pela qual a Divina Providência 
c~ifou, bem antes do tempo, vida 
tao preciosa e cara a todos nós . 

Custa-nos acredibar que Cláudio 
tenha morrido! 

O impacto fulminante do impre-
visível falecimento do Deputado 
Cláudio Pinheiro embarga-nos a voz 
ao relembrarmos a figura tão hu: 
mana e sincera do saudoso com-
panheiro, que, despido de qualquer 
vaidade ou orgulho, tratava a to-
dos, grandes e pequenos com idên-
tica e irradiante simpatia . 

Todavia, se são indecüráveis os 
desígnios de Deus, resta-nos o con-
sõlo de saber que o Altíssimo levou 
Cláudio para uma vida melhor, de 
onde velará permanentemente por 
aquêles a quem se prendeu por la-
ços familiares e de amizade. 

A Deus rogamos, nesta hora, nos 
dê fôrça bastante, a fim de supor-
tarmos, com estoicismo, a insaná-
vel lacuna deixada pelo querido 
companheiro. 

E' desnecessário acentuar a indi-
zível tristeza que se abateu sObre 
todos nós, ao ser noticiada a tra-
gédia que roubou, de nosso conví-
vio, não s6 o terno amigo e opero-
so homem público, mas vitimou 
igualmente, um de seus filhos, ain~ 
da em plena adolescência. 

O brutal e inesperado passamen-
to de Cláudio Pinheiro cortou re-
pentina e inexoràvelmente, sua 'pro-
missora carreira, de vez que as 
grandes qualidades de nosso pran-
teado colega credenciavam-no a al-
tos postos na vida pública. 

Não quis o Altíssimo, entretanto 
que Cláudio terminasse a mtssão á 

O seu exemplo irá, por certo fru-
tificar. ' 

Desejamos, no ensejo, em nome 
da Bancada a que pertencemos e 
no nosso próprio, apresentar des-
ta Tribuna, à ilustre família' enlu-
tada, a expressão de nossas senti-
da~ condolências pela perda de seu 
emmente e bondoso chefe, bem co-
mo de seu querido filho Rodrigo 
Santoro Pinheiro de Lima . 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
palavra o nobre Deputado Wilson 
Chaves. 
. O .SR. WILSON CHAVES - Sr. 
Presidente, minhas senhoras, meus 
senhores, Sr. Vice-Governador e 
Srs . Deputados. 

Ao assomar a esta Tribuna, depois 
de uma ausência de cinco meses 
vol o comovido, pela missão qu~ 
recebo, de trazer o pesar dos meus 
colegas pelo infausto e lutuoso 
acontecimento que caiu pesadamen-
te sõbre esta Casa de representa-
ção do povo, como uma das mais 
tristes e dolorosas noticias que te-
mos tido nestes últimos tempos. 

Não sei, Sr. Presidente o que 
primeiro choraremos: se ~ perda 
do amigo extraordinário, dedicado, 
afá~el, ~ de urna simplicidade qua-
se mgenua e de uma ingenuidade 
extraordinàriamente humana· não 
sei, Sr. Presidente, se devem'os la-
mentar aquêle infausto aconteci-
mento do homem que nos deixou 
vivo no sábado e que voltou aos 
nossos ~lhos, morto, na segunda-
feira; nao sei se é mais triste a 
nossa visita ao "Bonfim", onde en-
contramos perenemente marcada 
n~uela casa dos mortos a expres-
~a. "Aqui jaz Cláudio Pinheiro 
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Mas tenho para mim, s:s . Depu~ 
tados que muito mais trtste é en 
trar~os nesta Casa e depar~mâs 
com a extraordinária ~ pr? ~ir~ 
impressão de que Cládio Pinh 
Lima já não está aqui. Lamento em 
nome dos meus colegas, est~ §er-
d que reputo irreparável. se;, rs. 
D~putados, que há na expressao po-

mágoa que não se consola. Bem 
odemos por isso, avaliar a dor 

~os se~ familiares, nós, as fu-
lheres sempre as que mais so re-
mos quando nos falta aquêle cuja 
presença é a nossa fé no ~uturo, 

amparo nas adverstdades, 
nosso "tuí 1 na edu-companheiro msubstt ve 

ular a afirmativa de que nenhum 
~a nós é msubstituível, mas todo.s 
nós somos necessários . Clá.Udi~ ~~ 
nheiro Lima por seu turno, . m 

cação dos nossos filhos, esteio em 
que nos firmamos em tôdas as con-
tingências da vida. . 

substituivel, 'pelas-gbrlian~esc~'::é 
des de homem pu co • . 
msubstituivel pelas suas vrrtudes, 
que trouxe a esta Casa; Cl~u?J~d: 
insubstituível pela magn~ · 
dos seus gestos, pela concordancta~ 

E é po~ isso que, ampliandO a 
nossa atribuição de representante 
de uma classe, ~o-nos, em n~ 
me da familia mmetra, a essa o~ 
tra família que, nes~ m<;>mento h ~ 
dor só no eco da solldanedade u 
ma~a poderá encontrar um pouco 
de confôrto . 

Que Deus tenha no reino da sua . t e 0 homem gran vamos ·dizer • en r de homem 
de desta casa e 0 gran 
que esta Casa perdeu . Quero, ~r. 
Presidente, também,cem :~~Ex~~ 

eus colegas da ex- om . t s . j delegação recebi nes e cuttva, cu a minente Presi-
instante do meu e _ 
dente Jorge Vargas, lamentar a per 

a dêste homem que marco"';! sua 
~ida pela sua grande generostdad~~ 

1 sua grandeza de alma, pe 
pe a . d e acima de tudo pelo sua am1za e . · _ 

rande dom de fidelidade aos a!ID 
g fidelidade às suas idéias, ftde-
fi~de às causas que defendeu nes-
ta casa. o SR PRESIDENTE - Com 
a palavra~ .nobre Deputada Marta 
Nair Monteiro. ~A NIAIR MON· 

- A SRA. MAR S Vi TEIRO _ sr . Presidente - r· -
e-Governador _ srs. secretários c ..,. __ nt e amigos do 

de Estado - .r~a . 
Deputado Cláudio Pinhetro Lima -
srs. Deputados. _ 

Mãe e espõsa que somos, nao po-
deriamos deixar de levar a palavr~ 
de solidariedade da mul~er mine~ 
ao uerido amigo que tao prema 
turi" e tràgicamente nos foi rouba-
do . n ti Colega exemplar, calmo, re e -

lória bem perto de Si, as almas 
~emp~e lembradas ~e R?drlgo ;-d~ 
filho qUe não o qms deiXar - . 
Cláudio Pinheiro Lima, o quendo 
Cláudio. c 

0 SR PRESIDENTE - om a 
palavra" o Sr . Deputado Paulino 
Cicero. o SR PAULINO CtCERO- Sr. 
Preside~Ee Sr . Vice-Governador ~o 
Estado S;s. familiares do Depu a-
do Clá~dio Pinheiro Lima, Srs . Se-
cretários de Estado, Srs. Deputa-
dos. ela Quis a bancada do PSP que, P 
voz de sua liderança, se flze~:-~ 
tir a esta Casa e ao povo 
a dor imensa que abrigato nom:~ 
coração pelo passamen ' 
mais se~tido quanto inesperado d~ 
colega Cláudio Pinheiro Lima. -

t Re-·-'l'i:o srs. Deputados, nao es a lUUA • -~~:..... ode ser pode nesta hora, UQV P 
Prot~colar e nesta hora efetiva-es-

- assume apenas o mente nao • rmalidade prato-
pirita de uma .&.O mais ue 
colar, porque ed~d~~;~.-.t~•car qes-
isto está a tra .. ~tod 
ta dor êste luto que cobre ~ 
Poder 'Legislativo de MinaS Ge ró~ 
6 famflia PinheirO Lima, !_e_ P E 

d amigo 0 seu desaparecimento 
o, • não somos trouxe-nos, a nós, que uela 

SlU' famnta co~· aq 

ri EstadO de MinaS Genwa · 
~0~0 sentimOs o passamento dês-
te colep! Saiu, srs. Deputados, 
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sem dizer adeus . Não tev.e tempo 
de se despedir; não pôde, sequer, 
trazer-nos um aceno de mão, aquê-
le que, dentro do Plenário desta 
Casa, nas suas Comissões técnicas, 
pelos corredores e em todos os lu-
gares onde Se executa a tarefa le-
gisferante, exercitou a forma supe-
rior de viver, que é exatamente con-
viver. Nem todos, talvez, conviven-
do, têm aquêle sentido amplo de 
solidariedade, de coleguismo; nem 
todos aquêles que vivem ao nosso 
lado estão convivendo conosco. 
Mas, Cláudio Pinhei.ro conviveu 
magnlficamente com cada um de 
nós. Como seu colega, na Comissão 
de Finanças, por dois anos conse-
cutivos, pude sentir o pêso de sua 
responsabilidade, pude notar seu 
desvêlo e carinho, aquêle sentido 
de alta perfeição que emprestava 
a cada tarefa que lhe era acome-
tida. Como pude admirar seu es-
pírito público, quando prolatava 
cada um de seus votos sObre ma-
térias levadas àquela Comissão! 
Como esta Casa, hoje, srs . Depu-
tados, chora e lamenta o passamen-
to do colega querido I Por tudo isto, 
tenho a impressão de que não fal-
tarlamos à verdade, de que não fa-
leceríamos de justiça, se pudésse-
mos, tentando, em rápidas pincela-
das, descrever o traço mais mar-
cante da personalidade do extinto, 
dizer que Cláudio Pinheiro na 
imensidão de seu coração era tam-
bém um manso de espírito; e êle 
que, por proselitismo com a filo-
sofia dos evangelhos, sempre acre-
ditou na. mansidão do espírito, de-
veria ter bem presente que, "bem 
aventurados são os mansos de es-
pírito, porque êles possuirão a ter-
ra". E para confOrto dos seus fami-
liares e tranqüilidade dos membros 
desta Casa e do povo mineiro, êle, 
manso de espirito, que tinha tudo 
para possuir a terra, terá também, 
Sr. Presidente e srs. Deputados, 
um lugar certo para possuir na. 
mansão dos bem aventurados. 

o SR. PRESto~ - com a 

palavra o sr. Deputado Anibal Tei-
xeira. 

O SR. ANíBAL TEIXEIRA- Sr. 
Presidente, Srs. Deputados: 

Hoje é um dia muito triste para 
esta Casa, como foi ontem um dia 
triste para Minas Gerais. Estamos, 
na nossa vida, acostumados a gol-
pes difíceis de serem suportados 
pelo homem comum. Temos, ape-
sar do otimismo da nossa juventu-
de, tido uma certa tranqüilidade ao 
v.er diante de nós a adversidade, 
ao sentir diante de nós o pêso de 
um destino. Apesar de tudo isto, 
o que ocorreu a Minas Gerais, com 
o nosso colega Cláudio, deixa. .em 
todos nós uma tristeza e até um 
sentimento de dúvida, diante da 
própria Justiça Superior. ~ que 
Cláudio não podia, realmente, so-
frer êsse golpe. A impressão que se 
tem, é a de que os melhores são es-
colhidos para pagar as penas dos 
piores . Isto justifica o fato de ter 
sido escolhido exa.tament~ o melhor 
de todos, para ser crucificado. A 
história nos mostra que o destino 
não sabe distinguir, ou não pro-
cura distinguir, e aquêles que fazem 
o bem são às vêzes colhidos nas 
malhas dessa engrenagem infernal 
que nos dá desalento e tristeza, di-
ante do destino humano. · 

As minhas palavras deveriam ser 
de consOlo, deveriam ser outras; 
mas, eu pergunto aos meus colegas 
qual oratória, que palavras pode-
riam ser mobflf?.adas para tra-
zer consOlo, se nós mesmos, que 
não estamos dentro da familia pe-
la consangüinidade, sentimos a im-
possibilidade de encontrar consOlo? 
Cláudio reunia as virtudes que con-
sideramos ideais . O homem, às vê-
zes, entra para a vida pública e 
consegue fazer uma carrelra bri-
lhante, alcançar altos postos. Mas, 
paralelamente a isto, nlo consegue 
manter uma vida privada e fami-
liar que sirva de exemplo. Contrà-
riamente a isto, encontramos ho-
mens que têm uma vida particular, 
uma vida famf)far exemplar, mas 
J1Ao plpin DD CODSefll8JP- empo&-
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gar com posições que fazem com 
que a história venha a ser escrita . 

Cláudio Pinheiro de Lima unia, 
às virtudes da vida pública, as qua-
lidades necessárias na vida privada 
e familiar . Era um exemplo de ho-
mem que, ocupando altos cargos, 
jamais perdeu a serenidade huma-
na. A todos sabia dar uma palavra 
de confiança . A todos trazia nas 
horas difíceis um consõlo, uma pa-
lavra amiga. Percebia e advinha-
va, em nossa fisionomia, as frus-
trações e dificuldades; e, com aquê-
le seu jeito de meninão que era, 
procurava acercar-se de nós, e en-
tão pouco a pouco, penetrava em , . 
nossos problemas e nos traz1a o 
confõrto necessário. Agora, faz !al-
ta a Minas Gerais e também faz. fal-
ta aqui, para que, com a sua pala-
vra, consiga inventar uma fórmu-
la para nos consolar, êle que sem-
pre imaginou tantas fórmulas de 
trazer alento para nossas horas di-
fíceis. Deveria estar aqui agora, 
imaginando um modo de nos con-
solar, de amenizar a amargura da 
saudade . Mas isto, não existe por 
certo . 

Mas existe em todos nós a espe-
rança de que aquêles que passam 
por êste mundo, como Cláudio Pi-
nheiro Lima passou, podem lembrar 
o exemplo de uma vida reta e dig-
na; podem lembrar, a todos nós, 
sobretudo que o homem pode ocu-, . 
par posições sem perder o senti-
do humano da existência. 1l:le nun-
ca o perdeu . E êste legado nos con-
sola, na medida em que é possível 
encontrar consõlo, neste momento. 

Minas Gerais, entristecida e aca-
brunhada por êsse acontecimento 
que enche todos os corações de tris-
teza e pesar, pode lembrar-se de 
Cláudio Pinheiro Lima, lembrando-
se daquelas virtudes que sempre en-
cheram de orgulho Minas Gerais e 
o Brasil . 

O SR. PRESIDEWI'E - Tem a 
palavra o Sr. Jorge Ferraz. 

O SR. JORGE FERRAZ - Sr. 
Presidente, Sr. Vice-Governador do 
;t!:stado, Srs. Secret4rio~ de ~~-

do, familiares do Sr . Cláudio Pi-
nheiro Lima, srs. Deputados: 

Senhor Presidente, 
I!: certo, como alguém já disse, 

que nós não morremos de uma só 
vez Nossa vida vai-se acabando 
con:i a vida dos sêres queridos que 
se apartam para sempre de nós . 
Cada amigo que desaparece é um 
pouco da nossa existência que se 
extingue . E não estará af essa sen-
sação de lacerante desespêro com 
que vemos morrer tantos quantos 
viveram dentro do nosso coração? 
Creio que sim. Nem se explicaria 
a amargura sem remédio que nos 
vem da morte de. criaturas ama-
das se elas não levassem consigo 
um' pouco da nossa vida, não mu-
tilassem, não despedaçassem algu-
ma coisa dentro de nós . 

Foi êsse o estado de espírito que 
de nós se apossou na manhã, ao 
ter noticia da tragédia que espoliou 
a Assembléia de Minas de uma das 
suas figuras mais queridas, e em 
que perdemos um dos nossos me-
lhores, mais generosos e fiéis ami-
gos . 

Não estamos aqui, porém, Sr. 
Presidente, para dar expressão aos 
nossos sentimentos pessoais, se-
não para manifestar o pesar dos 
nossos colegas de Bancada do ex-
Partido Republicano diante do dra-
ma da tarde de domingo, um dos 
mais sombrios, dos mas tristes, que 
já enlutaram a história desta Casa. 

A imagem que todos nós guar-
damos de Cláudio Pinheiro Lima 
não é a do Parlamentar avisado e 
esclarecido, que muitas vêzes pre-
sidiu os nossos trabalhos com a 
dignidade e "fair play" de um au-
têntico lider. Essas virtudes não 
são raras nos nossos homens pú-
blicos e não bastam para compor 
a legenda do companheiro morto. 
Acima de tudo isso, está a admi-
rável figura humana de Cláudio Pi-
neiro, a amenidade da sua nature-
za, a fOrça da sua bondade, aquêl~ 
segredos de fazer amigos, de ~o 
ter desafetos, de trazer o coraçao 
techadQ a quaisquer ~inuações do 
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ódio politico . Por isso nós o cha-
mávamos "seu Cláudio". 

Servidor de um Partido êle o foi 
com exemplar lealdade e devota: 
mento, à corrente de opinião a que 
se filiara. Mas, nêle como nos gran-
des homens públicos da sua linha-
gem, o espírito partidário não era 
um· sentimento de prevenção con-
tra os que estivessem em campos 
opostos . Via na luta política não 
uma fonte de incompatibilidade 
entre os que aí terçavam annas, 
mas um simples desencontro de 

ideais, dentro do qual todos podiam 
e deviam dar-se as mãos fraternal-
mente. E foi essa filosofia de com-
preensão e tolerância que definiu a 
sua carreira, vitoriosa desde 0 pri-
meiro instante, quando nela iden-
tificamos um dos líderes naturais 
desta Casa, onde, ainda no curso do 
seu primeiro mandato, atingiu as 
posições mais altas . 

I!: difícil exprimir, Sr. Presidente 
o sentido do infortúnio que acab~ 
~e ferir a Assembléia de Minas . o 
Imprevisto e a dramaticidade da 
morte de Cláudio Pinheiro ainda 
~erturbam o espírito dos que aqui 
lidaram ao lado dêle, testemunhan-
do, dia a dia, a sua nobre noção 
do dever, o grave sentimento das 
responsabilidades do mandato que 
o povo mineiro lhe confiou, senti-
mento que não excluía, mas antes 
tornava ainda mais vivo o perma-
nente valor humano das suas ati-
tudes . 

Para concluir estas palavras sin-
gelas, nós não o esqueceremos nun-
ca". 

PALAVRAS DO SR. PRESIDENTE 
O SR. PRESIDENTE - A Mesa se 

associa às justas homenagens desta 
Casa, contidas nas palavras dos 
oradores que Se fizeram ouvir, em 
memória do Deputado Cláudio Pi-
nheiro Lima. A sua figura, muito 
querida de todos nós, estará sem-
pre presente na lembrança de quan-
tos fazem parte dêste Plenário. A 
sua vocação de homem público, a 
sua inteligência, o calor humano 

de suas atitudes, serão exemplo dos 
quais não nos esqueceremos. 

Esta Assembléia esteve presente 
em todos os momentos posteriores 
ao seu passamento e antes do seu 
sepultamento. O Deputado Reny 
Rabello representou esta Casa quan-
do da vinda dos seus restos mor-
tais . Ao aeroporto desta cidade 
muitos Srs . Deputados e tôda ~ 
Mesa desta Casa compareceram, 
para receber o seu corpo . No seu 
sepultamento, compareceram os srs. 
Deputados e o Presidente da Casa 
se manifestou a respeito da dor 
que invadia todo o Poder Legisla-
tivo . 

Registramos, pois, com muito 
pesar, com muito sentimento e 
muita emoção, a sua morte e o de-
saparecimento do seu inditoso ti-
lho. 

NOMEAÇAO DE COMISSAO 
O SR . PRESIDENTE - Nomeio 

uma Comissão, composta dos ilus-
tres Deputados Jorge Vargas, Wal-
thon Goulart, Hermellndo Paixão e 
Ibrahim Abi-Ackel, para acompa-
nhar os familiares de Cláudio Pi-
nheiro Lima até à saída desta Ca-
sa. 

ENCERRAMENTO 

O SR . PRESIDENTE - A Mesa 
encerra a presente Reunião, con-
vocando os Srs. Deputados para a 
de amanhã, Orclinária, às 14,00 ho-
ras, com a seguinte Ordem do Dia: 

ORDEM DO DIA 9-2-66 

1.1!- Parte 
Das 14 às 15 horas: 

Leitura e aprovação da Ata. 
Expediente, inclusive leitura e 

apresentação de pareceres, · proje-
tos, comunicações, requerimentos e 
indicações. 

Das 15 às 16 horas: 
Discussão e votação de pareceres, 

requerimentos, comunicações e hl-
dicações , 
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Discussão e votação de redações 

finais. 
2.~ Parte 

Das 16 às 19 horas: 
Votação, em 1Q. discussão, do Pro-

jeto no 3 .479/65, do Sr. Go-ye:nador 
do Estado, o qual cria Cole~o Nor-
mal Oficial anexo ao Colégio Co-
mercial Oficial de _Rio C_asca · 

Votação, em 111- discussao, do Pro-
jeto n° 3 .480/ 65, do s~. ~vez:mctor 
do Estado, 0 qual cna Gmás1o ~
dustrial Estadual na cidade de Itau-

naVotação, em 1~ discussão, do Pro-
jeto n9 3.481/65, do Sr. <?oven:ado_r 
do Estado, 0 qual autor~a a ~~~
tuição da Fundação Uruvers1tax:a 
"Tiradentes" de São João-del-Rel. 

Votação, em 1tJ. discussão, do Pro-
jeto no 3. 482/65, do Sr . Governador 
do Estado, o qual dispõe s?~re a 
estrutura orgânica da Administra-
ção Pública Estad~al . _ 

Votação, em 1~ diScussao, do Pro-
j eto no 3 .483/65, do Sr. q<>ve:nador 
do Estado, o qual dis~oe so~re a 
concessão de auxilio fmancerro à 
Federação Mineira de Futebol de 
Salão. _ d Pr 

Votação, em H discussao, o o-
jeto no 3. 484/65, do Sr. Governador 
do Estado 0 qual cria Colégio Nor-
mal OficW na cidade de Abaeté. 

Votação, em 1.,. discussão, do Pro-
jeto no 3.485/65, do Sr. Governad<;>r 
do Estado, o qual cr!_a o Colégio 
Comercial Oficial ~e Sao_ Lourenço. 

Votação, em 1~ discussao, do Pro-
jeto no 3.486/65, do Sr. G?ve~dor 
do Estado o qual cria Ginásio Es-
tadual na , cidade de São Pedro da 
União. - d Pro-Votação, em H discussao,_ o 
jeto no 3.888/65, (Resoluçao): «_!a 
Comissão Executiva, o. q~ dispõe 
sObre relevação de puruçoes impos-
tas a funcionários da Secretar..a da 
Assembléia Legislativa do Estado 
de Minas Gerais. _ 

Votação, em l'- discussao, do Pro-
jeto no 3 .489/65, do Sr. Governador 
do Estado, 0 qual cria curso secun-
dário de 20 ciclo no Colégio N or-
JJl!'J Oficial ~ ~~' 

Votação, em 1~ discussão, do Pro-
jeto no 3.490/65, do Sr. Governador 
do Estado, o qual cria Colégio Co-
mercial Oficial de Passa Quatro· 

Votação, em ltJ. discussão, do Pro-
jeto no 3.491/65, do Sr. Gov~rnador 
do Estado, 0 qual cria Colégio Nor-
mal Oficial na cidade de Cachoei-
ra de Minas. 

votação, em l tJ. discussão, do Pro-
jeto n° 3. 492/66, do Sr. Governador 
do Estado, o qual contém C? Esta-
tuto do Instituto de PreVIdê!lcia 
dos Servidores do Estado de Minas 
Gerais (IPSEMG) ·. _ 

Votação, em 1tl discussao, do Pro-
jeto no 3.493/66, do Sr. Govemad?r 
do Estado, o qual concede pensao 
especial a viúvas de ex-Comandan-
tes Gerais da Policia Militar do Es-
tado de Minas Ger_ais . _ 

Votação, em l \1 discussao, do Pro-
jeto no 3.494/ 66, do Sr. Gt;>Vernador 
do Estado, 0 qual autoriZa o Go-
vêrno do Estado a receber, em doa-
ção, imóvel de proprieda~e <;Io Co-
ronel José Geraldo de O]Iverra. 

Votação, em H discussao, do Pro-
jeto no 3.495/66, do Sr. Governador 
do Estado, o qual cria o c~so se-
cundário de 20 ciclo no c;:olégto Nor-
mal Oficial Vital Brasil, de Cam-
panha. . _ d Pro-

Votação, em 11]. discussao, o 
jeto no 3.496/66, do Sr. Governad<;>r 
do Estado, 0 qual concede. auxilio 
financeiro à Sociedade Am1gas da 
Cultura. _ d Pro 

votação, em 1~~> discussao, o -
jeto no 3.497/66, do Sr. Governad~r 
do Estado, 0 qual autoriza a aqm-
sição de imóvel em Passos_, para 
a instalação da 38• Delegacia Fis-
cal do Estado. _ 

Votação, em 1• d.iscussao, do Pro-
jeto no 3 . 498j66, do Sr. Governador 
do Estado, 0 qual abre à Sec_reta-
ria de Estado das Comunlcaçoes e 
Obras Públicas o crédito especial 
de Cr$ 7.089.380. 

Votação, em 1• discussão, do Pro-
jeto' no 3. 499/65, do Sr. Governador 
do Estado, o qual autoriza a insti-
tuição da Fundação Faculdade de 
FU~ofia e ~tra.s ~ Çuaxupé, 

- at-
Votação, m 1tt discussão; do Pro-

jeto no 3. 500/66, do Sr. Carlos Eloy, 
o qual concede benefício a funcio-
nários, não previsto pela Lei n° 869, 
de 5 de julho de 1952. 

Votação, em H discussão, do Pro-
jeto no 3. 501/66, do Sr. João Luiz 
de Freitas, o qual dá a denomina-
ção de Dom José Gaspar ao Colégio 
Estadual de Araxá. 

destinado à Paroquia de São Gon-
çalo do Sapucaí. 

1tt discussão do Projeto n . 3.508/ 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual concede aUXilio financeiro 
ao Sindicato dos Assistentes Sociais 
do Estado de Minas Gerais 

Votação, em l tt discussão, do Pro-
jeto n° 3. 502/66, do Sr. João Luiz 
de Freitas, o qual dá a denomina-
ção de Padre José Gonçalves de 
Souza ao Ginásio Estadual de Fe-
lixlãndia. 

Votação, em 1" discussão, do Pro-
jeto no 3.503/66 <Resolução), da 
Comissão de Justiça, o qual apro-
va têrmos de rescisão e de nõvo 
Convênio firmados entre o Govêr-
no do Estado e a Fundação Servi-
ço Especial de Saúde Pública. 

Votação, em 26 discussão, do Pro. 
jeto n° 3 .223/ 65, dos Srs . Deputa-
dos, o qual concede subvenções a 
diversas instituições . 

Votação, em 3v discussão, do Pro-
jeto n° 1.509/ 65, do Sr. Governador 
do Estado, o qual estabelece nor- · 
mas gerais de proteção, promoção 
e r ecuperação da saúde, comple-
mentares ao Código Nacional de 
Saúde. 

Votação, em 2tt discussão, do Pro-
jeto no 3. 231/65, do Sr. Walthon 
Goulart, o qual concede licença aos 
Municípios de Além Paraíba e San-
to Antônio do Aventureiro para 
modificarem os seus limites. 

Votação, em 3\l discussão, do Pro. 
jeto no 3.462/ 65, do Sr. Governador 
do Estado, o qual abre à Secretaria 
de Estado da Saúde o crédito espe-
cial de Cr$ 16. 590. 977. 

1tJ. discussão do Projeto n. 3.509/ 
66, do Sr . Governador do Estado, 
o qual concede pensão especial ao 
Senhor Joaquim Lopes de Araújo . 

1tt discussão do Projeto n. 3.510/ 
66, do S . Governador do Estado, 
o qual concede pensão à viúva do 
Dr . Lourenço Ferreira de Andrade, 
ex-Deputado Estadual. 

1\l discussão do Projeto n. 3.511/ 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual revoga e modifica dispositi-
vos contidos na Lei n. 3 . 905, de 22 
de dezembro de 1965, e dá outras 
providências. 

lt!- discussão do Projeto n. 3.512/ 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual abre à Secretaria de Estado 
da Segurança Pública o crédito es-
pecial de Cr$ 80 . 000 . 000 . 

h discussão do Projeto n. 3 .513/ 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual abre à Secretaria de Esta-
do da Fazenda o crédito especial 
de Cr 10.900 . 000. 

h discussão do Projeto n . 3.514/ 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual abre à Secretaria de Estado 
da Fazenda o crédito especial de 
Cr$ 224. 239 . 889. 

1~ discussão do Projeto n. 3.515/ 
66, do Sr . Governador do Estado, 
o qual abre à Secretaria de Estado 
da Educação o crédito especial de 
Cr$ 795. 000. 

h discussão do Projeto n. 3 . 516/ 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual concede auxílio financeiro. 

11). discussão do Projeto n . 3 .517/ 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual autoriza o Executivo a ad-
quirir a biblioteca do Prof . Mário 
Casassanta. 

1q. discussão do Projeto n . 3.506/ 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual autoriza o Poder Executivo 
a celebrar convênios com entidades 
mantenedoras de estabelecimentos 
Particulares de ensino médio. 

1\l discussão do Projeto n. 3 .507/ 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual autoriza doação de parte de 
terreno à Diocese de Campanha, 

1q. discussão do Projeto n. 3.518/ 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual cria o Colégio Estadual Pro-
fessor Gabriel Mandacaru, na ci-
dade de DJamantiDa. 
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h discussão do Projeto n . 3.519/ 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual cria um Colégio Estadual 
ná cidade de João Monlevade . 

1~ discussão do Projeto n . 3.520/ 
66, do Sr. João Navarro, o qual con-
sidera de utilidade pública a Socie-
dade Pró-Melhoramentos Bairro 
São Ma teus, de Juiz de Fora . 

1q. discussão do Projeto n . 3.522/ 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual cria o cargo de Capelão da 
Guarda-Civil. 

11} discussão do Projeto n . 3.523/ 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual transforma cargo do Tribu-
nal de Contas do Estado de Minas 
Gerais. 

b discussão do Projeto n . 3.524/ 
66, do Sr . Governador do Estado, 
o qual abre crédito especial de ... 
Cr$ 10.000. 000 à Secretaria de Es-
tado da Fazenda. 

h discussão do Projeto n . 3. 525/ 
66, do Sr. Governador do Estado, o 
qual autoriza a celebração do con-
vênio com a Universidade Católica 
de Minas Gerais. 

1(1. discussão do Projeto n . 3. 526/ 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual autoriza o Govêrno do Es-
tado a permutar imóvel com a So-
ciedade Concepcionista de Ensino . 

h discussão do Projeto n. 3.527/ 
66, do Sr . Governador do Estado, 
o qual concede pensão à Viúva de 
Simeão Pena de Faria. 

11} discussão do Projeto n. 3.528/ 
66, do Sr . Governador do Estado, 
o qual dispõe sôbre o estimulo fis-
cal a indústrias novas . 

h discussão do Projeto n. 3 .529/ 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual eleva o valor da subvenção 
concedida à Campanha Nacional de 
Educandários Gratuitos. 

1\1 discussão do Projeto n. 3.530/ 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual dispõe sObre a desapropria-
ção de bens e instalações elétricas 
pertencentes à Prefeitura Munici-
pal de Piwn-L 

h discussio do Projeto n. 3.531/ 
66, do Sr. Louri Brasil, o qual 
reconhece de utilidade pública o 

Abrigo Santa Helena, com sede na 
cidade de Juiz de Fora. 

h discussão do Projeto n. 3 .532/ 
66 (Resolução), da Comissão de 
Justiça, o qual aprova convênio ce-
lebrado entre o Govêrno do Estado 
e o Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística - Conselho Nacio-
nal de Geografia. 

h discussão do Projeto n. 3.533/ 
66, do Sr . Governador do Estado, 
o qual eleva o montante das doa-
ções em títulos da dívida pública 
estadual, previstas nas leis que 
menciona. 

h discussão do Projeto n. 3. 534/ 
66, do Sr . Governador do Estado, 
o qual autoriza aquisição de imó-
vel na cidade de Pompéu. 

1· d!scussã.o do Projeto n. 3 .535/ 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual conceda promoção aos ofi-
ciais e praças da Polícia Militar, da 
reserva ou reformados, que tenham 
efetivamente participado dos movi-
mentos r evolucionários de 1930 ou 
1932 . 

h discussão do Projeto n . 3 .536/ 
66, do Sr . Governador do Estado, 
o qual autoriza aquisição de imó-
vel na cidade de Governador Vala-
dares . 

11} discussão do Projeto n. 3 .537/ 
66, do Sr . Governador do Estado, 
o qual dispõe sôbre os servidores 
aposentados no cargo de Assessor-
Técnico de Medicina Legal. 

h discussão do Projeto n. 3.538/ 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual concede pensão especial a 
Dona Maria da Conceição Carnei-
ro. 

h discussão do Projeto n. 3 .539/ 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual abre crédito especial ao Ga-
binete Civil do Governador do Es-
tado. 

2• discussão do Projeto n. 806/ 
64, do Sr. Jorge Ferraz, o qual dis-
põe sObre a conversão das férias-
prêmio não gozadas em vantagens 
pecuniárias, em favor da famflia do 
servidor falecido. 

2• discussão do Projeto n. 1. 980/ 
65, do Sr. Governador do Estado, 
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o q~al cria o curso secundário de 
2~ ciclo no Ginásio Estadual de Mu-
naé. 

2~ discussão do Projeto n. 3.4751 65, do Sr . Governador do Estado 
o q~I estabelece novos valõres pa: 
ra ruveis de vencimentos, na for-
~a que menciona, e dá outras pro-
VIdências . 

2· discussão do Projeto n. 3 .4771 
65, do Sr. ~vernador do Estado, 
o_ ~ual autC?riZa a concessão de au-
xilio, em tltulos da Dívida Pública 
E~tadu!ll, para constituição do pa-
t~rmôruo da Fundação para Prote-
çao e ~paro dos Trabalhadores 
nas Ind~trias Extrativas do Esta-
do de Minas Gerais. 

21} discussão do Projeto n. 3 .4781 
65, do Sr . Governador do Estado 
o qual autoriza aUXilio financeir~ 
a9 Instituto Costa Sena, da Funda-
ça'? Gorceix, com sede em Ouro 
Preto . 

3 discussão do Projeto n . 1.9031 

65, do Sr . Governador do Estado 
0 qual a~re à Secrataria de Esta: 
do da Agricultura o crédito especial 
de Cr$ 760.041. 

3~ discussão do Projeto n . 3. 4641 
65, do Sr. Governador do Estado 
0 qu_a.I cria o curso secundário d~ 
20 ?Iclo no Ginásio Estadual de 
SiiVIanópolis . 

31} discussão do Projeto n. 3 . 465/ 
65, do Sr. Governador do Estado 
0 q~al cria o curso secundário d~ 
2o Ciclo no Ginásio Estadual de Car-
mo do Paranaiba . 

3"' discussão do Projeto n. 3.466/ 
65, do Sr · Governador do Estado 
o qual c_oncede pensão às filhas d~ 
tado ~ firmar convênio com a Cor-
poraçao Musical União Operária 
de Nova Lima . • 

3f.l discussão do Projeto n. 3 .4721 65, do Sr · Governador do Estado 
o qual _concede pensão às filhas d~ 
Pedro Angelo Tavares . 

- Levanta-se a Reunião. 



520.3 Reunião Ordinária da Assembléia Legislativa., em 
9 de fevereiro de 1966 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. LEAO BORGES, MARIO HUGO LADEIRA 
E PINTO COELHO 

SUMARIO - Comparecimento -
Ata - Leitura e Apresentação 
de Proposições - Requerimento 
n.0 1.173 do Sr . Jairo Magalhães 
- Discurso e Requerimento n. o 
1 . 138 do Sr . Delson Scarano -
Requerimento s/ n . dos Srs. Ba-
tista Miranda e Manoel Costa -
- Comunicações dos Srs . Flori-
valdo Dias, Jehovah Santos, 
Athos Vieira de Andrade, Louri-
val Brasil, Ladislau Salles, Jo-
sé Luiz Baccarini, Alvaro Sal-
les, lbrabim Abi-Ackel, José de 
Castro - Aureliano Chaves, Má-
rio Hugo Ladeira e Jorge Ferraz . 
- Discurso do Sr. Gomes Morei-
ra - Discussão e Votação de 
Proposições - Requerimento do 
Sr . Aureliano Chaves - (Arts. 
94 e 95) e discurso do Sr. Batis-
ta Miranda - Questão de Ordem 
- Encerramento - Ordem do 
Dia 

COMPARECIMENTO 
- As 14,08 horas, compareceram 

os Senhores: 
Leão Borges - Mário Hugo La-

deira - João Navarro - Reny Ra-
bello - Anuar Fares - Alvaro Sa-
les - Alvimar Mourão - Aníbal 
Teixeira - tArtur Fagundes - Ata-
liba Mendes - Athos Vieira de An-
drade - Batista Miranda - Be-
nedito Xavier - Carlos Elóy 
Cfcero Dumont - Delson Scarano 
- Dermeval Pimenta Fllho - Eu-
ler Lafetá - Expedito Tavares -
Florivaldo Dias - Gerardo Grossi 
- Hermelindo Paixio - Homero 

Santos - Hugo Castelo Branco -
Jairo Magalhães - Jehovab Santos 
- João Luiz de Carvalho - João 
Vaz - Joaquim de Melo Freire -
José de Castro - José Maria Ma-
galhães - Ladislau Sales - Lélis 
Chaves - Lourival Brasil - Lúcio 
de Souza Cruz - Luiz Junqueira -
Manoel Costa - Maria Pena 
Marta Nair Monteiro - Martins 
Silveira - Nicanor Armando - Nu-
nes Coelho - Orlando Andrade -
Paulino Cícero - Pires da Luz -
Raimundo Albergaria - Raul Fer-
nandes - Salim Nacur - Sebas-
tião Anastácio. - Sebastião Nasci-
mento - Sette de Barros - Sousa 
e Silva - Ulysses Escobar - Val-
dir Melgaço - Waldir Morato 
Waldomiro Lobo - Walthon Gou-
lart - Wilson Chaves - Wilson 
Modesto - Wilson de Paiva - Wil-
son Tanure . 

- Com a presença de 63 Srs . 
Deputados, o Sr . Presidente de-
clara aberta a Reunião. 

ATA 
O SR. PINTO COELHO (3.0 Se-

cretário, nas funções de 2.0
) 

Procede à leitura da Ata da Reu-
nião anterior, a qual é aprovada, 
sem restrições. 

- Não havendo ExJ)ectiente a ser 
lido, passa-se a 
LE~ E APRESENTAÇÃO 

DE PROPOSIÇOES 
-Vem à Mesa: 

REQUERIMENTO N. 
Exmo. Sr. Presidente 

1.137 
da As-
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sembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais. 

O Deputado que primeiro as-
sina requer a Vossa Excelência 
ouvido o Plenário, seja dirigid~ 
a pêlo ao Exmo. Sr. Professor Os-
car de Oliveira, Presidente da Com-
panhia Vale do Rio Doce, no sen-
tido de que o "rápido", mantido 
pela emprêsa e que, diAriamente, 
perfaz o trecho Nova Era-Vitó-
ria faça uma parada de pelo 
menos três minutos, na localidade 
de Periquito, distrito de Açucena. 

Sala das Reuniões, 9 de feverei-
ro de 1966. 

(aa . ) Jairo Magalhães - Sinval 
Boaventura - Aníbal Teixeira 
Lélis Chaves -João Vaz. 

Justificativa - O "rápido" da 
CVRD, que corre, diAriamente, 
entre Nova Era e Vitória, pas-
sa pelas vilas de Naque e Pe-
dra Corrida, ambas no Município 
de Açucena, onde faz paradas. 

Quando da última revisão ad-
ministrativa, a localidade de Pe-
riquito, também pertencente a Açu-
cena, foi elevada a distrito e é, ho-
je, a vila de população mais den-
sa de todo o Município. Supera 
Naque e Pedra Corrida . Ademais 
ali se fazem embarques obrigat~ 
rios de operários que exercem ati-
vidades nas estações de madeira, 
carvão e serviços de reflorestamen-
to de Acesita e da Companhia Si-
derúrgica Belgo Mineira; bem as-
sim de trabalhadores que exer-
cem suas funções na Usiminas, Ace-
sita, Coronel Fabriciano e Gover-
nador Valadares. 

Periquito possui, por outro la-
do, ativo comércio. Conta com 
mais de 600 casas e umas 500 bar-
racas . Encontra-se, como se vê, 
em franca prosperidade. E' antiga 
aspiração de seus moradores o es-
t~belecimento, ali, de uma parada, 
amda que de dois ou três minutos, 
do "rápido" da Vitória-Minas, eis 
que, enquanto tal não acontece, são 
obrigados, diuturnamente, a um 
percurso de 12 quilômetros, para 
embarcarem na Vlla de Naque. 

Examinando, "in-loco", o proble- . 
ma, convencemo-nos da muita ra-
zão que assiste ao povo de Peri-
quito, .motivo pelo qual, endossan-
do-a, dirigimos, por intermédio da 
nobre representação do povo mi-
neiro, caloroso e veemente apêlo à 
digna direção da CVRD, através de 
seu Presidente, nobre professor Os-
car de Oliveira, esperando a solu-
ção favorável, que atenderá legíti-
mos e justos reclamos daquela po-
pulação. 

Para isso, confiamos no alto 
discernimento e na reconhecida ca-
pacidade dos ilustres administrado-
res da Companhia Vale do Rio Do-
ce. 

Sala das Reuniões, 9 de feverei-
ro de 1966. 

(a.) Jairo Magalhães. 
- A Comissão de Transportes. 
O SR. PRESIDENTE - Com a 

palavra o Sr. Delson Scarano ora-
dor inscrito . ' 

O SR. DELSON SCARANO 
Sr . Presidente e Srs . Deputados, 
ocupo esta Tribuna para encami-
nhar a V . Exa . , Sr. Presidente, 
um Requerimento no sentido de se 
constituir uma comissão de 5 Srs. 
Deputados, pertencentes aos di-
versos blocos parlamentares desta 
Assembléia, com a finalidade espe-
cífica de se dirigir a Bra.silla pa-
ra convidar e acertar a vinda do Sr. 
Marechal Humberto Castelo Bran-
co, Dignfssimo Presidente da Re-
pública, a fim que s. Exa., re-
ceba, em Sessão solene dêste le-
gislativo, o título honorifico de 
Cidadão Mineiro outorgado a s. 
Exa. por lei aprovada por esta Ca-
sa. 

Sr. Presidente e Srs. Deputados, 
quando se desencadeou no Brasil o 
movimen_!;o revolucionário, eu ti-
ve ocasiao de . estar com S. Exa . 
o Sr. Presidente Humberto Caste-
lo Branco muito antes de S. Exa. 
ser eleito Presidente da República 
do Brasil. Trocando idéias com 
S. Exa. numa conversa blformal, 
cheguei à conclWJio de que o Bra-
sll seria realmente governado por 



um :homem de alto gabarito moral, 
de rara inteligência e de acendrado 
patriotismo para o bem de nos-
sa Pátria . Eleito S. Exa . Presiden-
te da República, e sendo eu seu 
admirador antes de sua eleição, 
procurei converter em Lei um pro-
jeto dando-lhe o título de cidadão 
mineiro . No entanto, outras As-
sembléias do País, em datas poste-
riores a esta proposição de lei, já 
entregaram a S . Exa. o título de 
Cidadão honorário . 

Sr . Presidente e Srs. Deputa-
dos, verifiquei que não houve o 
devido empenho por parte de quem 
tinha o dev: r de tomar estas pro-
vidências para a entrega do refe-
rido título. Sr . Presidente, nes-
ta hora em que o Governador do 
Estado, o eminente Sr . Israel Pi-
nheiro, está devidamente entrosado 
com o Sr. Presidente da Repúbli-
ca, bem como esta Casa que ad-
mira S. Exa . e que aprovou o 
projeto de nossa autoria conce-
dendo-lhe o título de Cidadão Mi-
neiro, por unanimidade, venho, nes-
ta hora, por estas razões, encami-
nhar a V . Ex:a.. para as devidas 
providências o meu Requerimento 
a fim de que esta augusta Assem-
bléia cumpra êste dispositivo le-
gal entregando ao Sr . Presidente 
da República o título de Cidadão 
Honorário de Minas Gerais, pois, 
tenho certeza, S . Exa. honrará e 
dignificará nosso Estado, como 
tem dignificado o Brasil. 

O Requerimento está vazado nos 
senguintes têrmos: 

REQUERIMENTO N . 1 . 138 

Ex:mo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

O Deputado infra-assinado re-
quer a Vossa Excelência, ouvido o 
Plenário, seja constituida, median-
te indicação dos senhores lideres 
de blocos parlamentares, Comis-
são Especial de 5 Deputados, com 
a finalidade especWca de se diri-
gir a Brasflla a fim de formular 

convite ao Exmo . Sr . Marechal 
Humberto de Alencar Castello 
Branco, DD . Presidente da Repú-
blica e assentar a vinda de S. Exa. 
a esta Capital, onde, em Reunião 
Solene dêste Legislativo, receberá 
o título honorífico de cidadão mi-
neiro, outorgado em lei recente-
mente sancionada . Requer ainda, 
que a viagem seja por conta do Le-
gislativo, no que se refere a pas-
sagens . 

Sala das Reuniões, 9 de feverei-
ro de 1966 . 

(aa.) Delson Scarano - Homero 
Santos - Pires da Luz - Wilson 
Tanure - José Luiz Baccarini -
Orlando Andrade - Jehovah San-
tos . 

- A Comissão Executiva . 

-Vêm à Mesa: 

REQUERIMENTO 

Exmo . Sr . Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais . 

Há dias passados, o Banco Cen-
tral da República, na forma de de-
liberação do Conselho Monetário 
Nacional, tomada em 26 de janeiro 
corrente, baixou resolução extin-
guindo, no Pais, o pagamento dos 
juros em favor dos depósitos ban-
cários à vista. A partir de então, 
somente os depósitos feitos a prazo 
passaram a vencer juros módicos, 
que variam de 3 a 5% ao ano . 

A medida não poderia ter sido 
mais feliz e acertada . Ela traz 
em si um dos sinais mais evidentes 
da estabilização monetária e per-
mitirá, daqui para frente, sensível 
diminuição no custo das operações 
financeiras e conseqüente baratea-
mento nos gêneros, produtos ma-
nufaturados e tnmsportes. 

lAliás, segundo as modernas teo-
rias financeiras, a inflação só é 
combatida por providências desta 
ordem. · 

Por isso mesmo requeremos, na 
forma regimental, seja enviado um 
voto de congratulações da casa aos 
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Exmos. Srs . Presidente da Repú-
blica, Marechal Castelo Branco; 
Ministro da Fazenda, Sr . Otávio 
Gouveia de Bulhões; Presidente 
do · Banco Central, Sr . Dênio No-
gueira e membros do Conselho Mo-
netário Nacional, pela oportunida-
de da Resolução. 

Sala das Reuniões, 9 de feverei-
ro de 1966. 

(aa .) Batista Miranda- Manoel 
Costa - Hélio Garcia - Luiz Jun-
queira - João Vaz - José Maria 
Magalhães - Pinto Coelho . 

Publicar . 

REQUERIMENTO 

Exmo. Sr . Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais . 

Os Deputados abaixo assinados 
requerem a V. Exa . , na forma re-
gimental e ouvida a Casa, seja 
concedido regime de urgência pa-
ra o Projeto n . 3 .540j66, ãe inicia-
tiva governamental, que autoriza o 
Govêrno a contrair, com a União, 
empréstimo de Cr$ 15. 000 . 000 . 000, 
para pavimentação de rodovias . 

Sala das Reuniões, 8 de feverei-
ro de 1966 . 

(aa.) Manoel Costa - Henne-
lindo Paixão - Jehovah Santos -
Lourival Brasil - Aureliano Cha-
ves - Martins Silveira - Expedi-
to Tavares - Nicanor Armando 
- Florivaldo Dias - Leão Borges 
- Homero Santos - Orlando An-
drade - Jairo Magalhães - Lélis 
Chaves - Wilson Modesto - Wil-
son de Paiva - Ibrahim Abi-Ackel 
- Raul Fernandes - Valdir Mel-
gaço - Batista Miranda - Salim 
Nacur - Mário Hugo Ladeira -
Pires da Luz. 

- A Diretorla. das Comissões, 
para informar. 

INFORMAÇAO 
(Em 812!66) 

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Dando cumprimento ao despa-
cho exarado no Requerimento ane-
xo, informo a V . Exa ., que não há, 
em andamento na Casa, até a pre-
sente data, qualquer Projeto em 
regime de urgência . 

Atenciosamente, 
(a.) Darke Baeta da Costa, Dire-

tor das Comissões. 
-Publicar. 

COMUNICAÇAO 

Exmo . Sr . Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

O Deputado infra-assinado cum-
pre o doloroso dever de comunicar 
à douta Casa o falecimento, nes-
ta Capital, em data de ontem, do 
excelente cidadão e exemplar che-
fe de famflia, Sr . Antônio Mari-
nho Fernandes dos Santos, farma-
cêutico formado pela Escola de 
Farmácia de Ouro Préto, pedindo 
seja consignado na Ata de nossos 
trabalhos um voto de profundo 
pesar pelo seu infausto desapareci-
mento. 

O extinto deixa viúva, Da. Ma-
ria Efigênia Vasconcelos Santos, e 
os seguintes filhos: AntOnio Jo-
sé Fernandes dos Santos, sol-
teiro, funcionário da Usiminas, 
residente em Ipatinga, e Sra. Ma-
ria Terezinha Fernandes Araújo, 
casada com o Dr . João Damasce-
no Araújo, engenheiro, residente 
nesta Capital . 

Marinho, como el'ia conhecido na 
intimidade, logo depois de forma-
do mudou-se para a região do Rio 
Doce, isto nos idos de 1934, fixan-
do residência no Municipio de Ai-
morés onde, com a sua bondade e 
o seu caráter retilineo, conquistou 
a amizade de quantos tiveram a 
ventura de conhecê-lo. Ninguém 
ficava sem tomar o remédio que 
necessitasse por falta de dinheiro, 
na farmácia do Marinho. E tal-
vez devido a êste despreendimen-
to e essa liberalidade, depois de 
mais de trinta anos de luta pelo 
interior, nio possuia uma casa por 
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modesta que fOsse, para sua. resi-
dência. Com o organismo já can-
sado e doente, apesar da presença 
sempre jovial, veio há mais ou me-
nos um ano para esta Capital, 
passando a residir à Rua rtacolo-
mito 125, em Santa Tereza, onde 
faleceu. 

Pede-se, outrossim, que desta 
homenagem póstuma se dê conhe-
cimento à família enlutada, na pes-
soa da Exma. Sra. Viúva, Da. Ma-
ria Efigênia Vasconcelos Santos, 
residente à Rua Itacolomito 125, 
nesta Capital. 

Sala das Reuniões, em 2 de fe-
vereiro de 1966. 

(a.) Florivaldo Dias. 

COMUNICAÇÃO 

Exmo. Sr. Presidente da ~Assem
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

O Deputado abaixo assinado traz 
ao conhecimento desta douta Ca-
sa a notícia do falecimento nes-
ta capital, no dia 31 de janeiro úl-
timo, do Reverendo Padre Gregó-
rio Wuts, publicada no "Estado de 
Minas" de hoje, que fica fazendo 
parte integrante desta Comunica-
ção, pelo que solicita seja inseri-
do nos nossos Anais um voto de 
profundo p esar pelo desapareci-
mento de tão ilustre pároco e edu-
cador: 

"Padre Gregório Wuts" 
O clero de Belo Horizonte per-

d eu, ontem, uma de suas figuras 
mais destacadas com o falecimen-
to do padre Gregório Wuts, ocorri-
do no Convento dos Padres Reden-
toristas, da Matriz de São José, 
nesta Capital. Nascido em Haia, 
na Holanda, o padre Gregório 
Wuts ordenou-se em 1925 e trans-
feriu-se para o Brasil, a fim de 
ocupar a direção do Seminário Me-
nor dos Padres Redentoristas, em 
Congonhas, onde permaneceu por 
longos anos e ficou conhecido, so 
bretudo, como educador . 

Entre os que hoje lamentam sua 
morte, lembrando os velhos tempos 

do Seminário de Congonhas, es-
tão D. José Gonçalves, Bispo Auxi-
liar do Rio de Janeiro e Secretário 
geral da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil; Dom José Bran-
dão de Castro, bispo de Propriá 
(Sergipe); Coronel José Geraldo 
de Oliveira, Comandante da Polícia 
Militar de Minas, e o Deputado e 
escritor Melo Mourão . 

Em 1952, o padre Gregório Wuts 
foi elevado ao cargo de Providen-
cial dos Redentoristas, no Rio de 
Janeiro, onde se destacou p ela cria-
ção da Escola Técnica Profissional 
"Correia de Almeida", a instalação 
de um Seminário Menor em Três 
Pontas e magnífica casa de férias 
ao pé da serra de Ouro Branco. O 
corpo do padre Gregório Wuts es-
tá sendo velado na Matriz de São 
José, de onde sairá, às 9,30 horas, 
para a necrópole de Bonfim, após 
celebração de missa de corpo pre-
sente. 

Filiado que é à Paróquia de São 
José, pede ainda que desta home-
nagem póstuma se dê conhecimen-
to à mesma através de seu Vigário 
Chefe. 

Sala das Reuniões, 1.0 de feverei-
ro de 1966. 

(.a.) Florivaldo Dias . 
- Ciente. Comunique-se . 

COMUNICAÇÃO 
Exmo. Sr. Presidente da Assem· 

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve, 
na forma regimental, comunica, 
com o maior pesar, à Casa, o fa-
lecimento, ocorrido dia 4 último, 
na cidade de Araguari, da Profes-
sOra Da . Isollna França Soares 
TOrres. A extinta, que desaparece 
ainda jovem, quandq muito era de 
se esperar de sua ação proficua de 
educadora, exerceu, por muitos 
anos, o magistério primário, on-
de se distingulu por suas excepcio-
nais virtudes. Também como Di-
retora de Grupo Escolar se salien-
tou, tendo ocupado o pOsto por 
diversas vêzes. 
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Era espOsa do jornalista Oto-
nite TOrres, figura muito relacio-
nada nos meios de imprensa trian-
gulina. 

Requeremos que se dê conheci-
mento à família enlutada da Co-
municação que aqui fazemos . 

Sala das Reuniões, 7 de feverei-
ro de 1966. 

(a.) J ehovah Santos . 
Ciente . Comunique-se . 

COMUNICAÇAO 

Exmo . Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

O Deputado abaixo-assinado co-
munica à Casa o falecimento de 
Ari Hosken de Oliveira, ocorrido 
em Carangola, no dia 1.0 de feve-
reiro corrente, e requer seja con-
signado em ata dos nossos traba-
lhos um voto de profundo pesar pe-
lo infausto acontecimento, dando-
se ciência desta decisão à família 
enlutada, na pessoa do Deputado 
João Belo de Oliveira, irmão da 
pessoa desaparecida. 

Sala das Reuniões, 4 de fevereiro 
de 1966. 

(a. ) Athos Vieira de Andrade . 
Ciente. Comunique-se . 

COMUNIGAÇAO 

Exmo . Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais . 

Lamento comunicar à Casa o 
falecimento, ocorrido em Leopoldi-
na, da Exma. Sra . Emfiia da Sil-
va Coutinho, casada com o Sr. 
Antônio Maurício da Silva, agri-
cultor já falecido. 

Além de 74 netos e 84 bisnetos, 
deixa os seguintes filhos: 

Sebastião da Silva Coutinho, ca-
sado com Maria de Lourdes Go-
mes Coutinho; 

João da Silva Coutinho, viúvo; 
Maria Gonçalves Coutinho, já 

falecida; 
José da Silva Coutinho, casado 

com D. Dalila Machado Couti-
nho; 

Joaquim da Silva Coutinho, ca-
sado com D. Cecilia Botelho Cou-
tinho; 

Dagmar da Silva Gomes Couti-
nho, casada com José Gomes Fi-
lho; 

Iracema da Silva Coutinho, viú-
va; 

Edgard da Silva Coutinho, casa-
do com Mariana Gomes Coutinho; 

Francisco da Silva Coutinho, ca-
sado com D . Clarice Furtado Cou-
tinho; 

Josefa da Silva Coutinho, casada 
com Antônio Machado Filho; 

Moysés da Silva Coutinho, casa-
do .com Sebastiana de Oliveira Cou-
tinho; 

Lourdes Coutinho Pereira, casa-
da com Jarbas Pereira da Silva e 

Euclides da Silva Coutinho, casa-
do com D . Maria Aparecida Serra-
no Coutinho. 

Dama d e excelsas virtudes, de ca-
ráter e coração, D . Emília da Silva 
Coutinho gozava da estima, do res-
peito e da admiração de tõda a po-
pulação de Leopoldina, razão por 
que o seu passamento foi ali, co-
mo em tõda aquela região, inclu-
sive nesta Capital, dos mais senti-
dos. 

Prestando-lhe esta hor:, anagem, 
solicito que dela se dê conhecimen-
to à família enlutada, na pessoa 
do Sr. Sebastião da Silva Coutinho, 
à Rua Rio Verde, 393, nesta Capi-
tal. 

Sala das Reuniões, 8 de fevereiro 
de 1966 . 

(a.) Lourival Brasil. 
Ciente. Comunique-se. 

COMUNICAÇAO 

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Comunico à Casa o falecimento, 
ocorrido há dias, em Uberlândia, 
da. Exma. Sra. D . Berenice Re-
sende Diniz, casada com o Sr. Sa-
latiel Diniz, alto funcionário da 
CASEMG naquela região. Deixa 
~uas filhas. 
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. Dama de elevados predicados, de 
excelsas virtudes, de carát.er e co-
ração, pertencia a tradicional fa-
mília uberabense, gozando da es-
tima e da admiração de seus con-
terrâneos, não só de Uberlândia 
como de várias cidades circunvi-
zinhas. 

Seu passamento, por isso mes-
mo, repercutiu em tOda a região e 
foi realmente dos mais sentidos . 

Prestando-lhe esta homenagem, 
solicito que dela se dê conhecimen-
to à digna família enlutada, na pes-
soa do Sr . Salatiel Diniz, à rua 
Goiás, 70, em Uberlândia. 

Sala das Reuniões, 9 de fevereiro 
de 1966 . 

(a.) Lourival Brasil . 
Ciente - Comunique-se . 

COMUNICAÇÃO 

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

O Deputado abaixo-assinado re-
quer, nos têrmos do Regimento 
Interno, seja consignado na Ata 
de nossos trabalhos um voto de 
profundo pesar pelo falecimento 
do Comandante Eduardo Costa 
Lima Filho, tràgicamente vitimado 
no desastre ocorrido a 6 do cor-
rente e no qual também pereceram 
o Deputado Cláudio Pinheiro Lima 
e seu filho Rodrigo Santoro Pi-
nheiro Lima. 

Morto no cumprimento do dever, 
após ter exercido exemplar car-
reira profissional e como chefe de 
família, justo é que esta Casa se 
associe ao sincero pesar causado 
pelo seu passamento, que desfalca 
os meios aeroviários de Minas de 
um de seus mais altos valores. 

Requer, ainda, seja essa manifes-
tação de pesar comunicada à Em-
prêsa "Tax.i Aéreo Lider", e à fa-
mília do extinto. 

Sala das Reuniões, 9 de feverei-
ro de 1966. 

(aa.) Ladislau Salles- João Vaz 
-Carlos Eioy- Alvimar Mourão. 

COMUNICAÇAO 

Exmo. Sr . Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve 
comunica a Vossa Excelência que, 
nesta data, assume o mandato de 
Deputado a esta Assembléia . 

Sala das Reuniões, 9 de feverei-
ro de 1966. 

(a.) José Luiz Baccarini . 
- Ciente - Publique-se. 

À Divisão do Pessoal . 

COMUNICAÇÃO 

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

li: com o espírito ainda turbado 
pela dor do trágico falecimento do 
Deputado Cláudio Pinheiro Lima, 
que comunico a V . Exa., sucedê-
lo, em caráter efetivo, no manda-
to que soube sobremaneira hon-
rar com dignidade inexcedível, zêlo 
e inigualável devoção ao bem co-
mum. 

Sala das Reuniões, 9 de fevereiro 
de 1966 . 

(a . } Álvaro Sales. 
- Ciente - Publique-se . 
À Di visão do Pessoal.. 

COMUNICAÇAO 

Exmo. Sr . Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais . 

Na qualidade de Líder da Banca-
da do ex-PSD encaminho a V. 
Exa . a relação dos nomes dos 
Deputados que farão parte das 
diversas Comissões Técnicas da 
Casa. 

Sala das Reuniões, 8 de feverei-
ro de 1966. 

(a.) lbrahim Abi-Ackel. 

DO~OES ~CNlCAS 

Bancada do ex-PSD. 
Comissão de Constituição, Le-

gislação e Justiça: 
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Efetivos: 

Jairo Magalhães - Homero San-
tos . 
Suplentes: 

Otelino Sol - Lourival Brasil . 
Comissão de Finanças Orça-

mento e Tomada de Contas: 
Efetivos: 

Maria Pena - Delson Scarano. 
Suplentes: 

Pires da Luz - Sebastião Anas-
tácio . 

Comissão de Agricultura, In-
dústria e Comércio: 

Efetivo: 
Otelino Sol . 

Suplente: 
Raymundo Albergaria. 

Comissão de Assuntos Munici-
pais: 

Efetivo: 
Pires da Luz . 

Suplente: 
Jehovah Santos . 

Comissão de Educação e Cul-
tura: 

Efetivo: 
Lourival Brasil . 

Suplente: 
Maria Pena. 

Comissão de Redação: 
Efetivo: 

Jairo Magalhães. 
Suplente: 

Maria Pena. 
Comissão de Construção 
COPAL: 
Efetivo: 

Dermeval Pimenta Filho . 
Comissão do Polfgno da Sêca: 
Efetivo: 

Otelino Sol. 
Suplente: 

Orlando Andrade. 
Comissão de Aquisição de 

Obras para Biblioteca: 
Efetivo: 

Homero Santos. 
Suplente: 

Dermeval Pimenta Filho. 
Comissão de Saúde Pública: 
Efetivo: 

Jehovah Santos. 
Suplente: 

Delson Scarano . 
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Comissão de Segurança Públi-
ca: 

Efetivo: 
Dermeval Pimenta . Filho . 

Suplente: 
Pires da Luz. 

Comissão de Serviço Público 
Civil: 

Efetivo: 
Orlando Andrade. 

Suplente: 
Maria Pena. 

Comissão de Trabalho e Or-
dem Social: 

Efetivo: 
Waldir Mora to. 

Suplente: 
Lourival Brasil. 

Comissão de Transportes e Co-
municações: 

Efetivo: 
Raymundo Albergaria . 

Suplente: 
Jairo Magalhães . 

Comissão de Siderurgia. 
Efetivos: 

Sebastião Anastácio ~ Lourival 
Brasil. 

Suplentes: 
Maria Pena - Delson Scarano. 

Ciente - Publique-se. 
- À Diretoria das Comissões. 

COMUNICAÇAO 

Exmo. Sr . Presidente da 
Assembléia Legislativa do Estado 

de Minas Gerais . 
Comunico a V. Exa. que foram 

designados os seguintes senhores 
Deputados para comporem a repre-
sentação da Bancada do ex-PI'B 
nas Comissões Técnicas desta Casa: 
Comissão de Justiça: Efetivo, Hugo 
Castelo ~ranco; Suplente, Daniel 
de Barros - Finanças: Efetivo, 
Wilson Modesto; Suplente, Benedi-
to Xavier - Agricultura, Indústria 
e Comércio: Efetivo, Daniel de Bar-
ros; Suplente, Salim Nacur - As-
suntos Municipais e Negócios In-
termunicipais: Efetivo, Salim Na-
cur; Suplente, Benedito Xavier -
Educação e Cultura: Efetivo, Bene-
(11to Xavier; Supl~te, Wilson Mo-
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desto - Saúde Pública: Efetivo, 
Sette· de Barros; Suplente, Salim 
Nacur - Comissão de Segurança 
Pública: Efetivo, Daniel de Barros; 
Suplente, José de Castro - Servi-
ço Público Civil: Efetivo, Wilson 
Modesto; Suplente, Sette de Bar-
ros - Trabalho e Ordem Social: 
Efetivo, Sette de Barros; Suplente, 
Wilson Modesto - Transporte e 
Comunicação: Efetivo, Salim Na-
cur; Suplente, Wilson Modesto -
Redação: Efetivo, Daniel de Bar-
ros; Suplente, José de Castro Fe~
reira - Poligno das Sêcas: Efeti-
vo Salim Nacur; Suplente, Hugo 
ca:stelo Branco - Aquisição de 
Obras para a Biblioteca: Efetivo, 
José de Castro Ferreira; Suplente, 
Hugo Castelo Branco - Especial 
de Siderurgia e Mineração: Efeti-
vo, Sette de Barros . 

Sala das Reuniões, 9 de feverei-
ro de 1966 . 

(a . ) José de Castro, Líder da 
Bancada do ex-PTB. 

- Ciente. Publique-se. 
A Diretoria das Comissões. 

COMUNIOA.ÇAO 

Exmo Sr. Presidente da Assem-
bléia r.egislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

o Deputado abaixo-assinado co-
munica a V . Exa. que, nesta data, 
assumiu a liderança do bloco cons-
tituído pelos Deputados da banca-
da da extinta UDN. 

Sala das Reuniões, 8 de feverei-
ro de 1966. 

(a.) Aureliano Chaves. 
- Ciente . Publique-se. 
A Diretoria das Comissões 

COMUNICAÇAO 

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa. do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Tenho o pesar de eomunlcar à 
Casa o falecimento, em São João 
Nepomuceno, do Sr. Carlos Adolfo 
Frederico stlebler. O extinto, como 
seu pal_, pouufa uma grande vo-

cação para a indústria. Filho de 
Juiz de Fora, em 1936 transferiu-se 
para São João Nepomuceno, onde 
dirigiu, durante 17 anos, a Compa-
nhia Fiação e Tecelagem Sarmen-
to. Em 1953, passou à direção da 
Companhia Açucareira de Roça 
Grande, no municício de São João 
Nepomuceno. Foi igualmente ~o 
da Fábrica de Calçados Dragao, 
tendo tomado parte ativa em vá-
rios empreendimentos locais. Seu 
nome está ligado a diversas obras 
de assistência social, pois seu tem-
peramento era muito sensível aos 
problemas humanos. 

A Câmara Municipal de São João 
Nepomuceno, em reconhecimento 
aos assinalados serviços prestados 
àquela ccmuna, onde se radicou, 
dando o melhor de si em prol de 
de seu semelhante, houve por bem 
conferir-lhe o diploma de cidadão 
honorário de São João Nepomuce-
no, tais as raizes que ali plantou . 

Dando ciência a esta augusta As-
sembléia Legislativa do infausto 
acontecimento, requeiro se faça 
constar dos Anais um voto de pro-
fundo pesar, devendo-se comunicar 
à família enlutada em São João 
Nepomuceno, pois que Carlos Stie-
bler foi realmente um grande chefe 
de famflia, um cidadão digno, pres-
tante e muito útil à coletividade. 

Sala das Reuniões, aos 2 dP fe-
vereiro de 1966 . 

(a.) Mário Hugo Ladeira. 

CO MUNI CAÇAO 

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Como Líder da bancada do ex-
-Partido Republicano, encaminho à 
Mesa os nomes dos integrantes das 
Comissões Técnicas. 

Sala das Reuniões, 10 de feverei-
ro de 1966. 

Deputado Jorge Ferraz, Lider da 
bancada do ex-Partido Republica-
no. 

Ciente. Publique-se A Diretoria 
das CQmtssões. . 

MEMBROS DAS COMISSOES 
(Ex-P.R.) 

Comissão de Finanças, Orçamento 
e Tomada de Contas 

Efetivo: Artur Fagundes . 
Suplente: Jarbas Medeiros. 

Comissão de Constituição 
Legislação e Justiça ' 

Efetivo - Jarbas Medeiros . 
Suplente - Lúcio de Souza Cruz 

Comissão de Agricultura, Indús~ 
e Comércio 

Efetivo - Athos Vieira de An-
drade. 

Suplente - Agostinho Campos 
Neto . 
Comissão de Educação e Cultura 

Efetivo - Agostinho Campos 
Neto. 

Suplente - Artur Fagundes 
Comisãso de Assuntos Municipais e 

Negócios Interestaduais 
Efetivo - Cícero Dumont 
Suplente - Lúcio de So~ Cruz. 

Comissão de Saúde PúbUea 
Eletivo - Ulisses Escobar . 
Comissão de Segurança Pública 
Efetivo - Agostinho Campos 

Neto. 
Suplente - Cícero Dumont. 

Comissão de Serviço Público Civil 
Efetivo - Cícero Dumont. 
Suplente - tAthos Vieira de An-

drade. 
Comissão de Tmbalho e Ordem 

Social 
Efetivo - Athos Vieira de An-

drade . 
Suplente - Agostinho Campos 

Neto . 
Comissão de Transportes, Comuni-

cações e Obras Públicas 
Eletivo - Lúcio de Sousa Cruz. 
Suplente - Artur Fagundes. 

Oomfssio de Redação 
Efetivo - Carlos Megale. 
Suplente - Agostinho Campos 

Neto. 
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Comissão de Aquisição de Obras 
para Biblioteca 

Efetivo - Cícero Dumont . 
Comissão Especial de Siderurgia 
Efetivo - Lúcio de Sousa Cruz . 
Belo Horizonte, 1012166. 
Jorge Ferraz, Li der da bancada 

ex-PR . 
- O SR. PRESIDENTE - Com 

a palavra o Sr. Gomes Moreira . 
O SR . GOMES MORIEIRA - Sr. 

Presidente, Srs. Deputados. (Lê). 

Transcorreu no dia oito de de-
zem~ro de 1965, o centenário de 
~scunento do ilustre mineiro Fran-
c~co Escobar, de saudosa memó-
rt.a, um dos nossos mais ilustres co-
estaduanos que se fixaram em São 
Paulo em princípio do século. 
~asceu na cidade de Camandu-

cat.a no Sul de Minas, aos oito de 
dezembro de 1865, tendo-se trans-
ferido para São Paulo onde tomou 
?o~t~to com_ o mundo das lêtras 
Jurtdicas e llterárias . Era descen-
dente de Francisco Escobar Ortiz 
um dos fundadores da Cidade d~ 
~ão Sebastião, no litoral paulista, 
filho de Bento Gomes Escobar . o 
homenageado herdara de seu pro-
genitor aquêle espírito de absoluta 
independência, o gOsto acentuado 
pela politica e natural pendor de 
liderança . 
~velou grande entusiasmo pela 

musica e pela arte. 
De -909 a 1918 ,exerceu, com raro 

brilhantismo. revelando-se um 
grande administrador, o carg0 de 
Prefeito Municipal de Poços de 
Caldas, nomeado que foi pelo Sr. 
Wenceslau Brás, quando teve opor-
tunidade de demonstrar suas excep-
cionais qualidades de grande ur-
banista. 

Comissão do Polfrno das Sêeas 

Efetivo - Cícero Dumont. 
Suplente -Artur Fagundee. 

Na sua gestão como Prefeito 
construiu o prédio da Prefeiturá 
em dimensões tais, que, ainda hoje 
abriga tOdas as secções de serviço~ 
e ainda garante o perfeito funcio-
namento da CAmara MUDicipal. 

Dotou a Cidade de POÇOS de Cal-
das de serviço de saneamento 
geral, captação de Asuae ~. 
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construção do Mercado Municipal, 
pontes de concreto, canalização de 
vários ribeirões, preparando a Ci-
dade para recepção de tur~as de 
todos quadrantes do País e do Ex-
terior, resultando em importante 
fat :>r de aquisição de dívidas para 
o nosso Estado. Poços de Caldas, 
Minas e o Brasil muito devem ao 
ilustre mineiro, Francisco Escobar. 

Para glória de .Mlinas, constam 
dos anais do antigo Senado Minei-
ro vários discursos proferidos pelo 
então Senador Francisco Escobar, 
quando colocava a sua brilhante in-
teligência, cultura e poder de per-
suasão que lhe eram peculiares, em 
defesa da autonomia dos Municí-
pios, quando se debatia o projeto 
de nova divisão territorial de nosso 
Estado. 

Na pessoa daquele ilustre coes-
taduano se reuniram todos os do-
tes que exornam o caráter da pes-
soa humana. 

Homem dotado de rara inteligên-
cia, cultura ~comensurável, um 
dos mais altos padrões m orais e so-
bretudo administrador emérito. 
Não obstante tôdas essas qualida-
des, era acima de tudo homem de 
coração generoso, afável no trato, 
escondendo tOdas essas qualida-
des naquele seu espírito de humil-
dade . 

Por ocasião do centenário de seu 
nascimento, a cidade de Camandu-
caia, sua terra natal, viveu momen-
tos de verdadeira emoção ao pres-
tar uma justa homenagem ao seu 
filho que tanto a dignificou como 
administrador, polltico e homem 
das lêtras, da músiva e das artes, 
cuja dedicação foi e será um exem-
plo para tOda história e tôda pos-
teridade . Com o comparecimento 
de autoridades do Judiciário, Le-
gislativo e Executivo de Poços de 
Caldas, foi prestada significativa 
homenagem à memória do saudoso 
mineiro Francisco Escobar, aquêle 
que ficou intimamente ligado à his-
tória da cidade que muito lhe deve 
por ter ~ aquêle rj.ncãQ mt-

neiro de rara beleza e moderno 
urbanismo. 

Para nossa maior satisfação e re-
cordação, ainda hoje, temos o pra-
zer de contarmos nesta Casa com 
a presença de nosso nobre colega 
Deputado Ulysses Escobar, que 
como homem público tem-se des-
tacado pelo seu acendrado espírito 
público, colocando a sua inteligên-
cia e cultura incontestes a serviço 
da causa pública. Como médico 
dos mais competentes de nosso Es-
tado, sempre tem colocado o seu 
saber científico em benefício dos 
pobres, numa demonstração de so-
lidariedade humana e Cristã, so-
frendo junto aos que sofrem, como 
se tivesse sido discípulo de seu tio 
Francisco Escobar, na grandeza de 
coração e altivez de espírito . 

Senhor Presidente. 
Solicito a V. Exa. que considere 

como lidos todos êsses discursos 
que foram proferidos nas homena-
gens prestadas ao nosso coesta-
duanos e saudoso Senador Fran-
cisco Escobar, por ocasião de seu 
centenário de nascimento, nas ci-
dades de Camanducaia e Poços de 
Caldas e que os faça constar dos 
Anais desta augusta Assembléia . 

FRANCISCO ESCOBAR 
Edmundo Cardillo 

"No firmamento da estesia e da 
cultura, o mineiro de Camanducaia 
é um ponto de luz; no entanto, re-
vela um mundo. 

Desde a infância, Escobar mani-
festou sua tendência para as lêtras 
e para as artes, dando solução de 
casos aos amigos e surpreendendo 
seus professOres que ficavam 
aquém de suas possibilidades di-
dáticas. 

Autodidata de capacidade insu-
perável, devorava livros e penetra-
va os segrêdos musicais, por for-
ma a ter de buscar novas latitudes 
mais amplas e menos afeitas ao 
comodismo. Não desejava ser um 
lago azul e calmo, espelhando a 
natureza circundante, ma$ um rio 
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caudaloso, que, passando por sôbre 
seixos e penedias, ganhasse um dia 
o mar sem limites. 

"Bondoso e modesto, suas pre-
tensões deviam marchar sem alar-
de, como convém ao sábio; mas, 
para viver, teve de dedicar-se à 
advocacia". 

Provisionado, e de posse de seu 
título, pelejou em Casa Branca nas 
lides forenses, grangeando estima e 
simpatia que o elegeram Prefeito 
da cidade; e, depois, em São José 
do Rio Pardo, onde instalou sua 
banca, tornando-se também gover-
nador do município. Ex:atam~nte 
quando exercia nesta comuna pau-
lista o seu cargo de administrador, 
apareceu-lhe Euclides da CUnha 
que recebera a incumbência de fa-
zer a ponte sôbre o rio Pardo, obra 
que demandou alguns anos e que 
ainda existe com seus reais provei-
tos e benefícios. 

A amizade estabelecida, entre 
ambos, valeu ao autor de "Os ser-
tões" a melhor colaboração, mercê 
da cultura invulgar do mineiro de 
Camanducaia · "invariAvelmente ca-
paz de discutir com êle todos os 
problemas e de resolver os que, ao 
temperamento superexcitado do es-
critor, apresentavam-se insolúveis", 
no dizer de Olímpio de Souza An-
drade ("História e Interpretação 
de "Os Sertões", página 161). 

Plínio Barreto, Valdomiro Silvei-
ra, Venâncio Filho, Mário Casas-
santa, Monteiro Lobato gabavam 
os méritos culturais de Escobar, 
destacando-se a opinião de Rui 
Barbosa que o tinha como "erud1-
tíssimo e doutíssimo" e até mesmo 
superior ao Aguia de Haia porque 
lidava com a pauta musical de ma-
neira impressionante. 

Na verdade, Escobar era exímio 
nautista, e pianista de grande 
memória, a ponto de ser sua casa 
uma tertúlia de musicistas notá-
veis, muitas vêzes procurando es-
clarecer pontos de suas d1scussões . 
estéticas. 

"Escobar foi um dos animadores 
da arte em Poços de caldas, acom-

nhando ao piano, em tôdas as fes-
tas escolares, os alunos que, no ve-
lho Politeama, cantavam o Hino 
Nacional e o Hino da Bandeira· e - , , 
nao fôra a atuação dominante de 
Escobar, talvez não tivesse a nossa 
terra conhecido o famoso maestro· 
Guido Rochi, aqui residente por 
longos anos, onde se dedicou ao 
mister de professor de música, dei-
xando alunos que são hoje verda-
deiros artistas de renome. 

Em artigo publicado na revista 
"Vita", editada em Belo Horizonte, 
vemos em seu número 6, de 15 de 
dezembro de 1913, uma pequena 
biografia de Escobar, de .onde co-
piamos o seguinte trecho: 

"Na zona limítrofe com S. Paulo, 
seu nome se pronunciava com a 
admiração respeitosa que só os ho-
mens de valor conquistam na opi-
nião pública: e as rodas cultas da 
Paullcéia já haviam aclamado a 
capacidade intelectual de Escobar 
quando numa explosão revolucio: 
nária de artista que sabe o que diz, 
afirmara com escândalo e docu-
mentara sem réplica aceitável, que 
a "Tosca" de Puccin1 era um arre-
glo, ~ po_t-pourri, um plágio ... 
A af1rmaçao agitou plumitivos e 
virtuoses mas todos ouviram, com 
execução magistral, as pautas mu-
sicais onde o artista de "Bohême" 
se inspirara para escrever a deli-
ciosa partitura da "Tosca", e todos 
deram razão ao rebelde". 

"Foi o ilustre e venerando Wen-
ceslau Brás, que ainda é vivo, para 
maior glória da tradição mineira, 
quem trouxe o grande Escobar 
como Prefeito de Poços de Caldas 
em 1909. Aqui, desenvolveu o nOv~ 
administrador, de então, um govêr-
no de objetivos progressistas, co-
meçando pela criação do Horto 
Florestal, podendo cruzar e sele-
cionar não sõmente tOdes as árvo-
res frutíferas já existentes e produ-
centes, como também as que ainda 
não existiam e que poderiam ser 
adaptadas. A receita municipal, 
que orçava em 1909 em Cr$ 81.000 
foi abastecida com a v~-.- de Crf 
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200.000 concedida pela presidência 
mineira de Wenceslau Bras, para 
auxilio de melhoramentos urgen-
tes. 

Naqueles bons tempos, era di-
nheiro de verdade. 

A estrada real de Poços à cidade 
de Caldas, cabeça da Comarca, foi 
consertada em tôda a sua extensão 
e de nõvo construída em mais de 
oito quilômetros, tendo sido dota-
da de uma ponte e nove bueiros 
para escoamento das águas plu-
viais . Todos os terrenos públicos 
da vila, até então em aberto, foram 
fechados a cêrca de arame . O mer-
cado, o matadouro, o quartel do 
destacamento, tudo passou por vá-
rias reformas que estavam exigin-
do. Macadamizou v i a s públicas, 
principalmente a Avenida Francisco 
Sales, em enorme extensão, e man-
dou o Prefeito fazer serviços de 
passeios, "guias", "sarjeta" e "buei-
ros", de forma que -em 1910 a cida-
de já se apresentava de bom as-
pecto aos veranistas. 

Foi no govêrno do prefeito Es-
cobar que se atacou a obra do pa-
lacete da Prefeitura, ainda existen-
te, orçado pelo engenheiro José 
Piffer, em Cr 66 .000 . Data, dêsse 
tempo, o desbastamento do morro 
rtororó, cujas pedras arrancadas a 
dinamite serviram, depois de tri-
turadas por dentes de aço, para 
macadamizar as ruas". 

"Assim, Francisco Escobar, além 
dos atributos de erudição, de ar-
tista, de advogado, faz jus ao re-
nome de remodelador de Poços de 
Caldas". 

Não sem motivo, portanto, que 
no centenário de seu nascimento, 
ocorrido a 8 de dezembro de 1865, 
todos nós corremos a prestar a 
Francisco Escobar a homenagem 
merecida a um vulto notável da 
história municipal de Poços de 
c a 1 d a s, de Minas Gerais e do 
Brasil". 

Em 811211965 o 

FRANCISCO ESCOBAR 
TrRnscorre hoJe Q centeo4riQ de 

nascimento de Francisco Escobar, 
um dos mais ilustres mineiros que 
se fixaram em São Paulo em prin-
cípiós do ~éculo. Freqüentador por 
muito tempo da redação desta fõ-
lha, aqui se tornou amigo de Júlio 
Mesquita, Plínio Barreto, Nestor 
Pestana, Amadeu Amaral, Montei-
ro Lobato e tantos outros, por meio 
dos quais tomou contacto com o 
mundo das lêtras jurldicas e lite-
rárias de São Paulo . 

Descendente de Francisco Esco-
bar Ortiz, um dos fundadores da 
cidade de São Sebastião, no litoral. 
pa:ili.sta, nasceu Francisco Escobar 
em Camanducala, aos 8 de dezem-
bro de 1865 filho de Bento Gomes 
de Escobar, estreitamente ligado 
aos meios polfticos do Rio de Ja-
neiro e de Belo Horizonte, comer-
ciante. e farmacêutico "doublé" de 
médico, e de Florinda Pedroso Es-
cobar, de antiga família local. Do 
pai teria herdado o espírito inde-
pendente, o gôsto acentuado pela 
política e o natural pendor pela 
liderança . Da mãe, o caráter afá-
vel, a bondade e mesmo uma gran-
de humildade. 

Foi um abolicionista por anteci-
pação, ao dar aforria, ajudado por 
Antônio Matias Pinto, aos escravos 
que labutavam nas terras do mu-
nicípio camanducaiense, a 31 de 
março de 1888, e um republicano 
de convicções profundas, tendo fun-
dadó em sua cidade natal o "Clube 
Republicano", ainda em plena mo-
narquia. 

Francisco Escobar adquiriu cul-
tura jurídica das mais vastas, sem 
contudo formar-se por nenhuma 
Faculdade . Tendo sofrido um aci-
dente, aproveitou a imobilidade a 
que se viu forçado para aprofun-
dar seus estudos de grego e de 
latim. Mais t a r d e. valer-se-la 
dêsses conhecimentos para tradu-
zir obras de grande valor. 

Curioso dos fatos históricos da 
nossa terra e ainda valendo-se da 
convalecença prolongada tomou-
-se perito em paleograf'la, o que 
lhe permitiu tr~uzir O$ 26 primei· 
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ros volumes das "Atas da Câmara 
de São Paulo" . O valor do trabalho 
foi enaltecido por :Afonso D'Es-
criagnolle Taunay, que o destacou 
como inestimável contribuição à 
história nacional. 

Jornalista, colaborou em diversos 
periódicos do ·Rio de Jan iro e de 
São Paulo . Crítico dos mais sen-
síveis, sua opinião era acatada ten-
do mantido relações amistosas' com 
Martins Fontes, Amadeu Amaral 
Euclides da Cunha e outros escri: 
tores da época. 

Advogado provisionado, exerceu a 
profissão em São José do Rio Par-
do. Ali o aguardava o destino que 
o iria transformar no precioso 
a~go que Euclides da Cunha, pro-
VIdencialmente, encontrou, pois a 
falta de ordem para o trabalho in-
telectual,que sempre caracterizou o 
autor de "Os Sertões", recebeu em 
São João do Rio Pardo a corrigen-
da sem a qual dificilmente teria 
produzido com vantagem. 

"Fôste o meu melhor colabora-
dor neste êrmo de São José" con-
fessaria Euclides ao môço clUe o 
auxiliou durante todo o período em 
que residiu naquela cidade e a 
quem dirigiu cartas repassadas da 
mais sincera afeição, as mais nu-
merosas de quantas escreveu a uma 
só pessoa. 

Ainda em São José, exercendo o 
cargo de Intendente da Câmara 
Municipal, Francisco Escohar tor-
nou-se logo o "prócer político mais 
divulgado nestes estirões do Rio 
Pardo". Acredita-se tenha sido o 
autor do famoso "Manifesto Socia-
listan de 1901 e fundador do "Clu-
be dos Filhos do Trabalhon cujos 
estatutos são de seu próprÍo pu-
nho. 

Transferiu-se depois para Poços 
de Caldas, como prefeito municipal 
nomeado por Wenceslau Brás, car-
go que ocupou entre 1909 e 1918. 
Denotou qualidades excepcionais 
de urbanista e administrador. En-
tre outras iniciativas suas, cita-se 
a construção do prédio destinado 
à Prefeitura e à C&mara, em dimen· 

s?es tais que, ainda hoje, abriga 
todas as suas secções e serviços. O 
mercado municipal, o matadouro 
obras de saneamento, a canalizaçã~ 
dos dois ribeirões que cortam a ci-
dade, as pontes. de concreto, então 
uma novidade, a construção de um 
teatro, a captação das águas ter-
mais para as novas termas, foram 
outras iniciativas suas. 

Eleito senador no Congresso Mi-
neiro, em breve e curta passagem, 
interrompida pela morte prematu-
ra, deixou Escobar impressão das 
mais profundas em memoráveis 
discursos proferidos nos municípios 
a.o atacar projetos de nova divi-
são territorial do Estado ao falar 
~ôbre o estatuto da enfit~use. 

Homem de grande saber "dou-
tíssimo e eruditfssimo", c~mo o 
qualificou Ruy, mas dominado pela 
singular mania de procurar a som-
bra e o silêncio, numa observação 
de Valdomiro Silveira, a seu res-
peito, ouvira-o, entretanto, Francis-
vo Venâncio Filho, discorrer com 
pleno domínio do assunto, a~ teo-
rias de Einstein, a doutrina de 
Freud, a nova estética de Croce o 
neo-positivismo, a filosofia 'de 
Bergson e de William James, a pe-
dagogia de Montessori. Para Mon-
teiro Lobato, em Escobar se reuni-
ram tôdas as qualidades de cora-
ção e todos os valôres do espírito 
sem que êle jamais exibisse ne-
~um. Para Brito Broca, ainda era 
desses homens dos quais se pode 
dizer que sabia tudo e tudo apren-
dera, sem visar a nenhum interêsse 
material e imediato, nenhuma am-
bição, a não ser a cultura, volúpia 
na qual reside o verdadeiro pra-
zer do sábio". 

A 30 de dezembro de 1924 Fran-
cisco Escobar falecia em ~ços de 
Caldas. Brasileiro dos mais bri-
lhantes e dos mais desconhecidos , 
espera-se que um biógrafo 0 si-
tue devidamente no quadro dos ho-
mens ilustres QUe tanto projetaram 
o nome do Brasil no inicio do pre-
sente século, estudaDdo-lbe a atua-
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ção, a influência, o papel que lhe 
coube como participante de tão 
importante grupo representativo 
do pensamento brasileiro de então. 
O vasto arquivo de propriedade da 
familia servirá, decerto, como va-
lioso subsidio a essa biografia . 

Minas Gerais, na data de hoje, 
reverencia seu dileto filho em nu-
merosas homenagens que à sua me-
mória serão levadas a efeito pela 
Academia de Lêtras de Belo Hori-
zonte, pelas Câmara e Prefeitura 
Municipais de Camanducaia, pelo 
Grupo Escolar "Francisco Esco-
bar", Prefeitura e Câmara Munici-
pais de Poços de Caldas, onde 
outras entidades particulares tam-
bém programaram festividades co-
memorativas . 

Digna Diretoria do Grupo Esco-
lar Francisco Escobar . 

Prezados alunos: 
Dignos Representantes do ilustre 

Francisco Escobar: 
O centenário do nascimento do 

grande vulto, que em vida se cha-
mou Francisco Escobar, não é co-
memoração de Poços de Caldas, on-
de operou como um dos seus mais 
devotados Prefeitos; não é também 
dia de festa em São José do Rio 
Pardo, cidade que o viu, com pro-
ficiência, nas rédeas de seu govêr-
no municipal. Não é, outrossim, ho-
menagem de sua terra natal -
Camanducaia - que o viu crescer 
num ambiente salutar, mas aca-
nhado, o que revela o espírito for-
te e combativo de um idealista de-
sejoso de subir na vida para melhor 
servir à humanidade. 

O natalício de Francisco Escobar 
deveria ter sido comemorado pela 
Pátria, tais os relevantes serviços 
prestados à cultura nacional pelo 
brilhante mineiro, modesto e sá-
bio. 

Não é tarefa simples descrever a 
trajetória da existência do saudoso 
mineiro, porque a sua personalida-
de abarcou, vitoriosamente, os prin-
cipais ramos do saber humano. E 
não podemos deixar de nos surpre-
ender de como foi ganhando êle 

terreno, palmo a palmo, numa luta 
diária, constante, determinada, pro-
curando dia a dia enriquecer o seu 
espírito na fonte pura da ciência e 
da arte, quando principalmente sa-
bemos das restritas possibilidades 
de seu tempo, de seu torrão natal, 
e de seus recursos materiais . Neste 
particul·ar, a fortuna, que se con-
cretiza em barras de ouro, nunca 
o bafejou: Escobar morreu pobre . 

Pobre de bens da terra; milioná-
rio de espírito . 

Em princípios do século, vamos 
encontrá-lo na cidade de São José 
do Rio Pardo, como Prefeito, onde 
permaneceu até meados de 1905, a 
fim de fixar-se em São Paulo por 
uns tempos, contratado que fôra 
pelo Poder Público paulistano para 
o trabalho de copiar os atos da 
Câmara Municipal de São Paulo, 
de 1555 a 1826, o que lemos às 
fls. 197, do .livro de José Aleixo Ir-
mão, intitulado "Euclides da CUnha 
e o Socialismo' . Em São José do 
Rio Pardo, deixou um nome de ad-
ministrador ao lado do de grande ad-
vogado, cauteloso, prudente, firme 
e devotado. Ali conviveu com Eu· 
clides da Cunha, autor da formi-
dável obra "Os Sertões", e, dessa 
amizade de ambos melhor a des-
creve Olimpio de Souza Andrade, 
em seu livro "História e Interpre-
tação de Os Sertões", página 160: 
· "A arnizJde com Francisco Esco-
bar, que contém tudo o que carac-
teriza as grandes amizades, dos 
sentimentos e idéias comuns às 
confidências, nasceu de contatos 
protocolares entre o engenheiro 
que reerguia a ponte e o Prefeito 
da cidade beneficiada por el~" . 

Contudo, Olímpio de Souza An-
drade pergunta: "Mas, quem era ês-
se Escobar? Para responder logo 
em seguida: Era a bondade e a sa-
piência em pessoa, uma espécie de 
Cardeal Mezzofanti, a lembrar-nos 
também a figura singular daquele 
Tautpeus que Nabuco fêz reviver 
em "Minha Formação" tudo saben-
do, informando tudo sObre qual-
quer assunto a qualquer momento, 

-55- Fev. /66 

como se fôsse uma enciclopédia: 
verdadeiramente, como o outro, um 
sábio da Grécia, praticando com o 
espírito e a inteireza pagã a filoso-
fia do Eclesiastes: Vanitas Vanita-
tum . . . 

E prossegue, ainda, Olimpio de 
Souza Andrade: 

- "A êsse feitio íntimo, compos-
to com o que há de melhor · na con-
textura da bondade e do saber, e 
inteiramente despido de vaidade, é 
que se deve o fato de vir o seu no-
me sempre em grande destaque 
quando se trata da elaboração de 
"Os Sertões", inclusive na lembran-
ça de Euclides, que o apontou co-
rno seu melhor colaborador, evi-
dentemente no sentido de prestígio 
e da cultura do amigo, invariàvel-
mente capaz de discutir com êle 
todos os problemas e de resolver 
os que, ao temperamento superexci-
tado do escritor, apresentavam-se 
insolúveis . 

De que Escobar era essa espécie 
de homem, há várias opiniões aba-
lizadas: Plínio Barreto, que lhe ga-
bava a erudição e a bondade; Afon-
so Taunay, em seu livro "S. Pau-
lo nos Primeiros Anos", dando-o co-
mo decifrador paleográfico; Valdo 
miro Silveira, apontando-o como ci-
dadão de raro saber emoldurado pe-
la modéstia; e Venâncio Filho lem-
bra que, por volta de 1925, ouvira-
o falar, com pleno donúnio do as-
sunto, nas teorias de Einstein, na 
doutrina de Freud, na nova estéti-
ca de Croce, no neopositivismo, na 
filosofia de Bergson e William Ja-
mes, na pedagogia de Montessori, 
na luta de Ganhi pela libertação da 
In dia. E, para Monteiro Lo bato, em 
Escobar se reuniam tOdas as quall-
dades de coração e todos os valores 
de espírito, sem que êle jamais exi-
bisse nenhum, e Ruy Barbosa, que 
bem o conheceu, chamava-o erudi-
tíssimo e doutíssimo. 

A revista "Vita", editada em Belo 
Horizonte na primeira década de 
nosso século, em seu número 6, da-
tada de 15 de dezembro de 1913, 
traz uma reportagem das obras le-

vadas ·a efeito por Francisco Esco-
bar, quando Prefeito de Poços de 
Caldas, motivando a nossa admira-
ção, até hoje, pela visão e compe-
tência do administrador. O artigo 
de fundo, dessa revista, porta um 
título "Homens ao Leme", com a se-
guinte nota sôbre o grande Esco-
bar: 

"Advogado, jornalista, musicista e 
administrador notável, o Senhor 
Francisco Escobar, Prefeito de Po-
ços de Caldas, foi "descoberto" pelo 
Dr. Wenceslau Brás, no ano da Gra-
ça de 1909. Das lides forenses no 
Sul de Minas passou o mineiro 
americanizado para a Prefeitura de 
Poços de Caldas, levando no cora-
ção e no pensamento um desejo e 
um ideal, que já estão realizados, a 
esforços seus, que se podem cata-
logar entre os mais profícuos ill-
timamente empregados na expan-
são econômica da nossa terra. Mas 
é preciso afirmar que o Prefeito 
modêlo só era pouco conhecido em 
Belo Horizonte. Na zona limítrofe 
com São Paulo seu nome se pro-
nunciava com a admiração respei-
to~a que só os homens de valor 
conquistam na opinião pública; e 
as rodas cultas da paulicéia já ha-
viam aclamado a capacidade inte-
lectual de Escobar quando, numa 
explosão revolucionária de artista 
que sabe o que diz, afirmara com 
escândalo, e documentário sem ré-
plica aceitável, que a Tosca de Puc-
cini era um plágio, um "•arreglo", 
um "pot-pourri"... A afirmação 
cogitou plumitivos e virtuoses; mas 
todos ouviram, em execução magis-
tral, as pautas musicais onde 0 ar-
tista da Boheme se inspirara para 
escrever a deliciosa partitura da 
Tosca e todos deram razão ao re-
belde. Quem o analisasse, então, 
não diria que sob as cintilações de 
um amador da arte divina existiam 
a energia e o descortfnio de um nô-
vo Passos, capaz de levantar, em 
poucos anos, a cidade maravilhosa 
daS termas, onde a fonte de Juven-
tas restitui a saúde aos enfermos 
e jorra alegrias saudáveis para os 
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veranistas que se acolhem à doçu-

lim 
, 

ra do seu c a .. · 
Tal é o homem que há cem anos 

surgiu no cenário do mundo para 
honrá-lo e dignificá-lo. Nós nos 
congratulamos com todos q~antos 
louvam 0 centenário do nasc:rm~n: 

realizações em prol da nossa cida-
de e de nosso Estado que o seu 
nome deve ser lembrado ~el?lpre e 
suas atitudes devem ser umtadas. 

Em cada passo e a cada rua e 
até nas árvores nós nos recorda-
mos de um trabalho fec~do da-
quele que hoje completana cem de Francisco Escobar, prmclP 

mente nesta festividade ~scolar, 
num estabelecimento model.o de 

nsino que traz o nome do llustre 
':nmeU:o, incomparáV'el na doçu:-a 
do trato, na bondade do cora~o, 
e no saber alt_amente reconhec~: 
pelos mais emmentes homens 
tos do Brasil . Congratul~mo-los 
com a família Escobar, aqw repre-
sentada por ilustres membros des-
sa estirpe que há de, perenemente, 
expandir-se levando aos quatr? 
cantos da pátria, um ~lOme respel-
tado venerado gratisslmO, nota~
mente a Poços de Caldas, onde s-
cobar passou grande pa:te de ~~ 
vida operosa, modest1;1o. sabia, co 1 trutiva., de sábio, artlsta, e notáve 
administrador. E' o que. ~es tem 

dizer a Câmara MumClpal por 
~osso intermédio . 

Poços de Caldas, 8 de dezembro 
de 1965 . (a . ) Jofre Rafael dos Santos -
Vereador. 

"Exmos. Senhores. 
Distintas Professôras . 
Exmas. Senhoras. 
Meus Afilhados. . 
Constitui para nós motlvo d:e 

gran'de honra e alegria ser convl-
dado a paraninfar a turma . de 
1965, do Grupo Escolar ~ranclSCO 
Escobar . . nos Pela honra e pela alegr1a que 
foram proporcionad~ e ac~i~~ 
de coração o conv1te, aqm e 
mos, não para fazermos <;Uscux:sos 
com palavras bzlas, mas sun, dizer 
algo sôbre aquêle que emprestou 
o seu nome ao Grupo Escolar on~e 
hoje vocês concluem com g~ardia 
a primeira etapa de suas vtdas, e 

ue é um exemplo para todos nós. 
q Falar de Francisco Escobar ~os 
é fácil e nos orgulha sobremanetra, 
pois tal é a soma de seus feitos e 

anos. hiS 
Feliz do povo que tem uma -

tória! E já começamos a compre-
ender que os nossos antepassad~s 
começaram a escrever ~ ~tóna 
progressista dês te M~cíp1o. 

A Prefeitura MuniCipal, as ~ 
largas por onde passamos, a sune-
tria do seu traçado, como se as 
montanhas estivessem jogando. xa-
drez, os canais que rasgam a .c~da
de desviados dos seus prt:rut~vos 
cursos, mostram os seus pnmeu?s 
alicerces no pensamento e na açao 
de Francisco Escobar . _ 

Mas o seu campo de açao e de 
trabalho não se restringiu ap~nas 
a esta cidade. Senador por Minas 
Gerais, revelou o seu talento in-
conteste à admiração e ao respeito 
de seus pares. 

Mas onde seu vulto cresceu ain-
da mais foi no contato com Grande 
Euclides da Cunha, e a ajuda ~a
tigável que emprestou aos Sertoes. 

Meninos! Procurem sempre mi-
rar-se nesse modêlo. 

Nasceu do nada, projetou-se e, 
cem anos após o seu nascimento, 
reverencianlos a sua memória. 
:Este não passou pela vida em 
brancas nuvens. 
.fl:ste não foi espectro de homem, 
mas' foi Homem, deixando atrás 
de si uma maravilhosa esteira de 
realizações. · 

Não é por outra razão que as 
estrelas piscam maliciosamente .pa-
ra Poços de Caldas, porque a Cida-
de encanta e seduz, mercê do tra-
balho fecundo de Francisco Escobar. 

Oração proferida pelo Prefeito de 
Poços de Caldas, Agostinho Loiola 
Junqueira, durante a entrega de di-
plomas em uma cerimônia realiza-
da às 9,30 de 8/12/965. no Teatro 
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de Bôlso, do Cassino daquela cida-
de. 

Senhoras, Senhores, crianças. 
Pela segunda vez, num curto pe-

ríodo de dois anos, temos a grata 
satisfação de estar novamente reu-
nidos com o Corpo Docente e Dis-
cente do Grupo Escobar "Francis-
co Escobar": a primeira, quando 
da inaguração oficial e descerra-
mento da placa alusiva, do estabe-
lecimento de ensino. E agora, · nas 
comemorações que assinalam o I 
Centenário do nascimento de seu 
patrono. 

E por ter sido êle Prefeito de Po-
ços de Caldas, aqui encontramos 
também os dignos membros da sua 
Câmara Municipal e demais autori-
dades dos podêres Judiciário, Le-
gislativo e Executivo desta boa ter-
ra. 

Embora não tenha nascido aqui, 
nosso Pai está intimamente ligado à 
história da cidade que deve a êle, 
ainda hoje e para sempre, seu as-
pecto de beleza, de tantas caracte-
rísticas interessantes como expres-
são do moderno urbanismo, lança-
do, há mais de cinqüenta anos, nes-
te rincão mineiro. Sua famllia prà-
ticamente se criou aqui e a terra, 
ciosa do estranho que fêz tanto por 
ela, guardà em seu seio os restos 
mortais daquele que lhe devotou 
dedicação de filho. 

A figura dêsse singular homem 
público foi realçada pelas brilhan-
tes orações que souberam traçar, 
com carinho e precisão, o que re-
presentou Escobar no cenário poU-
tico mineiro e no meio intelectual 
brasileiro, o que o distinguiu como 
adminstrador, como advogado e 
jurista, como político. 

o depoimento de todos quantos 
conheceram Escobar, porém, é unâ-
nime em afirmá-lo privilegiadainen-
te rico de coração e de bondade, 
de fina sensibilidade e de notável 
percepção quanto aos problemas 
humanos, no equacionamento dos 
quais se excedeu junto à famflia, 
aos amigos, aos que com êle pri-
varam. 

Vivendo numa época das mais fe-
lizes para nossa Pátria, então ser-
vida por um punhado de homens 
que lhe davam renome e projeção 
internacionais, no primeiro quartel 
do século XX, sentimos orgulho e 
júbilo em saber que aquêle que foi 
Prefeito de Poços alteara-se como 
um dos mais ilustres brasileiros do 
seu tempo. 

Assim, seus filhos, noras, genro, 
netos e sobrinhos aqui presentes, 
vêem nesta homenagem. primeira-
mente, o homem que soube engran-
decer a terra Pátria. Na realidade, 
esta é a f.ace mais importante de 
Francisco Escobar perante a His-
tória. Qual de nós não gostaria de, 
como êle, legar aos seus pósteros 
motivo de tal lembrança? Que mis-
são mais nobre poderia ainda am-
bicionar quem, como êle, estivesse 
em condições de deixar após si 

xemplo igual de amor aos seus se-
melhantes, igual soma de serviços à 
sociedade - por êle tão bem aqui-
nhoada - à coletividade, tão bene-
ficiada por êle? 

Sobrepujando a tudo, entretanto, 
reconhece sua famllia nesta home-
nagem o tributo prestado ao Pai, 
sogro, avô e tio, ao parente de san-
gue que, possivelmente, ao pensar 
nêles, como herança lhes deixou a 
extrema ventura de vê-lo lembra-
do e enaltecido, seus méritos pro-
clamados, seu valor e seu nome 
exaltados. 

E é profunda e reverentemente 
que nos inclinamos diante do cida-
dão e do Pai que, ao afastar-se ru-
mo à eternidade, abriu à sua pas-
sagem um traço a assinalar o ca-
minho que conduzirá sempre até 
êle o louvor dos filhos da extre-
mecida Pátria brasileira. 

Neste instante de densa emoção, 
lamentamos, com sincera dor e tris-
teza, haja a contar-se entre nós au-
sência de filhos seus que não tive-
ram, como nós, a felicidade de com-
partilhar com todos os senhores da 
evocação da memória de Francisco 
Escobar. 

Somos gratfssimos às cUIDas au-



l''ev. /66 _,58-
toridades de Poços de Caldas - à 
senhora Diretora do Grupo Escolar 
"Francisco Escobar" e ao S~~or 
Presidente da Câmara MumClpal, 
que a nós se dirigiram pessoalmen-
te para o convite, o preparo_ e a efe-
tivação desta sol~nidade, tao cara 
aos nossos coraçoes. 

Somos ainda particularmente gra-
tos aos dignos oradores, pelas suas 
orações, em cujas palavras pude-
mos rever o vulto de nosso Pai. 
às meninas e meninos que agor~ 
terminam seu curso no estabeleCl-
mento que traz o nome do home-
nageado de hoje, desejamos ';liil fu-
turo ameno e cheio ~e. ale~s . E 
que a instrução adqwnda srrva de 
belo início às carrei:as que pre.ten-
dem seguir e atraves das qualS o 
êxito certamente os alcançará. 

Agradecemos a tod_?S .os presen-
tes a especial deferencm . do . se~ 
comparecimento, :p_ara mruor stgru-
ficado desta reumao · 

Muito obrigada . 
Poços de Caldas, 8 de dezembro 

de 1965 . 
Oração proferida po~ Rosaura de 

Escobar Ribeiro da Silva que, em 
nome da família Escobar, agradeceu 
a homenagem, prestada .no Teatro 
de Bôlso do cassino, na c1dade men-
cionada, às 9,30 da manhã de 8 de 
dezembro de 1965, durante a entre-
ga dos diplomas às cri~~a~ que 
concluiram o curso prunano no 
grupo já mencionado . 

Falaram de improviso, o Sr. M.M. 
Juiz de Direito, Dr. Milton Mende~ 
dos Reis, e D. Elvira Chagas, ex-D?--
retora do estabelecimento de e~l-
no. Rib . (a.) Rosaura de Escobar el-
ro da Silva. 

DECRETO COMEMORATIVO 
N. 69/65 

Comemora o primeiro (1.0
) Cente-

nário de nascimento do Senador 
Francisco Escobar e dá outras 
providências. o Prefeito Municipal de Caman-

ducaia, Estado de Minas Gerais, no 

uso de suas atribuições legais e 
conforme lei vigente; _ 

considerando que o Homem Pú-
blico necessita ser cultuado para a 
história e posteridade; . . 

Considerando que esta mumClp~
lidade não se encontra em con_?i-
ções financeiras de comemoraçoes 
festivas de vulto; 

considerando que o Grupo Esco-
lar Dr. Moreira Brandão, pela sua 
brilhante direção e corpo docente, 
comemora o centenário de um ilus-
tre filho comanducaiense; 

Considerando que ·o P?v<;> ~stá . de 
pleno acôrdo com a fellZ uuciatlva 
e lembrança perene; 

Considerando que o vult?, .em 
aprêço, foi Administra:tor Público, 
Político, Homem de Letras e pro-
jeção social; 

Decreta: . 
.Art. 1.o - Fica declarado Fena-

do Municipal o dia 8 de dez~m~ro 
de 1965, data fest~va do prunerro 
centenário de nascunento do Sena-
dor Francisco Escobar. 

Art. 2.0 - Como parte das ho~e
nagens da Municipalida~e. fi?a ?,na-
do o livro "Registro Histór.lCo de 
Camanducaia - Minas Gerrus, onde 
serão, minuciosamente, lançad~ as 
respectivas Biografias dos Emmen-
tes Filhos da Terra. 

Art . 3.o - ~ste Decreto entr~rá 
em vigor na data de . sua . P_:Iblica-
ção e revogam-se as disposlçoes em 
contrário. · 

Mando, portanto, a tôdas .as au-
toridades a qu6m o conhecunento 
e execução couber, que o cumpram 
e façam cumprir tão inteiramente, 
como nêle se contém. 

Prefeitura Municipal de Caman-
ducaia, 7 de dezembro de 1965 . 

(a.) José Pereira da Silv&, Pre-
feito Municipal. · 

(a.) José Ferreira Goyos, Secre-
tário. . ad - Não havendo ma1S or ores 
inscritos, segue-se a 

DISCUSSAO E VCYrAÇAO DE 
PROPOSIÇOES 
PRESIDENTE - Estão O SR. 
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abertas as inscrições para a Reu-
nião de amanhã. 
Vem à Mesa. 

REQUERIMENTO 
Exmo. Sr. Presidente da Assem· 

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais . 

O Deputado abaixo-assinado, na 
qualidade de líder da bancada de 
acôrdo com o Art. 94 para que, 
pelo Art . 95, possa transferi-la ao 
Deputado Batista Miranda, que irá 
tratar de assunto relevante. 

Sala das Reuniões, 9 de janeiro 
de 1966 . 

(a . ) Aureliano Chaves. 
O SR. PRESIDENTE - Sôbre a 

Mesa, Requerimento do sr. Depu-
tado Aureliano Chaves, que na qua-
lidade de Lfder da Bancada da. ex-
UDN requer a palavra, de acôrdo 
com o Artigo 94, para, em seguida, 
conforme o Artigó 95, transferi-la 
ao sr . Deputado Batista Miranda, 
que tratará de assunto relevante e 
urgente . 

Defiro o requerimento e fixo o 
prazo em 60 minutos . 

Com a palavra o sr . Deputado 
Batista Miranda : 

O SR. BATISTA MIRANDA - Sr. 
Presidente, Srs. Deputados. 

Após a vigência do Ato Institu-
cional n. 2, a competência desta 
Casa mais se restringiu, restando 
aos seus ilustres membros oportu· 
nidades as mais limitadas, no sen-
tido do equacionamento e ofereci-
mento de proposições, que tradu-
zem a missão de um representante 
do povo. 

Sabe a Casa que, ao longo de qua-
tro anos, nada mais tenho feito 
nesta Assembléia senão pedir a 
atenção das classes dirigentes do 
nosso Estado, bem como a dos ilus-
tres representantes do povo, para 
o empobrecimento e a descapitali-
zação do Estado, que assumem pro-
porções alarmantes. 

Por diversas vêzes, procurei o 
eminente Governador Magalhães 
Pinto e disse a S. Ex-a . que ou nós 
nos uníamos, a fim de procurar uma 
solução de emergência para a gra-

vidade social que af está ou então, 
no dia em que sentíssemos a ne-
cessidade dessa união, premente, 
talvez já não pudéssemos mais na-
da realizar. 

Verifico, hoje, pefa leitura ao::. 
jornais, que o sr . Governador Is-
rael Pinheiro, está efetivamente 
preocupado com o problema de de-
semprêgo. Esta preocupação, Srs. 
Deputados, do ilustre Governante 
qUe inicia a sua administração, é 
das mais fundadas e, à medida em 
que S . Exa . tomar contato com a 
realidade econômico-social de Mi-
nas, vai, na verdade, deparar com 
um quadro de tumefação social, 
pràticamente insolúvel. Procurei, 
como disse, ao longo dêsses quatro 
anos, fazer com que Minas se unis-
se para enfrentar essa realidade, 
pois que tõdas as medidas propos-
tas por Governos Federais de qual-
quer matiz eram discriminatórias 
em relação ao nosso Estado . 

Demonstramos a evidência de co-
mo se retira o nosso boi e estados 
vizinhos se locupletam com essa va-
zão de nos!3a riqueza. Demonstra-
mos, de maneira irretorquível, co-

. mo se retiram as nossas reservas 
minerais, sem aqui nada deixar. E 
os resultados af estão. Depois de um 
período de cêrca de 16 anos, o Con-
gresso Federal, apenas para discri-
minar contra o nosso Estado, re-
solveu regulamentar o art. 15 da 
Constituição, que dispõe sõbre o 
impôs to único de minério . Tam-
bém, meus nobres colegas, o que 
representa essa legislação para Mi-
nas Gerais? Cabe-nos responder à 
base dos números, à base das cifras. 
Tôda a tonelada de minério, que 
sai de Minas, deixa o imposto único 
de Cr 400 . Esta mesma tonelada, 
ao passar pelo pôrto do ·Rio de Ja-
neiro, ou pOrto de Vitória, deixa 
para aquêles Estados Cr$ 2. 200. 
Mas, deixa .ainda, mais para a Cen-
tral do Brasil, que recebe pelo 
transporte dêste minério Cr$ 4. 200 
por tonelada. Desta forma, Srs . 
Deputados, merecem de nossa parte 
reparos esta realidade fiscal que ai 
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está. Estado eminentemente produ-
tor de matérias-primas, com uma 
indústria apenas em fase embrio-
nária, não obterá, sem dúvida ne-
nhuma, a não ser através da ex-
portação de matérias-primas, aquê-
les recursos fundamentais e neces-
sários ao seu desenvolvimento. Srs. 
Deputados, quando faço essas afir-
mações, com o coração realmente 
tocado pela miséria que campeia, 
de Nor e a Sul, de Leste a Oeste 
em nosso Estado, eu o faço em vir-
tude de observações impagináveis . 
Minas Gerais representa hoje uma 
série de problemas nacionais. Isto 
por quê? Porque a nossa popula-
ção é o dôbro da população de um 
país que fornece um dos maiores 
rendimentos per capita do mundo, 
que é a Sué.cia . Caminhamos para. 
14 milhões de habitantes, quando a 
Suécia tem perto de 8 milhões de 
habitantes. Diante destas observa-
ções, que colhemos em razão da 
missão que recebemos de pesquisar 
a fundo, no Brasil e fora dêle, a 
comercialização e extração de ma-
térias-primas, é que hoje digo a 
Vs. Exas. que não temo que a nos-
sa bandeira possa cair, mas é ne-
cessário que prossigamos nesta lu-
ta. Hoje, aqui comparecemos, sob 
a égide de um nôvo executivo, ao 
qual, por um dever de coerência e 
sobretudo em respeito ao mapdato 
que exercemos, por delegação do 
povo, cumpre-nos dizer que aqui 
estamos para ajudar e tentar fazer 
com que o Estado -não descambe 
mais para êsse campo de miséria e 
de subdesenvolvimento. Por isso, 
meus caros Deputados, ocupo esta 
Tribuna para opor um reparo à de-
cisão da Comissão Executiva desta 
Casa, que, de maneira pouco refle-
tida, de maneira pouco pensada, 
arquivou um projeto de nossa au-
toria, que reputo do maior interê&-
se para o Estado e para o Brasil . 
Refiro-me ao projeto que estabelece 
condições prioritárias para o esta-
belecimento da indústria petroquí-
mica, em Minas Gerais. Babem Vs. 
Exas. o que representa a indústria 

petroquímica para o mundo. E' 
justamente o que vou ressaltar pa-
ra os meus ilustres pares com a lei-
tura dos dados, que farei dentro 
de poucos instantes . 

O Sr. Lúcio de Souza Cruz - No-
bre Deputado Batista Miranda, y. 
Exa. traz para esta Casa, na tarde 
de hoj~, assunto dos mais impor-
tantes e de grande interêsse para 
Minas Gerais: é o problema do de-
semprêgo, o problema da descapi-
talização do nosso Estado. 

Há alguns anos, o Banco de De-
senvolvimento de Minas Gerais fêz 
um estudo sôbre a situação econô-
mica e social de Minas e chegou à 
seguinte conclusão, que é sob certo 
aspecto, dramática, para nós, mi-
neiros: A participação de Minas no 
produto bruto nacional, nos últi-
mos dez anos, contados a partir de 
1949, é decrescente. Por outro lado, 
as maiores correntes migratórias 
não partem do Nordeste mas, sim, 
de Minas Gerais; são centenas e 
centenas de milhares de mineiros, 
que, devido ao problema do desem-
prêgo, são obrigados a demandar 
os Estados de São Paulo e Gua-
nabara, vale dizer, ao litoral, em 
busca de emprêgo e de trabalho. 
Não podemos continuar nesta si-
tuação. Por outro lado, pela pri-
meira vez, a renda "per capita" do 
Nordeste foi superior à renda mé-
dia "per capita" nacional, isto, gra-
ças aos incentivos da Sudene e da 
Aliança para o Progr·esso. E, pela 
primeira vez a renda "per capita" 
média de Minas foi inferior à ren-
da média nacional. 

Vale dizer: Minas está-se empo-
brecendo. 

Estamos, nesta hora, dispostos a 
cerrar fileiras, juntamente com o 
Governador Israel Pinheiro, com 
tôdas as fôrças politicas e econo-
micas, com as classes produtoras, 
em defesa dos interêsses de Minas, 
e, por · conseguinte, em defesa dos 
interêsses nacionais. Ternos que 
nos insurgi.r contra esta situação 
de Minas, simples Estado exporta-
dor de matéria-prima. V. Exa. 
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acaba de afirmar que Minas recebe 
apenas Cr$ 400 por tonelada de 
minério de f-erro exportado, en-
quanto outros Estados da Federa-
ção recebem Cr$ 2. 200 por tonela-
da exportada. 

Temos que iniciar uma grande 
campanha em prol da implantação 
em Minas da Usina Siderúrgica do 
Vale do Paraopeba. Aqui, ficam, 
portanto, as nossas congratulações 
com V. Exa . e a nossa disposição 
de lutar em favor dos interesses de 
nosso Estado. 

O SR . BATISTA MIRANDA 
Nobre Deputado, o aparte de V. 
Exa. constitui ponto· alto da nossa 
modesta oração. Na verdade, V. 
Exa . exprimiu com exatidão a pro-
cedência da tese que estamos de-
fendendo, sôbre o empobrecimen-
to e a descapitalização d-e Min~s. 

Vejam Vs. Exas. que uma região 
como 0 nordeste, despossuida de 
reservas naturais com que conta 
Minas, região servida apenas por 
uma instrução do Govêmo do Sr. 
Juscelino Kubitschek, apresenta ho-
je uma renda "per capita" s~yerior 
à média nacional. Esta regmo era 
aquela que oferecia renda das mais 
baixas em todo o Pais e mesmo na 
América Latina e, até pouco tem-
po, considerada como a região pro-
blema. 

Vejam Vs. Exas . que estamos 
certos ao apelarmos para esta Ca-
sa nd sentido de que, unidos, fa-
ça~os um trabalho visando a mi-
norar esta situação, pois, do con-
trário, estaremos sendo menos ze-
losos no cumprimento do mandato 
que nos foi confiado, e, ao chegar-
mos à nossa região, não teremos 
condições de receber, no~amente, 
aquêles votos que nos trarao a es-
ta Casa. 

Quero, mais ainda, informar a 
v.· Exa. que foi de minha modes-
ta iniciativa a Proposição conver-
tida em lei, no Govêmo passado, 
criando uma taxa, inclusive contra 
a Bancada do ex-Partido Social De-
mocrático, taxa esta que V. Exa. 
sabe é medida impopular para um 

Deputado . Mas, estava tão conven-
cido da necessidade da instalação 
da Usina no Vale do Paraopeba, e, 
por outro lado, sabedor de que Vol-
ta Redonda queria aumentar suas 
instalações, ao invés de construir 
sua Usina n. 2 no Vale do Parao-
peba., que me dispus a apresentar 
um projeto que, afinal, foi apro-
vado. Já está em vigor, e o Esta-
do de Minas já está arrecadando a 
taxa. 

Entretanto, nada se conhece sô-
bre a instalação da siderurgia. 

Qualquer país europeu de econo-
mia estabilizada oferecerá os ne-
cessários r ecursos para a implanta-
ção da siderurgia. Invoco, neste 
particular, o testemunho de meu 
nobre colega Deputado Valdir Mel-
gaço, que estêve conosco_ na Eur_?-
pa, e pode confirmar se sao ou nao 
procedentes as informações aqui 
apresentadas. 

O Sr. Valdir Melgaço - Nobre 
Deputado Batista Miranda, estou 
acompanhando com vivo interêsse 
o discurso que V. Exa. profere 
com muito brilho nesta tarde, no 
Plenário desta Assembléia, abor-
dando tema tão palpitante, como o 
da implantação da indústria petro-
quimica em nosso Estado. 

Paralelamente, V. Exa. faz uma 
observação no setor da mineração 
e siderurgia, abordando, inclusive, 
a viagem que a Comissão de Mine-
ração fêz à Suécia e a outros países 
da Europa. Posso testemunhar à 
Casa que o problema do minério, 
no Brasil, está relegado a plano se-
cundário. Não fôsse o trabalho 
pertinaz, não fôsse .a dedicação que 
V. Exa. sempre prestou à Comis-
são de Mineração e Siderurgia, 
nesta Assembléia, talvez êsse pro-
blema, em Minas Gerais, não tives-
se a relevância que hoje tem. 

Posso afirmar que a Suécia ex-
porta, anualmente, para a :Alema-
nha, e outros países da Europa, 
cêrca de 23 milhões de toneladas 
de minério de ferro, extraido, na 
sua quase totalidade, da Mina de. 
"Kiruna", enquanto que o Brasil, 
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com potencial mais elevado e re-
serva superior, de minério, conse-
guiu exportar, no ano passado, ape-
nas cêrca de 10 milhões de tone-
ladas. 

Veja V. Exa . que, infelizmente, 
o Govêrno de Minas e o Govêrno 
da República não têm encarado o 
problema do minério como deve 
ser encarado, pois o minério cons-
titui a base de nossa economia e 
poderá constituir a redenção das 
finanças, não só de Minas como do 
Brasil. 

Está, pois, de parabéns V. Exa., 
nobre Deputado Batista Miranda, 
Presidente da Comissão de Siderur-
gia e Mineração desta Casa, quando 
aborda tema tão importante, mere-
cendo, por iSto mesmo, todo nosso 
aprêço. 

O SR. BAI!'ISTA MIRANDA- V. 
Exa . , nobre Deputado Valdir Mel-
gaço, com a isenção que o caracte-
riza, emitiu seu parecer que consi-
dero valioso, eis que antes de fa-

. zer esta viagem à Europa, V. Ex~ •. 
advogava nesta Assembléia, ponto 
de vista não coincidente com aquê-
les que sempre defendemos. 

Foi uma grande conversão a de 
V . Exa . pela qual o felicito e que 
também inspira alegria a todos os 
seus pares. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados. 
Vou passar à leitura de alguns da-
dos ligeiros, sôbre a indústria pe-
troquimica no mundo e no Brasil, 
para que Vs . Exas. sintam o quan-
to é importante para o nosso Es-
tado a fixação do desenvolvimento 
dessa indústria entre nós e, en-
tão, cheguem à conclusão de que 

. ou esta Casa palmilha o caminho 
da defesa dos grandes problemas 
do Estado e do Pais ou, no decor-
rer dêste ano, nada mais faremos 
que responder às chamadas e nos 
retirarmos do Plenário, recebendo 
no fim do mês o nosso "jeton". 

Nós que temos responsabilidade 
e o dever de indicar às autoridades 
e às elites dirigentes do pais a com-
plexidade do problema social que ai 
está, não podemos nos conformar 

com esta situação. Precisamos, 
aqui, dé corações unidos e de espí-
ritos altos, acima de ressentimentos 
partidários . ou de c::mvicções ideo-
lógicas, pois o dever . da Assembléia 
Legislativa de Minas nunca foi tão 
alto como no momento, porque, na 
verdade, se não agirmos desta for-
ma, em breve não saberemos o que 
ocorrerá à desorganizada economia 
mineira. 

Sr. Presidente e Srs. Deputados: 
(Lê). 

"A Indústria Petroquimica de Mi-
nas Gerais . 

Sr . Presidente, 
Srs. Deputados. 
Há meses, apresentei a esta Casa 

o Projeto de Lei número 1.508/65, 
que dispõe sôbre estímulos à im-

·plantação da indústria petroqtúmi-
ca em Minas Gerais, e que, graças 
à compreensão e ao espírito públi-
co de meus pares, foi aprovado em 
1~ discussão. 

Sem embargo disso, quero tomar 
a atenção da Casa para a transcen-
dental importância da indústria pe-
troquimica, como ramo destacado 
e cada vez mais saliente da indús-
tria química. 

A indústria petroquimica- assim 
entendida aquela que tem como ma-
térias-primas frações ou gases de 
petróleo - é de curta idade. A ri-
gor, ainda engatinhava em 19~0 . 
Até há pouco tempo, era entendida 
como "indústria de resíduos", por 
isso que se limitava a processar 
frações não aproveitadas de petró-
leo, e eventualmente gases naturais 
ou residuais. Hoje, porém, é outro 
o seu conceito . Basta dizer que, do 
total de faturamento na indústria 
de petróleo, conforme os padrões 
de países como o Reino Unido, o 
Japão e os Estados Unidos da Amé-
rica, os produtos tradicionais de 
refinaria representam apenas 21% 
cabendo 65% aos produtos petroquí-
micos derivados, e o restante a con-
sumo próprio de combustível, per-
dJ.S, etc .. 

Grosso modo, a ascenção da in-
dústria petroquimica fli8nifica que 
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0 valor da produção de refinados 
tradicionais é apenas uma têrça 
parte do faturamento proveniente 
do processamento de seus gases re-
siduais e de suas frações através 
da Petroqufmica. 

Vejam os colegas que se adicio-
namos a uma refinaria um parque 
ou complexo petroquimico, estare-
mos multiplicando por três o seu 
faturamento, porquanto, no mundo 
intrincado da Quimica, não há li-
mites para as transformações su-
cessivas de produtos. 

Atentem os senhores para êstes 
dados: a Indústria Petroquímica 
consta em três fontes básicas de 
matérias-primas, que são os gases 
naturais, os gases residuais e as 
frações de petróleo. Em nosso Es-
tado, onde é quase certo não ha-
ver petróleo bruto, não dispomos 
de gases naturais. De outro lado, 
as dimensões da "Refinaria Gabriel 
Passos" não autorizam aproveita-
mento de gases residuais. Restam-
nos, assim, as frações de petróleo. 

Com tais frações, podem-se obter 
17 produtos petroquímicos funda-
mentais. Um segundo processam€n-
to acrescentaria outros 42. Setenta 
e dois produtos de terceira ordem 
pod-am ser obtidos dêstes últimos, 
e ainda estamos longe de encerrar 
o ciclo. 

Isto significa que, das chamadas 
"frações de refino", provêm 131 pro-
dutos diferentes , que, por sua vez, 
dão origem a milhares de outros, 
dentre os quais se destacam, pela 
universidade de sua utilização ou 
por sua importância econômica, os 
seguintes: fertilizantes nitrogena-
dos, borracha sintética, explosivos, 
plásticos como o PVC (Cloreto de 
Polivinlla) ou o Pliestireno, resi-
nas (como as fenólicas), Uréia 
(quer fertilizante· como a que mo-
demamente se usa em alimentação 
animal), detergentes, desengraxan-
tes e um mundo de outros produ-
tos ... ". 

E' espantoso o crescimento da in-
dústria petroquímica nestas três 

décadas, de tal ordem que seu vo-

lume total de produção passou de 
menos de 200 mil toneladas, em 
1930, nos Estados Unido.s, para 1 
milhão de toneladas em 1940, e daí 
ascendeu a 10 milhões de toneladas 
em 1952, com um valor de 2,9 bi-
lhões de dólares. Em 1958, a pro-
dução cifrou-se em 21 milhões de 
toneladas, valendo 5,2 bilhões de dó-
lares, e as estimativas para 1967 
são de 70 milhões de toneladas, or-
çadas em 14 bilhões de dólares, se-
gundo dados de "Petroleum Pro-
ducts Handbook". Para ter uma 
idéia da grandeza dessas" cifras, 
basta mencionar que tõda a indús-
tria química brasileira não terá 
produzido, em 1965, mais que o 
equivalente a 2 bilhões de dólares, 
e que, sendo nítido o nosso atraso 
na Petroquímica, a contribuição 
desta última não ultrapassaria a 
casa dos 4%, contra 33% dos Es-
tados Unidos. 

O fato é que a indústria química 
brasileira não acompanhou o cres-
cimento de outros setôres da idên-
tica importância, como o siderúrgi-
co ou o mecânico, do que é prova o 
volume de divisas que o pais vem 
dispendendo com importações. 
~sse atraso, é bem verdade, moti-
va recentemente uma série de ini-
ciativas públicas e particulares, 
dentre as quais a constituição, pelo 
Govêrno Revolucionário, do GEI-
QUIM - Grupo Executivo da In-
dústria Química, no âmbito da Co-
missão de Desenvolvimento Indus-
trial do Ministério da Indústria e 
Comércio. O GEIQUIM, a exemplo 
de seus congêneres e predecessores 
GEIA, GEIMAPE, GEICON, que 
possibilitaram •a arrancada nos ra-
mos automobilístico, de mecânica 
pesada e de construção naval, tem 
podêres para d~ferir favores de or-
dem fiscal e creditícia, como isen-
ção de impostos aduaneiros, finan-
ciamentos a longo prazo, registro 
de capitais, etc. Note-se que em 
1963 o Brasil importou mais de 34 
milhões de dólares de produtos pe-
troquím.icos, sendo 11 milhões de 
fertlltzantes nitrogenados~ ascen-
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dendo a 160 milhões de dólares as 
importações gerais de produtos 
quimicos . Isto representaria mais 
de 20 milhões de toneladas de mi-
nério de ferro, ou seja, pràtica-
mente o dõbro da exportação efe-
tuada o ano passado, pela Cia. Va-
le do Rio Doce. Mas o pêso total 
de nossas importações de produtos 
quimicos, em contraposição, não 
chegou a um milhão de toneladas, 
o que bem dá idéia de seu valor. 

As autoridades federais estão se-
guras de que é necessário e conve-
niente poupar essa~ divisas, e v~o 
mais longe: acreditam que estao 
nesse setor as melhores oportuni-
dades industriais do momento, tan-
to em têrmos de rentabilidade pri-
vada como do ponto-de-vista da 
produtividade social . Vejam os se-
nhores: dispomos de um mercado 
razoàvelmente amplo, ao qual se 
pode acrescer, em bom número de 
casos, os mercados dos países asso-
ciados à ALALC . 

"(Cópia) 

O fato é que vivemos a hora da 
indústria quimica, e particularmen-
te da petroquímica. Tanto isso é 
verdade que, em menos de seis me-
ses 0 GEIQUIM já aprovou 28 pro-
jet~s, representando inversões que 
montam a Cr$ 100. 000.000. 

Dentre êsses projetos, não devo 
deixar de referir-me a um de pecu-
liar interêsse para a economia mi-
neira, o qual, no entanto, ~oi apro-
vado para a Bahia. Refrro-m: à 
fabricação de eletrodos de graftte, 
material de larga utilização em for-
nos elétricos, de aço como de ál-
calis. E' uma indústria com largo 
consumo de energia el~trica (põsto 
que a gratificação é f~ta por e~e
trtcidade), e que usa CQJnO matéria-
prima o coque de palróleo ou co-
que de piche carboDltero. 

Embora mais de 90% do consu-
mo nacional de eletrodos de grafite 
estejam localizadoS no Triângulo 
Mina.S-Guanabara·-São Paulo, pois 
é a1 que estão as uatnas eletrosslde-

rúrgicas e as fâbricas de soda câus-
tica, o GEIQUIM preferiu escolher 
um projeto, apresentado pelo grupo 
americano "Union Garbide", que 
quer situar-se nos arredores de 
Salvador . 

Ora, essa localização não se justi-
fica de forma alguma; na Bahia a 
energia elétrica é mais cara, porque 
provém de Paulo Afonso, a mais de 
500 quilômetros; lá a Petrobrás 
não tenciona produzir coque de pe-
tróleo, que será assim importado; 
e o mercado efetivo de eletrodos 
está a 1. 200 quilômetros de distân-
cia média, como já se referiu an-
teriormente. 

Não é porém difícil compreender 
as razões que levaram a "Union 
Carbide" a preferir a Bahia. Atra-
vés de sua subsidiária brasileira, a 
"S . A. White Martins", o . grupo 
aplicará o empreendimento, nos 
térmos das leis federais 3. 995 e 
4. 234, 50% do impôsto de renda de-
vido à União, e ainda gozará de tô-
das as vantagens dispostas nessas 
leis . 

A prova de que é bladequada a 
localização da fábrica de eletrodos 
na Bahia temo-la no fato segundo 
o qual a própria "Union Carbide" 
formulou outro projeto, no qual se 
previa a localização nos arredores 
de Belo Horizonte, onde, além de 
dispor de energia elétrica farta e 
barata poderia contar com coque 
de pet;óleo a ser produzido na "Re-
finaria Gabriel Passos" ou coque de 
piche de Volta Redonda (que já o 
produz) ou da USIMINAS, e, so-
bretudo, teria a proximidade do 
mercado". 

!'Por razõe.s sentimentais - e não 
vejo outras - o Geiquim adjudicou 
p.s vantagem à "União Carbide", 
desprezando, inclusive, outro pro-
jeto, de iniciativa do grupo brasi-
leiro - americano "Montreal - Great 
Lakes Carbon", que igualmente pre-
via a localização em Ipatinga, Ita-
bira ou Santa Luzia. 

A fábrica de eletrodos constitui 
um investimento de aproximada-
mente 7 milhões de dólares, e fa-
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turará anualmente importância 
equivalente a 10 milhões de dóla-
res. 

Percebem-se, pois, as razões de 
interêsse público que me levam a 
abordar, no curso da tramitação de 
meu projeto de lei que concede van-
tagens estaduais à .indústria petro-
quimica, assunto de tal relevância. 

O afluxo de investimentos públi-
cos, privados e estrangeiros, para a 
indústria química, e em particular 
para a petroquimica, está toman-
do a direção de São Paulo e do 
Poligono das Sêcas. Com efeito, 
dos 32 projetos apresentados ao 
GEIQUIM, nada menos de 19 se de-
finem por São Paulo . Para Minas 
Gerais, até o momento, tivemos 
apenas os 2 mencionados, de eltro-
dos de grafite, que não lograram 
aprovação. Em matéria de indús-
tria química, de fato, as iniciativas 
mineiras se resumiram, anos re-
centes, à fabricação de ácido sulfú-
rico e sulfato de amônia, em Ipa-
tinga. 

Cumpre destacar, por justiça, a 
atuação do Banco de Desenvolvi-
mento de Minas Gerais no campo 
da indústria química. No ano pas-
sado, pressentindo a extraordinária 
importância do setor, o BDMG con-
tratou uma firma de consultores 
que, com assistência de "Charbon-
nages de France", está a elaborar 
um estudo geral de viabilidade da 
indústria quimica, abrangendo le-
vantamento das matérias-primas 
disponíveis e aproveitáveis, defini-
ção das linhas gerais dos projetos 
que visem a êsse aproveitamento, a 
situação do mercado dos produtos 
considerados, caracterização do vo-
lume de inversões e capacidade pro-
dutiva das fábricas assim defini-
das. E' um trabalho completo, des-

. tinado a oferecer uma visão global 
das perspectivas da indústria qui-
mica no Estado, e que naturaln).en-
te equacionará, de vez, os proble-
mas de aproveitamento das piritas 
de Ouro Prêto e pois as possibili-
dades de obtenção de enxOfre ele-
mentar e Ãcido Sulfúrico: da apa-

tita de Araxá e assim a obtenção 
de fertilizantes fosfatados: da re-
circulação dos gases de destilação 
da madeira; da industrialização 
dos sub-produtos da coqueria da 
Usiminas, e assim por diante. 

Num magnífico exemplo de en-
trosamento, o BDMG deixou de in-
cluir no estudo o capítulo prbpria-
mente concernente à petroquimica, 
porquanto tem em mãos outro tra-
balho, elaborado para a Metamig 
por determinação de seu ex-presi-
dente, Eng. Paulo de Lima Vieira, 
em acõrdo com a Secretaria do De-
s envolvimento Econômico, na ges-
tão Celso Mello de Azevedo. 

Os anteprojetos petroquimicos do 
BDMG se baseiam, posso citar um 
importante projeto de nitrogenados, 
na produção de Amônia, Acido Ní-
trico, Nitrato de Amônia, Uréia e 
Nitrocálcio, mediante inversões de 
4 milhões de dólares, a ser cumpri-
do em etapas. t!:sse projeto interes-
sa simultâneamente à agricultura, 
através dos fertilizantes; à pecuá-
ria, pela Uréia; e à mineração, pe-
lo uso de Nitrato de Amônia, co-
mo explosivo. 

Em outras áreas, tem o BDMG 
igualmente, projetos de impor: 
tância que esperam apenas os 
empreendedores particulares. li: 
o caso das iniciatias em matéria 
de . Fenol, Formaldeído, Furfurol 
e Proteínas Forrageiras, os dois 
primeiros partindo de sub-produ-
tos de coqueria, os dois últimos 
visando ao aproveitamento de re-
síduos de indústria açucare1ra. 
~stes são projetos médios, cujas 
inversões fixas orçam a casa do 
bilhão de cruzeiros cada um. 

Acredito pois que Mtnas Gerais - , se nao qUe)' também neste ramo 
quedar-se ~ginalizado, deve ofe-
recer incentilvos de tôda sorte aos 
empreende~es, e à falta dêstes, 
lançar-se através do Banco de De-
senvolvimentó~~ Minas Gerais, 
a emprêsas qu,& objetivem pelo 
Inenos a prodUção dos produtos 
qufmlcos tundalnentais quais se-
jam: soda cáustica e cloro, ácido 
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sulfúrico, fósforo, e os chamados 
"aromáticos", de origem petroqui-
mica ou carboquimica, à exceção 
de soda e cloro, produtos conjun-
tos de eletrólise de sal marinho, 
temos as matérias-primas neceS-
sárias, nas piritas de Ouro Prêto, 
na apatita de Araxá, ou Abaeté, 
nos sub-produtos de coqueria da 
Usiminas ou nas frações da refi-
naria Gabriel Passos. 

O Estado já dispõe de legislação 
que concede favores e estímulos 
a indústrias pioneiras em geral . 
Entendi, porém, que a enorme im-
portância da petroquimica fazia 
conveniente legislação especial, 
mais ampla e mais extensa, de for-
ma a que pudéssemos competir 
com as vantagens naturais da lo-
calização industrial em São Paulo 
e Guanabara e com os favores fis-
cais outorgados pela Sudene. Por 
isso, meu projeto de lei estabelece 
a desapropriação de áreas junto 
à Refinaria Gabriel Passos, para 
evitar que a natural especulação 
imobiliária, em tôrno dessa gran-
de unidade fabril, impeça ou di-
ficulte a instalação de plantas pe-
troquimicas. 

A meu projeto, incorpora-se 
emenda, de autoria do nobre De-
putado Sinval Boaventura, que es-
tende à carboquímica os favores 
previstos. ~ uma colaboração de 
inestimável valia a que presta o 
ilustre parlamentar, embora nio 
se possa prever, em tOrno da Usi-
na Intendente Câmara, o mesmo 
tipo de especulação imobiliária 
que já se registra junto à Régap, 
pois que esta se situa a alguns 
quilômetros apenas da Capital e 
a menor distância ainda de um 
núcleo de excepcionais perspecti-
vas de crescimento, como é Be-
tim. 

Apóio, acolho e agradeço a Iú-
. cida colaboração do Deputado 
Sinval Boaventura, mas gostaria 
de considerar, quanto à forma, 
qua é desnecessário o dispositivo 
de estabelecer isenção tributária, 
pois que êste Já faz parte de nOIJ-

sa legislação, no que tange às in-
dústrias pioneiras. E pioneiras 
serão, a rigor, tõdas as fábricas 
que, em Minas Gerais, se dedi-
quem à indústria qWimca, pois 
que em nosso Estado pràticamen-
te esta não existe. 

Temos pois que, aprovado o 
nosso projeto de lei, Minas ofere-
cerá aos empreendedores da in-
dústria qufmica o favor fiscal já 
contido em nossa legislação; os 
terrenos, a serem transferidos por 
aforamento ou pela forma que 
melhor convier; e a garantia d e 
financiamentos por parte do Ban-
co de Desenvolvimento de Minas 
Gerais, quer usando seus próprios 
recursos, quer manipulando os 
fundos federais de que é . agente. 
Na batalha que se trava hoje em 
tõrno da indústria química, Mi-
nas terá condições de disputar 
palmo a palmo com outras uni-
dades federadas, as fábricas e usi-
nas da indústria mais promissora, 
pela extraordinária gama de suas 
linhas de produção, pelo alto va-
lor unitário de seus produtos, pe-
las relevantes repercussões so-
ciais, econômicas e financeiras 
que traz . 

Acredito que Minas Gerais de-
ve se incorporar neste ramo, de-
ve oferecer incentivo de tôda sor-
te a êsse ramo, pois a instalação 
aqui de uma indúst ria desta natu-
reza representa um grande estí-
mulo para todos nós. 

:In importante, pois, que leve-
mos avante o que pretendemos. 

Tivemos o propósito, desde o 
início de nosso discurso, de pe-
dir a atenção do Govêrno de Mi-
nas, pois êle se manifesta de tal 
forma preocupado com o proble-
ma do desemprêgo, que é nada. 
mais nada menos, do que, na rea-
lidade, a inexistência de meTca-
do de trabalho, bem como de mer-
cado de consumo. O projeto de 
nossa autoria foi, inadvertidamen-
te, arquivado pela Mesa. Não 
pode êle permanecer nesta si-
tuação. Urge q.ll(t a Casa, a Me-
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sa Diretora, reexamine se há 
constitucionalidade nesta deci-
são, se há jurisdicidade, porque, 
se houver, realmente, falhas e 
impedimento de ordem jurídico-
constitucional em meu projeto, 
possamos voltar a esta Tribuna e 
sugerir, na forma prevista em 
nosso Regimento, que o Govêrno 
nos envie nôvo projeto com o 
mesmo objetivo. 

O Sr. L-úcio de Sauza Cruz - o 
problema da implantação da in-
dústria petroquimica, em um País, 
em um Estado, é de tal relevân-
cia que o povo baiano ameaçou 
entrar em greve impedindo a ex-
p~oração do petróleo da Bahia, a 
nao ser que fôsse implantada a 
indústria Petroquímica naquele 
E~tad.o . É por causa dessa posi-
çao firme em defesa dos interês-
ses da Bahia, que a indústria Pe-
troquímica está sendo implanta-
da naquele Estado. O povo mi-
neiro deve unir-se no sentido de 
trazer para Minas a indústria Pe-
troquimica, exigindo-a do Govêr-
no Federal. Não podemos con-
tinuar apenas com a exploração 
agrícola, com a exploração de nos-
sos campos, porquanto V. Exa. 
sabe perfeitamente que, com o 
avanço da ciência e da técnica 
há dispensa de mão-de-obra. ~ 
máquinas fazem reduzir o núme-
ro dos que trabalham na zona 
rural e, em conseqüência, vem o 
êxodo da população. São mi-
lhares de pessoas que abandonam 
suas ocupações na zona rural 
vindo para os grandes centros em 
busca de um instrumento de tra-
balho para ganhar o pão de cada 
dia. Precisamos, realmente, pro-
mover a industrialização em nos-
so Estado. Por isso, congratu-
lo-me com V. Exa. e faço um 
apêlo veemente a todos os colegas 
desta Casa, ao Govêrno de Minas, 
às Classes Produtoras, aos Univer-
sitários, aos operários para que, 
todos unidos, façamos esta Cruza-
da em favor da indústria Petro-
qufmica em nosso Estado. Nio 

podemos permitir que aconteça 
co.m relação à indústria Petroqui-
rmca o que aconteceu com Volta 
Redonda. V. Exa . sabe perfei-
tamente que Minas tem tôdas as 
condições para se transformar no 
"Rhur" brasileiro . Foi implan-
tada no Estado do Rio a Usina Si· 
derúrgica de Volta Redonda, quan-
do todos sabemos que Minas Ge-
rais oferece melhores condições 
para a implantação desta indús-
tria. Ainda agora, estamos lu-
tando em favor da implantação da 
usina n. 2, em Minas Gerais a 
fim de que o Govêrno Federal 'não 
incida no êrro anterior. · 

A constituição de uma Usina 
Siderúrgica onde não há ocorrên-
cia de minério, onde não há ocor-
rência de carvão, é falha é arti-
ficial. Os dirigentes da ' Compa-
nhia Siderúrgica Nacional cogi-
tam de um plano de expansão de 
Volta Redonda para três milhões 
e quinhentas mil toneladas. Es-
quecem-se de que a produção de 
Volta Redonda é anti-eConômica, 
porquanto o minério tem que ser 
transportado e é mais volumoso 
do que o carvão . Impõe-se a 
realização de um movimento em 
prol da construção desta Usina 
n. 2, em Minas Gerais . Congratu~ 
lo-me com V. Exa. e faço êste 
apêlo a todos os meus pares pa-
ra que se empenhem nesta cam-
panha. 

O SR. BATISTA MIRANDA 
V. Exa. falou de cátedra, por-
que conhece bem o problema pois 
no último pleito, como cancUdato 
a vice-governador, percorreu to-
do o nosso Estado. V. Exa. co-
nhece tOda a complexidade de nos-
sas regiões geoeconômicas da re-
gião de Urucuia, que repr~senta o 
mais baixo nlvel de vida da Amé-
rica Latina, segundo estudos da 
ONU; da regil.o do Nordeste, da 
região da Mantiqueira, da região 
Siderúrgica e de várias outras re-
giões. Por isso, não me surpreen· 
deu, nobre colega, quando v. 
Eza. ocupou esta Tribuna, pe-
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dindo que esta Casa constltu~e 
uma Comissão para, em audien-
cia com o sr . Presidente da Re· 
pública, pleitear de S: Exa. que 
não deviasse de Minas a se-
gunda grande Siderúrgica do 
Brasil, que será chamada a Usi-
na 2, pois que, no pas~ado, por 
discriminação política, Mmas foi 
vítima dêste crime contra o seu 
povo e sua economia. 

E o Presidente Castelo Branco, 
que escolheu o nosso Estado para 
casar-se, vinculando o seu cora-
ção à terra mineira, estou certo, 
não poderá em hipótese alguma, 
permitir que se consume êste se-
gundo crime contr~ ~ossa econo-
mia, ou seja, a cnaçao e a cons-
trução da Usina 2, no Vale do Pa-
raíba. · .d 
~ chegada a hora, Sr . Pres1 er;-

te e Srs . Deputados, de, maJ.S 
uma vez, nos unirmos: acim~ 
de ressentimentos pess?a~. aci-
ma de posições ideológlCas, ~ ~ro
curarmos 0 Govêrno da ·R~publlca, 
fazendo-o sentir que aqutlo que 
advogamos não são t;mpr~gos pa-
ra nós, Deputados; nao sao car-
gos polpudos para os nossos ca-
bos eleitorais; o que estamos pro-
curando é realmente assegurar a 
uma região que desvanece econ~
micamente, condições de sobrevi-
vência para que, num futuro mui-
to próximo, esta região •. de tal for-
ma desassistida, não dispare para 
os extremos que V· Exa · multo 
bem conhece. 

Estou certo de que S · Exa · 0 
Presidente da República Se a 
Mesa desta Casa· diligenciar no 
sentido da constituição da Comls-: 
são requerida _há de receber os 
nossos represenantes e, patriota 
que é, homem honrado que é, há 
de se curvar aos argumentos que 
oportunamente expenderemos a S. 
Exa. E poderemos fazê-lo de ~
beça alta, srs. Deputados,_ p01s 
não somos votados em região de 
mineração, em região siderúrgi-
ca. Provimos, eleitoralmente, da-
quela tatxa distante de lOnas Ge-

rais limítrofe, divisória com o 
EspÍrito Santo; provimos daque-
la região que, mercê de Deus, ain-
da vive honrada, mas pobremen-
te, de uma economia agrícola pri-
mária. 

Reconhecemos que, merce de 
Deus aquêles homens, ainda li-
gado~ à figura do proprietário da 
terra do fazendeiro, de quem, na 
maio~ia das vêzes, são amigos e 
compadres, ainda não se desliga-
ram de sua terra, em virtude de~
ta afeição e em virtude do senti-
mento de fé em Deus. Mercê 
disto não se inclinaram ainda às 
idéias esquerdistas. :il:stes ho~ens, 
no dizer de Toynbee, constltuem 
a grande segurança aind~ conse~
vadora dos países latmo-amen-
canos, pois, na medida e~ que o 
homem deixa a zona agncol~ e de-
manda os grandes centros mdus-
triais, os grandes centros W:ba-
nos, face às düiculdades de VI<;Ia. 
perde êle, de im~to, duas vm-
culações: a vinculaçao com o ~a
trão e com o compadre e- a vm-
culação com Deus, pois to.dos ~a
bemos que o estômago v,az;o nao 
resiste e descamba . A f e e afeta-
da pela fome. . 

Por tais razões, Sr . Pres1dent.e 
e Srs. Deputados, ocupo esta Tri-
buna nos primeiros dias do at~l 
crovêrno e o faço de cabeça ergui-
da e de' consciência tranqüila, pois 
também o fiz, ao longo de 4 anos, 
advertindo o amigo que exercia o 
Govêrno de Minas sôbre a neces-
sidade de que o nosso Estado se 
congregasse politicamente p~ra 
enfrentar uma hecatombe mwt? 
próxima que a todos nós atingi-
rta. t 

E é com êste pensamen o que, 
novamente, volto para dizer ao Go-
vêrno de Minas que a Bancada da 
ex-UDN não lhe faltará, neste ins-
tante mas estará sempre presen-
te, c~m seu espírito público e com 
sua dedicação, pronta a ajudá-lo 
na solução dêstes problemas, sem 
paixões e sem pretensões. V. 
;mxR. $8be que cturanw todo Q Go· 
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vêrno do meu ex-Partido recusei 
várias oportunidades, para ficar 
com meus colegas e com o povo, 
P!lra dizer, pàlidamente, e com tô-
da sinceridade da necessidade da 
soma de esforços em defesa de Mi-
nas. 

O Sr. Lúcio de Souza Cruz - Sr. 
Deputado, a campanha no senti-
do da implantação da indústria 
petroquímica e de uma usina no 
Vale do Paraopeba não se reveste 
de caráter bairrista ou regionalis-
ta. Cito o exemplo da Espanha, 
onde foi edüicada a Usina de Avi-
lez, quando o aço custava 35 pe-
setas. Com a construção de uma 
usina estatal, caiu o preço para 6 
pesetas ; vale dizer que a produção 
de aço, na Espanha, por intermé-
dio do Poder Estatal, é uma pro-
dução econômica. No Brasil, o 
que ocorreu foi exatamente o in-
verso, com a localização em lu-
gar impróprio da Usina Siderúrgi-
ca de Volta Redonda. O que se 
verificou foi uma alta do custo 
do preço do aço e de ferro . Esta-
mos produzindo, em Volta Redon-
da, aço e ferro por preços mais 
elevados, em detrimento não · ape-
nas da econonüa de Minas, mas 
acima de tudo, da economia do 
Brasil. É preciso fazer justiça 
ao Estado de Minas Gerais e a 
seu povo, que vive, ainda, em con-
dições de estado subdesenvolvido; 
precisamos, antes de tudo, pro-
mover a integração econômica do 
nosso Estado e do nosso país. 
Mister se torna estabelecer o equi-
lfbrio econômico de Volta Redon-
da. 

Como disse, ainda há pouco, o 
transporte de minério para Volta 
Redonda é por demais dispendio-
so. A construção da Usina no Va-
le do Paraopeba viria facilitar o 
aproveitamento do retOrno dos 
vagões ociosos que transportam 
minério de ferro de Minas Gerais 
para Volta Redonda, que, de lá, 
voltam para nosso Estado vazios. 
:tsses vagões poderiam trazer o 
carvão necessário para a 1mptan-

tação de uma usina siderúrgica 
em nosso Estado. Os técnicos de 
Volta Redonda defendem o ponto-
de-vista de que a expansão de Vol-
ta Redonda é mais barata que a 
construção de uma nova usina em 
outro Estado. Mas, esquecem-se 
de um outro fator importante, que 
é o fator econômico, porque a pro-
dução de Volta Redonda é anti-
econômica. A expansão, conquan-
to possa ser mais ba:r.ata momen-
tâneamente, com o correr dos 
anos, se torna mais cara, porque o 
Brasil continua a consumir aço 
e ferro por preços mais eleva-
dos. 

Vamos esclarecer o povo minei-
ro e o povo brasileiro, através de 
Comissão Espectal que vai ser 
constituída nesta Casa, ou então 
através da Comissão de Siderur-
gia. Levaremos, também, ao Sr. 
Presidente da República êste pon-
to-de-vista, que é o ponto-de-vis-
ta de um autor alemão, Ernst 
Samhaber, que ressalta na obra 
"Mundo de Hoje - Mundo de 
Amanhã", o êrro cometido pelo 
Brasil implantando usina siderúr-
gica em local impróprio . 

O SR. BATISTA MIRANDA 
V. Exa ., com aparte dos mais 
substanciados, enriquece o meu 
discurso e defende, realmente, uma 
causa que, além de ser mineira, 
é eminentemente nacional. 

Os modestos integrantes da Co-
missão de Mineração e SiderUl'gia 
desta Casa, que visitaram alguns 
países da Europa, podem dar ês-
te testemUnho a V. Exa. . Nor-
malmente as grandes Siderurgias 
estão situadas nas proximidades 
das minas de carvão, isto é cla-
ro, para evitar o transporte da ma-
téria-prima. Isto é lógico, isto é 
bom senso, nobre Deputado. No 
entanto, no Brasil é diferente. o 
minério, que está em Minas Ge-
rais, tem que ser transportado pa-
ra São Paulo, para alimentar 
ai está o grande crime - a Co-
sipa, que foi construída só com 
recursos nacionais, e., inclusive, 
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com dinheiro de companhias mi-
neiras; para alimentar a siderur-
gia da Guanabara, que não tem 
minério; para alimentar a Cosipa, 
da Bahia, através de participações 
da Companhia Vale do Rio Doce; 
para alimentar a siderurgia de 
Pernambuco; para alimentar a si-
derurgia do Estado de Santa Ca· 
tarina; para alimentar a siderur-
gia de outros Estados . 

Não se localiza aqui, deixa, por· 
tanto, nosso Estado, do qual par-
te tôda a matéria-prima para as 
indústrias de base e de transfor-
mação. Mas, se V. Exa . atentar 
bem para esta realidade chorará, 
como nós choraremos, pois, foi 
preciso que uma nação estrangeira 
nos desse esta lição de que um 
parque sidenírgico deve ser insta-
lado nas regiões produtoras de ma-
téria-prima. Foi preciso que o Ja-
pão, nação situada do outro lado 
do mundo, se deslocasse para aqui 
e preferisse o Vale do Rio Doce ao 
invés do litoral capixaba, paulista 
ou fluminense. Foi preciso isto 
para que nós, brasileiros, sentísse-
mos que aquêle povo de civiliza-
ção sedimentada, com uma técni-
ca hoje, pràticamente, insuperável, 
desse-nos uma lição de espírito pú-
blico e de como se governa e se 
deve equacionar o problema bási-
co de um país . Veja, portanto, De-
putado Lúcio de Souza Cruz, que, 
quando aqui pàlidamente defende-
mos a criação de uma usina no 
Vale do Rio Paraopeba, nós o fa-
zemos porque nos miramos no 
exemplo do Japão, pais respeitável 
por tôdas as razões. Por que veio 
o Japão implantar uma "indústria 
no Vale do Rio Doce? Os jornais 
brasileiros, não sei por que moti-
vação, proclamam aos quatro ven-
tos que a Austrália está cheia de 
minério e que o nosso minério não 
vale tanto. Por que razão vieram 
os japoneses e os alemães, através 
da Mannesmann para o Estado? 

O que é sobretudo necessário -
E: este apêlo eu o dirijo ao nôvo 
Governador de Minas - é que o 

Sr. Israel Pinheiro não governe o 
nosso Estado aqui de Minas, mas 
que governe Minas viajando até às 
fontes de capital privado e públi-
co, notadamente no mercado euro-
peu e americano, pois ali Sua Exa. 
encontrará recursos para atacar de 
uma vez por tõdas o grave proble-
ma do desenvolvimento regional. 

O Sr. Lúcio de Souza Cruz - V. 
Exa . tem tôda razão nobre Depu-
tado Batista Miranda, quando res-
salta o êrro de artificialismo da 
criação de usinas siderúrgicas no 
Estado da Gua..""18bara, São Paulo, 
Pernambuco e Bahia, porquanto lá 
não há ocorrência de minério ou 
de carvão. V. Exa . cita o exemplo 
japonês, que preferiu a implanta-
ção de uma usina de Minas Gerais, 
na região de Ipatinga; lembramos, 
também, o exemplo da técnica ale-
mã, que veio para Minas para im-
plantação da Usina Sidenírgica da 
Mannesmann, em Belo Horizonte . 
Mas não é apenas êsse êrro da cria-
ção de usinas siderúrgicas em Es-
tados onde não há ocorrência de 
minério nem de carvão; não é ape-
nas o êrro de aplicação de capi-
tais em empreendimentos artifi-
ciais, mas, mais do que isto, é o 
êrro da nefasta politica do favori-
tismo em prol de Estados mais de-
senvolvidos, como São Paulo, cuja 
Cosipa começou pela laminação, 
vale dizer, por atividade mais ren-
tável e mais rendosa, com o apro-
veitamento dos lingotes de Volta 
Redonda. Cumpre-nos combater 
êsse êrro contra a economia de Mi-
nas e contra a economia do Brasil. 

O SR. BATISTA MIRANDA - V. 
Exa. está com a razão e, nisso, a 
culpa é nossa. Na realidade, os 
nossos Deputados Federais, de 
todos os Partidos, dão mais impor-
tância ao problema politico do que 
ao econômico. E por isto é que 
Minas tem a posição de colônia de 
São Paulo e já camlnba no mesmo 
ritmo com relação ao Nordeste. E' 
por isto que vamos perdendo nossa 
perspectiva no campo econômico. 
Batemo-nos nessa tese perante os 
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n?~sos nobres pares para que mo-
difiquem?s, de uma vez por tõdas, 
a mentalidade, a fim de que em 
fut~o próximo, possa a hi~tória 
regiStrar que nós, Deputados Es-
taduais, acima das paixões dos gru-
p~s. soubemos cumprir com exati-
dao o dever para com 0 Estado 

_A~adeço a V. Exa . , Deput~do 
Lucw de Souza Cruz, os apartes 
oportunos e cheios, evidentemente 
de bo?S conselhos, que v . Exa: 
pr~feriu. E peço à Mesa da Assem-
bléia. que promova junto ao Sr. 
Prestdente da República um en-
con~ro da_ Comissão de Siderurgia 
e Mineraçao com S. Exa. a fim de 
q_u~ possamos levar-lhe aquêle sub-
Sidio que colhemos em duas via-
gens e que entendemos ser nosso 
dever transmitir a S . Exa. de viva 
voz e pessoalmente para que sinta 
o acêrto e a sinceridade de nossos 
propósitos. 

s> SR . PRESIDENTE - A Mesa 
v& . submeter à apreciação do Ple-
náno os Requerimentos que se en-
contram sõbre a Mesa. 

QUESTAO DE ORDEM 

O SR. ALVARO SALES - (pela 
ordem) - Sr . Presidente, confor-
m~ pode constatar V. Exa. não há 
numero regimental para a conti-
nuação dos nossos trabalhos. Re-
queiro o encerramento da Reunião. 

ENCERRAMENTO 
O SR. PRESIDENI'E - A Mesa 

constata, de plano, a inexistência 
de número regimental e encerra a 
presente Reunião, convocando ou-
tra Ordinária, para amanhã às 14 
horas, com a seguinte Ord~m do 
Dia: 

apresentaç~o ~e pareceres, proje-
~os,_ co~umcaçoes, requerimentos e 
mdicaçoes. 

Das 15 às 16 horas: 

Discussã? e votação de parece-
!edis •. r8<!uerunentos, comunicações e m caçoes. 

f . Di:Scussão e votação de redações 
In81S. 

2• Parte 

Das _16 às 18 horas: 
. ;'ot~çao, em 1" discussão, do Pro-
Je o n 3 . 479j65, do Sr. Governador 
do Esta~?· o qual cria Colégio Nor-
mal _OfiCial anexo ao Colégi c 
merc1ai Oficial de Rio C 0 o-v t - asca. o açao em I · disc -jeto no 3. 4B0)65 d ussao, do Pro-
d • 0 Sr · Governador 

o E~tado, o qual cria Ginásio In-
dustrial_na cidade de Itaúna. 

Votaçao, em I• discussão do Pro-
jeto no- 3.48I 65, do Sr Go~ernador 
~o ~~tado, o qual autoriza a Ins-
titwçao da Funda - Uni . 
:~ei~Tiradentes", d~~ão Jo~~:~t 
. Votação, em 1" discussão do Pr 
Jeto no 3 . 382j65, do Sr. Go~ernadg; 
dot Estado, o qual dispõe sôbre ·a 
e~ rut~ra. orgânica da Administra-
çao Púbhca Estadual 

Votação, em 1• discU:Ssão d Pr 
jeto no 3. 483165, do Sr. Go~ei:tadg; 
do Est~do, o qual dispõe sõbre a 
concessao de aUXílio financeir à 
Fe~eração Mineira de Futebolo de 
Salao. 
. Votação, em 1" discussão, do Pro-
Jeto no 3. 484j65, o Sr. Governador 
d? Estad~, 0 qual cria Colégio Ofi-
Cial na _cidade de Abaeté. · 

ORDEM DO DIA 

1012166 

1" Parte 

. VotaJao, em I• discussão, do Pro-
Jeto n 3.485165, do Sr. Governador 
do Est~do, o qual cria o Colégio 
Comere~ de São Lourenço. 

Votaçao, em 1• discussão, do Pro-
jeto no 3.486165, do Sr. Governador 
çlo Estado, o qUal cria Ginásio 
:~~_na cidade de São Pedro Das -14 às 15 horas: 

Leitura e aprovação da Ata. 
Eçediente, Inclusive leitura e Votação, em 1• discussão, do Pro-

jeto no 3. 487j65, do Sr. Governador 
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do Estado, o qual dispõe sôbre doa-
ção de imóvel ao "Lar Betânia". 

Votação, em 1• discussão, do Pro-
jeto n° 3 .488165, (Resolução), da 
Comissão Executiva, o qual dispõe 
sôbre relevação de punições im-
postas a funcionários da Secreta-
ria da Asssembléia Legislat iva do 
Estado de Minas Gerais . 

Votação, em 1" discussão, do Pro-
jeto n <? 3.489165, do Sr. Governador 
do Estado, o qual cria curso se-
cundário de 2° ciclo no Colégio 
Normal Oficial de Betim. 

Votação, em 1• discussão, do Pro-
jeto n° 3. 490165, do Sr . Governador 
do Estado, o qual cria Colégio Co-
mercial Oficial de Passa Quatro. 

Votação, em 1• discussão, do Pro-
jeto n° 3.491165, do Sr. Governador 
do Estado, o qual cria Colégio Nor-
mal Oficial na cidade de Cachoeira 
de Minas. 

Votação, em 1• discussão, do Pro-
jeto no 3. 492166, do Sr . Governador 
do Estado ,o qual contém o Esta-
tuto do Instituto de ~vidência 
dos Servidores do Estado de Mi-
nas Gerais (!PSEMG). 

Votação, em 1• discussão, do Pro-
jeto n° 3 . 493 66, do Sr. Governador 
do Estado, o qual concede pensão 
especial a viúvas de ex-Comandan-
tes Gerais da Policia Militar do 
Estado de Minas Gerais . 

Votação, em 1• discussão, do Pro-
jeto no 3 . 494166, do Sr . Governador 
do Estado, o qual autoriza o Go-
vêrno do Estado a receber, em 
doação, imóvel de propriedade do 
Coronel José Geraldo Oliveira . 

Votação, em 1• discussão, do Pro-
jeto n° 3 . 495166, do Sr . Governador 
do Estado, o qual cria o curso se-
cundário de 2<» ciclo no Colégio 
N orma.l Oficial "Vital Brasil" de 
Campanha . 

Votação, em 1" discussão, do Pro-
jeto n° 3. 496166, do Sr. Governador 
do Estado, o qual concede auxfiio 
financeiro à Sociedade "Amigas da 
Cultura". 

Votação, em 1" discussão, do Pro-
j eto n° 3.497166, do Sr. Gove~dor 
do Estado, o qual autoriza a aqui-

sição de imóvel em Passos, para 
a instalação da 38• Delegacia Fis-
cal do Estado. 

Votação, em 1• discussão, do Pro-
jeto n° 3. 498166, do Sr. Governador 
do Estado, o qual abre à Secreta-
ria de Estado das Comunicações e 
Obras Públicas o crédito especial 
de Cr$ 7 .989.380. 

Votação, em 1• discussão, do Pro-
jeto n° 3. 499j66, do Sr . Governador 
do Estado, o qual autoriza a ins-
t ituição da Fundação Faculdade de 
Filosofia e Lêtras de Guaxupé. 

Votação, em 1" discussão, do Pro-
jeto n° 3. 500166, do Sr. Carlos Eloy, 
o qual concede !lenefíclo a funcio-
nários, não previsto pela Lei n° 
869, de 5 de julho de 1952. 

Votação, em 1• discussão, do Pro-
jeto n° 3 . 501166, do Sr. João Luiz 
de Freitas, o qual dá a denomina-
ção de "Dom Gaspar" ao Colégio 
Estadual de Araxá. 

Votação, em 1" discussão, do Pro-
jeto n° 3.502166, do Sr. João Luiz 
de Freit as, o qual dá a denomina-
ção de "Padre José Gonçalves de 
Souza" ao Ginásio Estadual de Fe-
lixlãndia. 

Votação, em 1• discussão, do Pro-
jeto n° 3 .502166, (~solução), da 
Comissão de Justiça, o qual aprova 
têrmos de rescisão e de nôvo Con-
vênio firmados entre o Govêrno do 
Estado e a Fundação Serviço Es-
pecial de Saúde Pública. 

Votação, em 2" discussão, do Pro-
jeto n° 3 . 223165, dos srs. Deputa-
dos, o qual concede subvenções a 
diversas instituições. 

votação, em a• discussão, do Pro-
jeto n° 1.509165, do Sr. Governador 
do Estado, o qual estabelece nor-
mas gerais de proteção, promoção 
e recuperação da saúde, comple-
mentares ao Código Nacional de 
Saúde. 

Votação, em a· discussão, do Pro-
jeto no 3.231165, do Sr . Walthon 
Goulart, o qual concede licença aos 
Municípios de Além Paraíba e San-
to Antônio do Aventureiro pàra 
modificarem os seus limites. 

Votação, em a• discussão. do Pro-
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jeto no 3. 462/65, do Sr. Governador 
do Estado, o qual abre à Secreta-
ria de Estado da Saúde o crédito 
especial de Cr$ 16 . 590. 977. 

Votação, em 1 discussão, do Pro-
jeto n° 3 . 506166, do Sr. Governador 
do Estado, o qual autoriza o Poder 
Executivo, a celebrar convênios 
com entidades mantenedoras de 
estabelecimentos particulares de 
ensino médio. 

Votação, em 1• discussão do Pro-
jeto no 3 . 507/66, do Sr . Go~ernador 
do Estado, o qual autoriza doação 
de parte de terreno à Diocese de 
Campanha, destinado à Paróquia 
de São Gonçalo do Sapucaf. 

Votação, em 1" discussão do Pro-
jeto no 3. 508/66, do Sr . Go~ernador 
do Estado, o qual concede aux:flio 
financeiro ao Sindicato dos Assis-
ten tes Sociais do Estado de Minas 
Gerais . 

Votação, em 1• discussão do Pro-
jeto n° 3: 509166, do Sr . Go~ernador 
do Estado, o qual concede pensão 
especial ao senhor Joaquim Lopes 
de Araújo. 

Votação, em 1" discussão, do Pro-
jeto no 3 . 510166, do Sr. Governador 
do Estado, o qual concede pensão 
à viúva do dr. Lourenço Ferreira 
de Andrade, ex-Deputado Estadual. 

Votação, em 1• discussão, do Pro-
jeto n° 3 . 511!66, do Sr. Governador 
do Estado, o qual revoga e modifi-
ca dispositivos contidos na Lei n° 
3.905, de 22 de dezembro de 1965, 
e dá outras providências . 

Votação, em 1• discussão, do Pro-
jeto n° 3 . 512166, do Sr. Governador 
do Estado, o qual abre à Secreta-
ria de Estado de Segurança Pú-
blica o crédito especial de Cr$ .... 
80 .000.000. 

Votação, em 1• discussão, do Pro-
jeto no 3. 513/66, do Sr. Governador 
do Estado, o qual abre à Secreta-
ria de Estado da Fazenda o crédito 
especial de Cr$ 10.900.000. 

Votação, em 1• discussão, do Pro-
jeto no 3 . 514166, do Sr. Governador 
do Estado, o qual abre à Secreta-
ria de Estado da Fazenda o crédi-
to especial de Cr$ 224. 239. 889. 

Votação, em 1• discussão, do Pro-
jeto no 3 . 515166, do Sr. Governador 
do Estado, o qual abre à Secreta-
ria de Estado da Educação o cré-
dito especial de Cr$ 795. 000. 

Votação, em t • discussão do Pro-
jeto no 3. 516166, do Sr. Go~ernador 
do Estado, o qual concede auxílio 
financeiro. 

Votação em 1• discussão do Pro-
jeto no 3 . 517/66, do Sr. Governador 
do Estado, o qual autoriza o Exe-
cutivo a adquirir a biblioteca do 
Prof. Mário Casassanta. 
. Vot~ção, em 1• discussão, do Pro-
Jeto n 3 . 518/66, do Sr. Governador 
do Estado, o qual cria o Colégio 
Estadual "Professor Gabriel Man-
dacaru"_ na cidade de Diamantina. 

Votaçao, em 1• discussão do Pro-
jeto no 3 . 519166, do Sr . Go~ernador 
do Estado, o qual cria um Colégio 
Estadual na cidade de João Mon-
levade . 
. Votação, em 1• discussão, do Pro-
Jeto no 3. 520/66, do Sr. João Na-
varro, o qual considera de utilida-
de pública a Sociedade Pró-Melho-
xamentos Bairro São Ma.teus de 
Juiz de Fora. ' 

1• discussão do Projeto n° 3 .5221 
66, do Sr . Governador do Estado 
o qual cria o cargo de Capelão ~ 
Guarda-Civil. 

1• discussão do Projeto n° 3 .5231 
66, do Sr. Governador do Estado 
o qual transforma cargo do Tri~ 
bunal de Contas do Estado de Mi .. 
nas Gerais. 

t · discussão do Projeto n° 3 .5241 
66, do Sr. Governador do Estado 
o qual abre crédito especial de Cr$ 
10.000 .000 à Secretaria de Estado 
da Fazenda. 

1" discussão do Projeto no 3.5251 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual autoriza a celebração do con-
vênio com a Universidade Católica 
de Minas Gerais. 

1• discussão do Projeto no 3.5261 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual autoriza o Govêmo do Es-
tado a permutar imóvel com a So-
ciedade Concepcionista de Ensino. 

1~ discussão do Projeto D 0 3.5271 
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66, do Sr . Governador do Estado, 
o qual concede pensã.o à viúva de 
Simeão Pena de Faria. 

t• discussão do Projeto n° 3. 5281 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual dispõe sôbre o estímulo fis-
cal a indústrias novas . 

1• discussão do Projeto no 3 . 5291 
66, do Sr . Governador do Estado, 
o qual eleva o valor da subvenção 
concedida à Companhia Nacional 
de Educandários Gratuítos. 

13 discussão do Projeto nq 3-5301 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual dispõe sôbre a desapropria-
ção de bens e instalações elétricas 
pertencentes à Prefeitura Munici-
pal de Piwn-f. 

t• discussão do Projeto no 3.5311 
66, do Sr. Lourival Brasil, o qual 
reconhece de utilidade pública o 
Abrigo Santa Helena, com sede na 
cidade de Juiz de Fora. 

1" discussão do Projeto n° 3. 5321 
66 (Resolução), da Comissão de 
Justiça, o qual aprova convênio ce-
lebrado entre o Govêrno do Estado 
e o Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística - Conselho Na-
cionai de Geografia. 

1" discussão do Projeto n° 3.5331 
66, do St . Governador do Estado, 
o qual eleva o montante das doa-
ções em títulos da divida pública 
estadual, previstas nas leis que 
menciona. 

1" discussão do Projeto n° 3. 5341 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual autoriza aquisição de imó-
vel na cidade de Pompéu. 

1" discussão do Projeto no 3.5351 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual concede promoção aos ofi-
ciais e praças da Policia Militar, da 
reserva. ou reformados, que tenham 
efetivamente participado dos mo-
vimentos revolucionários de 1930 
ou 1932. 

1" discussão, do Projeto n° 3. 5361 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual autoriza aquisição de imó-
vel, na cidade de Governador Va-
ladares. 

1• discussão do Projeto n° 3.5371 
66, do Sr. Gove11l&dor do Estado, 

o qual dispõe sObre os servidores 
aposentados no cargo de Assessor-
Técnico de Medicina Legal. 

1" discussão do Projeto n° 3. 5381 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual concede pensão especial a 
d. Maria da Conceição Marmeiro". 

I> discussão do Projeto n° 3. 5391 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual· abre crédito especial ao Ga-
binete Civil do Governador do Es-
tado. 

23 discussão do Projeto n° 806j64, 
do Sr. Jorge Ferraz, o qual dispõe 
sôbre a conversão das férias-prê-
mio não gozadas em vantagens pe-
culiares, em favor da família do 
servidor falecido. 

2a discussão do Projeto n° 1. 9801 
65, do Sr. Governador do · Estado, 
o qual cria o curso secundário de 
2° ciclo no Ginásio Estadual de 
Muriaé. 

2" discussão do Projeto n° 3.4751 
65, do Sr. Governador do Estado, 
o qual estabelece novos valores 
para níveis de vencimentos, na for-
ma que menciona, e dá outras pro-
vidências. 

21 discussão do Projeto n° 3. 4771 
65, do Sr. Governador do Estado, 
o qual autoriza a concessão de au-
xilio, em títulos da Dívida Pública. 
Estadual, para constituição do pa-
trimônio da Fundação para Pro-
teção e Amparo dos Trabalhadores 
nas Indústrias Extrativas do Es-
tado de Minas Gerais. 

2• discussão do Projeto n° 3.4781 
65, do Sr. Governador do Estado, 
o qual autoriza auxilio financeiro 
ao Instituto Costa. Sena, da Funda-
ção Gorceix, com sede em Ouro 
Prêto. 

3" discussão do Projeto n° 1. 9031 
65, do Sr. Governador do Estado, 
o qual abre à Secretaria de Estado 
da Agricultura o crédito especial 
de Cr$ 760.041. 

3" discussão do Projeto n° 3. 4641 
65, do Sr. Governador do Estado, 
o qual cria o curso secundário de 
20 ciclo no Ginásio Estadual de Sil-
vianópolls. 

3• discussão do Projeto n° 3. 4651 
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65, do Sr. Governador do Estado, 
o qual cria o curso secundário de 
2° ciclo no Ginásio Estadual de Car-
mo do Paranafl>a. 

3" discussão do Projeto n° 3 . 4661 
65, do Sr. Governador do Estado, 
o qual autoriza o Govêrno do Es-
tado a firmar convênio com a Cor-
poração Musical União Operária, 
de Nova Lima. 

a· discussão do Projeto n° 3. 4721 
65, do Sr . Governador do Estado, 
o qual concede pensão às filhas de 
Pedro Angelo Tavares . 

3• discussão do Projeto no 3. 438j 
65 (Resolução), da Comissão de 
Justiça, o qual concede licença aos 
Municípios de Divinésia e Ubá para 
modificarem os seus limites. 

- Levanta-se a Reunião. 
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PRESIDtNCIA DOS SRS. LEÃO BORGES, LúCIO DE SOUZA CRUZ 
E VALDIR MELGAÇO 

SUMARIO: Comparecimento- Ata 
-Expediente: Mensagem n° 1 . 048 
e oficios de n°s. 961 a 970 - Lei-

tura e Apresentação de Proposi-
ções - Projeto n° 3. 542, do Sr. 
Jairo Magalhães - Requerimen-
to n° 1.140, do Sr. Nicanor Ar-
mando - Requerimentos d o s 
Srs. Batista Miranda e Homero 
Santos - Discurso, Indicação n° 
1 . 047 e Comunicação do Sr. 
Athos Vieira de Andrade - Dis-
curso e Comunicação do Sr . Aní-
bal Teixeira - Comunicações dos 
Srs . Lourival Brasil, Jorge Fer-
raz e J osé Maria Magalhães 
- Discurso do Sr. Cícero Du-
mont - Discursão e Votação de 
Proposições - Questão de or-
dem - Requerimento do Sr. 
João Vaz (Arts. 94 e 95) e dis-
curso do Sr. José Maria Maga-
lhães - No meação de Comissão 
- Questão de ordem - Pala-
vras do Sr . Presidente - En-
cerramento- Ordem do Dia. 

COMPARECIMENTO 
As 14,13 horas, comparecem os 

s~ores: 
'Leão Borges - Mário Hugo La-

deira - João Navarro - Anuar 
Fares - Agostinho Campos Neto 
- Álvaro Sales - Alvimar Mou-
rão - •Aníbal Teixeira - Artur Fa-
gundes - Ataliba Mendes - Athos 
Vieira de Andrade - Batista Mi-
randa- Benedito xavier- Carlos 
Eloy - Carlos Megale - Cfcero 
Dumont - Daniel 'de Barros -
Delson Scarano - Euler Lafetá -
Expedito Tavares - Florivaldo 

Dias - Gerardo Grossi - Gomes 
Moreira. - Homero Santos -
Hugo Castelo Branco - Jairo Ma-
galhães - Jehovah Santos - Jor-
ge Ferraz - João Luiz de Carva-
lho - Joaquim de Melo Freire -
José de Castro - José Luiz Ba-
carini - José Maria Magalhães 
- Ladislau Sales - Lélis Chaves 
- Lourival Brasil - Lúcio de 
Souza Cruz - Luiz Junqueira -
Manoel Costa - Maria Pena -
Marta Nair Monteiro - Matins 
Silveira - Nicanor Armando -
Nunes Coelho - Orlando Andra-
de - Paulino Cicero - Pires da 
Luz .- Raul Fernandes - Salim 
Nacur - Sebastião Anastácio -
Sebastião Nascimento - Sette de 
Barros - Souza e Silva - ffiysses 
Escobar - Valdir Melgaço - Wal-
dir Morato - Waldomiro Lôbo 
- Walthon Goulart- Wilson Cha-
ves - Wilson Modesto - Wilson 
de Paiva - Wilson Tanure. 

Com a presença de 62 Srs. Depu-
tados, o Sr. Presidente declara 
aberta a Reunião. 

ATA 
- O SR. CíCERO DUMONT -

(20 Secretário "ad-hoc") - Prece-
de à leitura da Ata da Reunião an-
terior, a qual é aprovada, sem ob-
servações. 

EXPEDIEN1I'E 
-O SR. LÉLIS CHíAVES- (1° 

Secretário "ad-hoc") - Lê Expe-
diente constante da seguinte ma-
téria: 

77- Fev./66 

MENSAGEM N° 1. 048 

Belo Horizonte, 9 de fevereiro 
de 1966. 

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Tenho a honra de submeter, por 
intermédio de Vossa Excelência, a 
alta consideração dessa Egrégia 
Assembléia, na conformidade do 
dispositivo no artigo 74, item I, da 
Constituição do Estado, o nome do 
Doutor Joaquim Ferreira Gonçal-
ves para o cargo de Procurador do 
Estado. 

Na escolha do nome, ora subme-
tido à aprovação dos senhores de-
putados, observou o Govêrno de 
recrutar, para o importante cargo 
de Procurador Geral do Estado, 
um membro do Ministério Público 
de segunda instância, fazendo re-
cair a preferência em cidadão de 
inegáveis méritos profissionais, que 
se tem destacado pela sua ilibada 
conduta moral e profundo saber 
jurídicos, evidenciados numa bri-
lhante carreira a cujo mais eleva-
do pôsto está apto a ascender me-
recendo o beneplácito dos nobres 
representantes do povo. 

Nascido a 23 de julho de 1911, 
em São Sebastião do Parafso, o 
doutor Joaquim Ferreira Gonçalves 
bacharelou-se em Ciências Jurídi-
cas e Sociais pela Faculdade Na-
cional de Direito da Universidade 
do Brasil, em 1935, para, logo a 
seguir, iniciar a advocacia em sua 
cidade natal . 

Ingressou no Ministério Público, 
como promotor de justiça da co-
marca de São Sebastião do Parai-
so em 28 de março de 1940. Em 
21' de outubro de 1948 passou a 
prestar serviços junto à Procura-
doria Geral do Estado, em ·Belo 
Horizonte, sendo, a 27 de feverei-
ro de 1950, comissionado na sa Pro-
motoria da Capital. Promovido por 
merecimento, em data de 22 de no-
vembro de 1950, para a 4" Promo-
toria de Belo Horizonte ascen-
(leu, amda por mereclm~to, em 16 

de setembro de 1955, ao cargo de 
Subprocurador Geral do Estado, 
para o qual fôra indicado três vêzes 
em listas tríplices do Ministério 
Público. 

Durante sete anos - de 1953 a 
1960, - exerceu, por designação do 
Exmo. Senhor Procurador Geral 
da República, os cargos de Procura-
dor Regional da República e Pro-
curador Regional Eleitoral em Mi-
nas Gerais, exercendo também as 
funções de membro do Conselho 
Penitenciário, em cujo desempenho 
até hoje se encontra. Demonstran-
do sempre, no exercício das atri-
buições específicas do Ministério 
Público, as virtudes da lisura e da 
insenção foi convocado a exercer, 
em caráter de substituição, as altas 
funções de Promotor Geral do Es-
tado, durante os meses de julho a 
agôsto de 1962, na gestão de meu 
antecessor. 

'É o doutor Joaquim Ferreira 
Gonçalves secretário da Comissão 
de Promoções do Ministério Públi-
co, tendo ainda sido eleito, pela se-
gunda vez, Presidente da Associa-
ção Mineira do Ministério Público, 
para o biênio 1965j1966. Numa pro-
va de reconhecimento, pela mais 
alta Cõrte do Estado, de seus mé-
ritos profissionais e seu saber ju-
rídico foi, por três vêzes consecu-
tivas, incluído em lista tríplice, or-
ganizada pelo Egrégio Tribunal de 
Justiça, para o preenchimento da 
vaga de Desembargador, atribuída, 
constitucionalmente, a represen-
tante do Ministério Público. 

Desde o inicio de sua carreira 
revelou o ilustre membro do Mi-
nistério Público o mais amplo co-
nhecimento de suas funções e in-
vulgar capacidade de trabalho, 
qualidades que aliadas à sólida for-
mação de seu caráter e natureza 
de trato, lhe grangearam a estima, 
o respeito e a admiração de quan-
tos, em Minas Gerais, assistem nos 
vários setores da Justiça. Atesta-o 
a brilhante fôlha funcional que 
apresenta. repontada dos mais lar-
80S encOmios por parte de seus 
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superiores e altos órgãos da vida 
judiciária do Estado e do Pais. 

Dentre outros relevantes serviços 
prestados pelo doutor Joaqu.it? Fer-
reira Gonçalves, cumpre salientar 
que representou o Estado de Minas 
Gerais, por designação do Govêr-
no no Congresso Inter-Americano 
do' Ministério Público e no I Co~
gresso Nacional do Mini~tério Pú-
blico, realizados, em Sao Fa~o. 
bem como nas 3" e 4" Reunioes 
Penitenciârias Brasileiras, realiza-
das respectivamente, mn Santa 
Catarina e Belo Horizonte e · na 
1 a. Semana de Estudos ~oliciais,. 
levada a efeito nesta Cap1tal . F01 
Secretário Geral dos Con~es~os 
Regionais do Ministério Público 
Estadual, presididos pelo pro_fessor 
Onofre Mendes Júnior, nas c1dades 
de São Sebastião do Paraíso, Ita-
jubá, Varginha, Juiz d~ For~, Go-
vernador Valadares e Sao Joao del 
Rei. Conta, ainda, inúmeros traba-
lhos e pareceres publica~os pela 
imprensa e órgãos especmlizados. 

São êstes, Senhor Presidente, os 
motivos que conduzem o meu Go-
vêmo, no superior desígnio de bem 
servir à Justiça e ao Estado, a sub-
meter ao pronunciamento dessa 
egrégia Assembléi:a Legislativa, na 
forma constitucional, o nome do 
Doutor Joaquim Ferreira Gonçalves 
para o cargo de Procurador Geral 
do Estado, o que faço na certeza de 
que aquiescendo à presente indi-
dic~ção, estarão os ilustres repre-
sentantes do povo Mineiro consa-
grando uma escolha que ~orres~on
de não só às responsabilidades m~
rentes à chefia do Ministério Pú-
blico em Minas Gerais, mas às pró-
prias tradições do importante ?õs-
to confiado sempre a personahd.a-
d.; que encarnam as qualidades de 
notório e alto saber jurídico, alia-
das às virtudes da idoneidade e 
probidade moral. 

Prevaleço-me desta oportunidade 
para manifestar a Vossa Excelên-
cia e, por seu ilustre intermédio~ aos 
seus dignos pares, os protestos de 

minha elevada estima e considera-
ção. 

(a. ) Israel Pinheiro da Silva, Go-
vernador do Estado de Minas Ge-
rais . _ 

- Ciente. Publicar . A Comissao 
Especial. 

OFlCIO N . 961 
Exmo . Sr . Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais . 

A Constituição do Estado de Mi-
nas Gerais determina, em seu ar-
tigo 51, n . VIII, que, ao inicio dos 
trabalhos da Sessão Legislativa, se-
ja apresentada Mensagem Gover-
namental aos Senhores Deputados 
à Assembléia Legislativa. 

Através dela os governadores dão 
contas da situação do Estado e so-
licitam as providências necessárias, 
ao mesmo tempo em que fixam os 
lineamentos do programa adminis-
trativo anual . 

Tal não pôde ocorrer no presente 
ano, eis que, por fôrça da Emenda 
Constitucional n . 13, de 22 de mar-
ço de 1965, a instalação da 4q. Ses-
são Legislativa da 5" Legislatura te-
ve seu inicio antecipado para 1° de 
fevereiro, distando, assim, de pou-
cas horas da posse do novo gover-
nante, ocorrida no dia imediata-
mente anterior. 

Prevaleço-me da oportunidade 
para apresentar a Vossa Excelên-
cia os protestos de meu alto aprê-
ço e consideração. 

(a.) Israel Pinheiro da Silva, Go-
vernador do Estado de Minas Ge-
rais . 

OFlCIO N. 962 
Exmo . Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

!Através da Mensagem n. 931, de 
14 de dezembro de 1965, foi envia-
do ao exame da Assembléia Legis-
lativa, pelo ex-Governador Dr. José 
de Magalhães Pinto, projeto de lei 
que, sob o n. 3. 467/65, autoriza a 
concessão de auxílio financeiro ao 
Hospital Dr. Pacífico Mascarenhas I 
de Caetanópolis. 
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Tratando-se de matéria comple-

xa, que merece estudo mais apura-
do dos órgãos da Administração 
atual e da própria Assembléia Le-
gislativa, venho manüestar a Vos-
sa Excelência, com base no pará-
grafo 4° do artigo 29 da Constitui-
ção do Estado, com a nova redação 
qae lhe foi dada pela Lei Constitu-
cional n. 14, que seja alterado pa-
ra 90 (noventa) dias o prazo ini-
cialmente consignado para a dis-
cussão e votação do Projeto n ... 
3.467/65. 

Prevaleço-me da oportunidade 
para apresentar a Vossa Excelência 
os protestos de elevado aprêço e 
consideração. 

(a. ) Is1·ael Pinheiro da Silva, Go-
vernador do Estado de Minas Ge-
rais. 

- Publicar e anexar ao Projeto 
n . 3 .467/65. 

OF!CIO N I 963 

Exmo . Sr . Presidente da Assem-
bléia Legislat iva do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Através da Mensagem n. 930, de 
14 de dezembro de 1965, foi envia-
do ao exame da Assembléia Legis-
lativa, pelo ex-Governador dr . José 
de Magalhães Pinto, Projeto de lei 
que sob n . 3 . 466/ 65, autoriza o Go-
vêrno do Estado a firmar convênio 
com a Corporação Musical União 
Operária, de Nova Lima . 

(a. ) Israel Pinheiro da. Silva, Go-
vernador do Estado de ·Mln·as Ge-
rais. 

- Publicar e anexar ao Projeto 
n. 3.466/65. 

OFfCIO N. 964 

Belo Horizonte, 10 de fevereiro 
de 1966 . 

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Através da Mensagem n. 929, de 
14 de dezembro de 1965, foi envia-
do ao exame da Assembléia Legis-
lativa pelo ex-Governador dr. José 
de Magalhães Pinto, Projeto de Lei 
que, sob n. 3.465/65, cria curso se-
cundário do 2° ciclo no Ginásio Es-
tadual de Carmo do Paranafba . 

Tratando-se de matéria comple-
xa, que merece estudo mais a pura-
do dos órgãos da Administração 
atual e da própria !Assembléia Le-
gislativa, venho manifestar a Vossa 
Excelência, com base no § 4° do ar-
tigo 29 da Constituição do Estado, 
com a nova redação que lhe foi 
dada pela Lei Constitucional n . 14, 
que seja alterado para 90 (noventa) 
dias o prazo inicialmente consig-
nado para a discussão e votação 
do Projeto n . 3.465/65. 

Prevaleço-me da oportunidade 
para apresentar a Vossa Excelên-
cia os protestos de elevado aprêço 
e consideração . 

(a.) Israel Pinheiro da Silva, Go-
vernador do Estado de Minas Ge-
rais. 

- Publicar e anexar ao Projeto 
n. 3.465/65. 

OFíCIO N. 965 

Belo Horizonte, 10 de fevereiro 
de 1966. 

Tratando-se de matéria complexa, 
que merece estudo mais apurado 
dos órgãos da Administração atuai 
e da própria Assembléia Legislati-
va, venho manifestar a Vossa Ex-
celência, com base no § 4° do artigo 
29 da Constituição do Estado, com 
a nova redaçã-o que lhe foi dada 
pela Lei Constitucional n. 14, que 
seja alterado para 90 (noventa) dias 
o prazo inicialmente consignado 
para a discussão e votação do Pro-· 
jeto n. 3. 466/65. 

Prevaleço-me da oportunidade 
para apresentar a V. Exa . os pro-
testos de elevado aprêço e consi-
(ieração. 

Exmo. Sr ; Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Através da Mensagem n. 928, de 
14 de dezembro de 1965, foi envia-
do ao exame da Assembléia Legis-
lativa pelo ex-Govetnador ])r. José 
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de Magalhães Pinto, Projeto de Lei 
que, sob n . 3.464/ 65 .• cria curso se-
cundário do 2° ciclo no Ginásio Es-
tadual de Silvianópolis . 

Tratando-se de matéria complexa, 
que merece estudo mais apurado 
dos órgãos da Administração atual 
e da própria Assembléia Legislati-
va, venho manifestar a Vossa Ex-
celência, com base no § 4° do arti-
go 29 da Constituição do Estado, 
com a nova redação que lhe foi da-
da pela Lei Constitucional n . 14, 
que seja alterado para 90 (noven-
ta) dias o prazo inicialmente con-
signado para a discussão e vota-
ção do Projeto n. 3.464/ 65. 

Prevaleço-me da oportunidade 
para apresentar a V. Exa . os pro-
testos de elevado aprêço e conside-
ração . . 

(a . ) Israel Pinheiro da Silva, Go-
vernador do Estado de Minas Ge-
rais . 

- Publicar e anexar ao Projeto 
n . 3 .464/65 . 

OFíCIO N . 966 

Belo Horizonte, 10 de fevereiro 
de 1966. 

Exmo . Sr . Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Através da Mensagem n. 927, de 
14 de dezembro de 1965, foi envia-
do ao exame da Assembléia Legis-
lativa, pelo ex-Governador Dr. José 
de Magalhães Pinto, Projeto de Lei 
que, sob n . 3 . 463/ 65, abre crédito 
especial à Secretaria da Fazenda, 
de Cr$ 5.259 .005. 

Tratando-se de matéria comple-
xa, que merece estudo mais apura-
do dos órgãos da Administração 
atual e da própria Assembléia Le-
gislativa, venho m anifestar a Vossa 
Excelência, com base no § 4° do ar-
tigo 29 da Constituição do Estado, 
com a nova redação que lhe foi da-
da pela Lei Constitucional n . 14, 
que seja alterado para 90 (noven-
ta) dias o prazo inicialmente con-
signado para a discussão e votaQão 
do Projeto n. 3.463/65. 

Prevaleço-me da oportunidade 
para apresentar a V . Exa . os pro-
testos de elevado aprêço e consi-
deração. 

(a . ) Israel Pinheiro da Silva, Go-
vernador do Estado de Minas Ge-
rais. 
n. 3.463/ 65. 

OFfCIO N . 967 

Belo Horizonte, 10 de fevereiro 
de 1966. 

Exmo . Sr . Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Através da Mensagem n . 926, de 
14 de dezembr o de 1965, foi envia-
do ao exame da Assembléia Legis-
lativa pelo ex-Governador Dr. José 
de Magalhães Pinto, Projeto de Lei 
que, sob n . 3. 462165, abre à Secre-
taria de Saúde o crédito especial 
de Cr$ 16 .590.977. 

Tratando-se de matéria comple-
xa, que merece estudo mais apura--
do dos órgãos da Administração 
a tual e da própria Assembléia Le-
gislativa, venho manifestar a Vos-
sa Excelência, com base no § 4° do 
artigo 29 da Constituição do Esta-
do, com a nova redação que lhe 
foi dada pela Lei Constitucional n. 
14, que seja alterado para 90 (no-
venta) dias o prazo inicialmente 
consignado para a discussão e vo-
tação do Projeto n. 3 .462/ 65 . 

Prevaleço-me da oportunidade 
para apresentar a V. Exa . os pro-
testos de elevado aprêço e conside-
ração. · 

(a.) Israel Pinheiro da Silva, Go-
vernador do Estado de Minas Ge-
rais. 

- Publicar e anexar ao Projeto 
n. 3.462/ 65. 

OFíCIO N . 968 
Belo Horizonte, 10 de fevereiro 

de 1966. 
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Através da Mensagem n. 932, de 
14 de dezembro de 1965, foi enviado 
ao exame da Assembléia Legislativa 

-81- Fev./66 
pelo ex-Governador Dr. José de Ma-
galhães Pinto, Projeto de Lei que, 
sob o n . 3 .468/65, concede auxilio 
financeiro á Escola de Belas Ar-
tes de Belo Horizonte. · 

Tratando-se de matéria complexa, 
que rne_:ece estudo mais apurado 
dos órgaos daAdministração atual 
e da própria Assembléia Legislati-
va, venho manifestar a Vossa. Ex-
celência, com base no § 4° do Artigo 
29 da Constituição do Estado com 
a nova redação qUe lhe foi 'dada 
pela Lei Constitucional n. 14, que 
seja alterado para 90 (noventa) dias 
o prazo inicialmente consignado 
para a discussão e votação do Pro-
jeto n. 3 .468/ 65 . 

Prevaleço-me da oportunidade 
para apresentar a Vossa Excelência 
os protestos de elevado aprêço e 
consideração . 

(a . ) Israel Pinheiro da Silva, Go-
vernador do Estado de Minas Ge-
rais . 

- Publicar e anexar ao Projeto 
n . 3 .468/ 65. 

OF!CIO N. 969 

Belo Horizonte, 10 de fevereiro 
de 1966 . 

Exmo . Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Através da Mensagem n. 934, de 
14 de dezembro de 1965, foi envia-
do ao exame da Assembléia Legis-
lativa, pelo ex-Governador José de 
Magalhães Pinto, Projeto de Lei 
que, sob o n . 3.470/ 65, autoriza au-
xilio financeiro ao Lactário Nossa 
Senhora !Aparecida, com sede em 
Visconde do Rào Branco. 

Tratando-se de matéria comple-
xa, que merece estudo mais apur~ 
do dos órgãos da Administração 
atual e da própria Assembléia ~ 
gislativa, venho manifestar a Vossa 
Excelência, com base no § 4° do Ar-
tigo 29 da Constituição do Estado 
com a nova redação que lhe foi da: 
da pela Lei Constitucional n. 14, 
que seja alterado para 90 <noven-
ta~ dias o prazo inicialmente con-

s~gnado para a discussão e vota-
çao do Projeto n. 3.470/65. 

Prevaleço-me da oportunidade 
para apresentar a Vossa Excelência 
os protestos de elevado aprêço e 
consideração. 

(a.) Israel Pinheiro da Silva, Go-
vernador do Estado de Minas Ge-
rais. 

- Publicar e anexar ao Projeto 
n . 3.470/65. 

OFtCIO N. 970 
Belo Horizonte, 10 de fevereiro 

de 1966. 
Exmo . Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de MI-
nas Gerais 

Através da Mensagem n. 933, de 
14 de dezembro de 1965, foi envia-
do ao exame da Assembléia Legis-
la tiva pelo ex-Governador Dr. José 
de Magalhães Pinto, Projeto de Lei 
que, S<?b_ o n. 3.469/65, autoriza a 
Ins~itwçao da Fundação Universi-
tária de Campanha. 

Tratando-se de matéria complexa 
que me:ece estudo mais apurad~ 
dos órgaos da Administração atual 
e da própria Assembléia Legislati-
v~, venho manifestar a Vossa Exce-
lencia, com base no § 4° do Artigo 
29 da Constituição do Estado com 
a nova redação que lhe foi' dada 
pela Lei Constitucional n . 14, que 
seja alterado para 90 (noventa) di1lS 
o prazo inicialmente consignado 
:para. a discussão e votação do Pro-
Jeto n. 3.469/65. 

Prevaleço-me da oportunidade 
p~ra apresentar a Vossa Excelên-
Cia os protestos de elevado aprêço 
e consideração . 

(a.) Israel Pinheiro da Silva GO-
vernador do Estado de Minas Ge-
rais. 

- Publicar e anexar ao Projeto 
n. 3.469/65. 

-Passa-se à 
LEITURA E APRESENTAÇAO DE 

PROPOSIÇOES 
-Vêm à Mesa: 

PROJETO N. 3.542/66 
Concede o título de Cicl$iio Bono- • 
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rário de Minas Gerais aos enge-
nheiros Orfila Lima dos Santos 
e Geonisio Carvalho Barroso. 
A Assembléia Legislativa do Es-

tado de 1\finas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica concedido o título 

de Cidadão Honorário de .Minas Ge-
rais aos engenheiros Orfila Lima 
dos Santos e Geonísio Carvalho 
Barroso . 

Art. 2° - Os títulos constarão 
de diplomas que serão entregues 
aos homenageados pelo Governador 
do Estado em Reunião Especial da 
Assembléia Legislativa. 

Art. 3° - Revogadas as disposi-
ções em contrário, esta lei entrará 
em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Reuniões, 10 de feverei-
ro de 1966. 

(aa.) Jairo Magalhães José 
Luiz Baccarini - Alvaro Sales -
J ehovah Santos -Gomes Moreira. 

Justificativa - Em meados do 
próximo mês de março, deverá en-
trar em operação o Oleoduto Rio-
-Belo Horizonte, em boa hora cons-
truítlo pela Petrobrás . O referido 
Oleoduto tem por finalidade trans-
portar, econômicamente, o petróleo 
que deverá ser processado na Re-
finaria Gabriel Passos, em constru-
ção no município de Betim. Até 
que se concluam as obras dessa Re-
finaria o Oleoduto transportará os 
derivados do petróleo, necessários 
ao consumo de Minas. 

Trata-se de uma obra gigantesca, 
da qual pode-se orgulhar a engen-
nharia nacional . Conforme susten-
ta o engenheiro que o construiu "to-
mado isoladamente quanto à sua 
extensão o ORBEL (Oleoduto Rio-
Belo Horizonte) não está entre os 
maiores do mundo; nos Estados 
Unidos, na Europa, na América La-
tina mesmo, há oleodutos bem mais 
extensos. Também do ponto de vis-
ta de diâmetro da tubulação, ou-
tros são maiores. Finalmente, quan-
to à natureza do terreno vencido, 
ainda uma vez não estamos em 
primeiro lugar. Mas, se juntarmos 
as três coisas - extensão, capaci~ 
daç\e e topo$1'afia então poderemQt 

afirmar - sem nenhum ufanismo 
- que o ORBEL é um dos impor-
tantes oleodutos do mundo '. 

Em seu percurso de 362 quilô-
metros, a tubulação do oleoduto 
com qu11se meio metro de diâmetro 
partindo de Campos Eliseos, muni-
cípio de Duque de Caxias, até che-
gar ao município de Belo Horizon-
te, galga. várias montanhas, inclus~
ve as Serras do Mar e da Manti-
queira, dezenas de rios, ri11chos, ri-
beirões, rodovias, estradas de fer-
ro, reservas florestais e nada me-
nos de dezoito municípios, sendo 
13 em Minas Gerais. 

A conclusão dessa obra veio mar-
car de maneira definitiva, a presen-
ça da Petrobrás em Minas, abrindo 
para a economia do nosso Estado 
e naturalmente para a economia 
nacional - grandes e promissoras 
perspectivas. 

Para que Minas mantenha o atual 
ritmo de desenvolvimento, torna-se 
imprescindível urna refinaria de 
petróleo e um oleoduto para levá-
-lo, em condições econômicas, até 
o seu coração ind trial. O consu-
mo de combustíveis líquidos que 
hoje é da arde~ de 30 mil barris 
diários, será, antes do fim da pre-
sente década, de quase 100 mil. 

Não é necessário fazer muitos 
cálculos para saber-se o que repre-
sentaria o transporte. de tão eleva-
das quantidades de derivados de 
Petróleo em caminhões, vagões e 
tanques. O oleoduto Rio-Belo Hori-
zonte - segundo a previsão dos 
técnicos da Emprêsa que o cons-
truiu - deverá economizar, so-
mente em tarifas, no prazo de 15 
anos, cêrca de 150 bilhões de cru-
zeiros, correspondentes a .sete vêzes 
0 investimento necessáno à sua 
construção. 

E' justo que o povo mineiro, por 
seus representantes, manifeste sua 
gratidão à Petrobrás, prestando ho-
menagem àqueles dois engenheiros 
seus que cuidaram, diretamente, da 
execução da obra. 

SáQ eles os qoutore~? ~nisio 
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Carvalho Barroso e Orfila Lima dos 
Santos. 

O engenheiro Geonisio Carvalho 
Barroso exerce, presentemente, o 
elevado cargo de Diretor da Petro-
brás, da qual já foi Presidente. E' 
técnico de grande renome. Tôda a 
sua carreira profissional, iniciada 
em 1939 ao diplomar-se pela Escola 
Nacional de Engenharia, está de-
vot'clda à exploração do petróleo 
nacional. 

Fêz cursos de especialização nos 
Estados Unidos da América do N or-
te e já realizou, para a Petrobrás, 
numerosas visitas aos maiores cam-
pos petrolíferos da Europa ociden-
tal e das Américas. Dirigiu impor-
tantes obras para o Conselho Na-
cional do Petróleo e para a Petro-
brás. 

De seu trabalho esclarecido mui-
to dependeu a construção do Oleo-
duto Rio-Belo Horizonte. 

O engenheiro Orfila Lima dos 
Santos possui brilhante fOlha de 
serviço no setor da engenharia do 
petróleo. 

Iniciou sua carreira no Conselho 
Nacional do Petróleo . Freqüentou 
universidades norte-americanas, em 
cursos de especialização . Dirigiu a 
construção dos principais oleodutos 
brasileiros e a seu cargo está a 
execução das obras do ORBEL. 

Nessa dificil missão, tem-se des-
tacado pela eficiência com que re-
solve problemas técnicos, econômi-
cos e sociais ligados à obra. 

Tomou-se, por isso, estimado e 
respeitado pelas populações da fai-
xa de terra por onde passam as tu-
bulações. 

Deve-se à sua superior orienta-
ção e experiência o clima de excep-
cional confiança que se estabeleceu 
entre o povo mineiro e a Petrobrás. 

Sala das Reuniões, 10 de feverei-
ro de 1966. 

(a. ) Jairo Magalhães. 
- Publicado, 1ncluaw;e em Ordem 

do DJa. 

REQUERIMENTO N. 1.140 

Exmo. Sr . Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

O Deputado infra-assinado, na 
forma regimental, requer a V. Exa., 
se digne de, após audiência do culto 
Plenário, dirigir ao Exmo . Sr. Pre-
sidente da República e ao Conselho 
Superior das Caixas Econômicas, 
apêlo no sentido de que a Caixa 
Econômica Federal, neste Estado, 
retome à tradição de fazer emprés-
timos destinados à construção ou à 
aquisição de casa própria, abando-
nando, destarte, a inovação de fa-
zê-los, de preferência, para a com-
pra e venda de carros de passeio. 
Neste requerimento também se in-
voca a interferência do Sr . Presi-
dente da República e do Conselho 
Superior das Caixas Econômicas 
Federais, no sentido de determina-
rem medidas enérgicas no tocante 
à tramitação de pedidos de emprés-
timos formulados à Caixa Econô-
mica Federal de Minas Gerais, 
quando acolhidos, para qua tenham 
andamento mais pronto, menos mo-
roso e que, no acolhimento dessas 
súplicas, se adotem critérios menos 
discriminatórios e mais eqüAntmes. 

Sala das Reuniões, 10 de fevereiro 
de 1966. 

(aa.) Nicanor Armando- Gerar-
do Grossi- Waldir Morato - Al-
vimar Mourão - José de Castro -
João Vaz . 

Justificativa - O magno proble-
ma das populações cujo crescimen-
to espantoso vem sendo apontado 
pelos estudiosos é o da constru-
ção de casa de moradia. !:ste as-
sunto, indubitàvelmente, constitui 
uma das mais altas preocupações 
dos governos modernos. tAllás, ao 
Estado moderno incumbe suprir as 
eventuais deficiências da iniciati-
va individual e procurar atender à 
satisfaçAo das necessidades primor-
dlais do homem, dentre as quais se 
inscreve a habitaçlo . 

Bis porque o serviço de operaçõe$ 
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imobiliárias da Caixa Econômka 
Federal em Minas está necessitado 
de radical e resoluta modificação. 

E' certo que o Decreto n. 4 . 380 
atribuiu ao Banco Nacional de Ha-
bitação prioridade para os finan-
ciamentos hipotecários e veda tais 
empréstimos às Caixas Econômicas 
Federais, senão mediante convênio. 

Mas, essa situação atual não pode 
permanecer. Nem Banco Nacional 
de Habitação, nem convênio. Ur-
ge, pois, que se abram e se dinami-
zem, por intermédio do Banco Na-
cional de Habitação ou da Caixa 
Econômica Federal, as carteiras 
imobiliárias. O programa tradicio-
nal de investimentos e aplicações 
das Caixas Econômicas Federais, 
até recentemente, adotava uma di-
retriz no sentido de contribuir para 
a solução dêsse problema . Em vir-
tude, porém, de uma série de fa-
tôres do mercado industrial, os re-
cursos monetários desta instituição 
de crédito estão sendo desviados 
para o fomento à indústria auto-
mobilística. Esta, no entanto, cons-
titui uma economia que atende 
mais ao confôrto do que aos im-
p erativos emergentes da condição 
de vida dos indivíduos e das cole-
tividades . 

Mas, em decorrência dos critérios 
que se vêm adotando, as famflias 
ficam desassistidas do seu princi-
pal elemento de bem-estar, que é a 
moradia. 

Não está certo, data vênia, que as 
Caixas Econômicas Federais reco-
lham através de suas agências no 
interior depósitos, sobretudo de 
pessoas de recursos mais escassos, 
para empregá-los no financiamento 
de compra e venda de carros de 
passeio para os mais abastados. 

Não podemos nos esquecer que 
as referidas Caixas Econômicas são, 
em síntese, delegadas da soberania 
estatal. 

(a.) Nicanor Armando. 
- A' Comissão de Finanças. 

REQUERIMENTO 

Exmo. ~r. Pre!iidente "ª ~lll-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Os Deputados que o presente 
subscrevem requerem a V. Exa . , 
nos têrmos regimentais e ouvido o 
Plenário, manifeste a Casa, ao Ex-
mo. Senhor Presidente da Repú-
blica Marechal Humberto de Alen-
car Castelo Branco e ao ilustre Mi-
nistro de Estado Embaixador Ju-
racy Magalhães, congratulações do 
povo mineiro pela feliz, sábia e 
oportuna designação do embaixa-
dor Antônio Azeredo Silveira para 
a Comissão de Alto Nível da O.E.A. 
e Chefia da Delegação Brasileira à 
próxima Conferência Preparatória, 
a realizar-se no Panamá. 

Sala das Reuniões, 10 de feverei-
ro de 1966. 

( aa.) Batista Miranda - Valdir 
Melgaço- Nunes Coelho- Atall-
ba Mendes - Paulino Cícero - Jo-
sé Maria Magalhães . 

Justificativa - É relevante e hon-
roso o papel que o Brasil vem de-
sempenhando, especialmente a par-
tir do Govêrno Revolucionário, no 
sentido da verdadeira integração 
das nações latino-americanas, preo-
cupadas e firmemente dispostas a 
encontrar soluções urgentes e hu-
manas para os seus problemas de 
natureza econômica e social . 

Atribuem, os sociólogos, ao im-
petuoso índice de crescimento de-
mográfico dêsse conjunto de nações 
- um ·dos mais elevados em todo 
o mundo - o grande desafio às eli-
tes governamentais, não só em ra-
zão dos processos de trabalho em-
pregados pelo seu povo, como ao 
seu baixo nível de vida. Inspirado 
nesta realidade continental, o Go-
vêmo brasileiro, atento às obriga-
ções que assumiu frente à nossa 
civilização, colocou-se na vanguar-
da desta batalha redentora, não 
apenas para o Brasil - que repre-
senta 33% da população america-
na - como também para todos os 
habitantes do nosso hemisfério que 
aspiram a um nível de vida compa-
tível com a grandeza da pessoa hu-
~, co~ide~ eJD si ~ m\Ul-
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d~, na definição de Jacq~es Mari-
tam. do ·:~ornai do Brasil", pela edição 

da .Rev}sta Econômica - 65-66", 
publicaçao anual daquele jornal na 
qual. é fe~ta uma completa anáÍise 
da s1tuaçao econômica e financeira . 
d? País em todos os setores de ati-
Vld~de, ~ém de conter estudos das 

E, realmente, se o indivíduo não 
representa, para os lideres políti-
cos e~ca~regados de sua. elevação 
mat~nal, mtelectuai e moral, 0 fim 
prec1puo de seus esforços e ativi-
da~e, nul~s se tornam todos os de-
mrus passos que, mesmo dados em 
busca das alturas, afastam-se de seu 
real objetivo - 0 homem 

Com firmeza e decisão. apesar 
d_a ~eutralidade de alguns' e resis-
tenCia de outros, o Presidente Cas-
~elo Branco imprimtu sentido nôvo 
a ~ · E · A· • transformando êste Or-
garusmo em vigoroso Parlamento 
d~ defesa das nações que 0 com-
poem · 'Ao convocar os homens de 
boa vo;lta~ para que, unidos, tor-
nem vltonosa a altissonante men-
sagem de emancipação econômica 
sonho po: todos acalentado, bUS: 
ca-se eliminar o quadro de miséria 
e a_traso em que vivemos, talvez o 
ffiBlS s';lb-humano de todos quantos 
se registram nas diferentes áreas 
do mundo . A equipe brasileira que 
há pouco, revelou qualidades inex~ 
cedíve~ d~ liderança, ao ensejo da 
ConferenCia do Rio de Janeiro, ago-
ra sob ocomando do embaixador 
Azeredo Silveira, figura jovem, bri-
lhante e talentosa, que desponta 
nos quadros diplomáticos brasilei-
ros como expressão de grandeza e 
d~<:ação à Pátria, certamente tm-
prmurá nôvo vigor às d.ire'trizes de 
nossa politica externa, voltada tão 
sàmente para a paz, para a pros-
peridade e para o desenvolvimento 
dos povos latino-americanos. 

(a . ) Batista Miranda. 
Publicar. 

REQUERIMENTO 

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

mais emmentes autoridades no as-
s:mto · Requer ainda que da deci-
sao~ se dê ciência ao Diretor daque-
le JOrnal, sr. M. F. Nascimento 
Brito. 

Sadia das Reuniões, 8 de feverei-
ro e 1966. 

<aa.) Homero Santos- Valdir 
Melgaço- Joaquim de Melo Freire 
- Manoel Costa - Expedito Tava-
res - Jehovah Santos 
J';Is~cativa - Para têrmos uma 

ráp!~a I~pressão do alto gabarito 
da ReVIsta Econômica 65•66 .. bas-
ta apenas examinarmos os ~ornes 
dos seus colaboradores. Ali encon-
tramos estudos profundos de au-
toria dos .1\;finistros Roberto Cam-
pos e_ OtáVIo Gouveia de Bulhões 
do ~rretor do Banco Central sr ' 
~ruo Nogueira, do sr. Nestor'Jost. 
a!em de outros como os srs Fran~ 
c~co d~ Assis Grecco, Mári~ Hen-
rique Srm~nsen, Jayme Magrassi 
de ~á, Joao Muniz Sóusa, Hélio 
Schhttler e outros. 

Dêste modo, é justo que esta As-
sembléia, que sempre tem acompa-
nhado com grande interêsse os es-
tudos de natureza econômica 
congr~tule com aquêle tradici~n:: 
matu~mo ~arioca, por mais esta 
contribuiçao à solução dos proble-
mas do nosso Pais 

(a . > Homero Santos. 
Publicar. 

O SR. PRESIDENTE _ Tem a 
Palavra o sr. Athos Vieira de An-
drade, orador inscrito. 

O SR. ATHOS VIEIRA DE AN-
DRADE - Sr. Presidente e srs 
Deputados. · Os abaixo assinados, na forma re-

gimental, vêm solicitar de v Exa 
OUvida a Casa, se digne conmgn&: 
em Ata dos nosso trabalhos um vo-
to de conaratulaç6es com a Dlregio 

Ocupo esta Tribuna para encami-
nhar à Mesa uma indicação ende-
reçada ao Exmo. Sr. Governador 
do Estado e ao Exmo. sr. Secre-
tário de Saúde e .Assistência, no 
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sentido de que S. Exas. tomem as 
providências necessárias à amplia-
ção do Serviço de Raio X da Se-
cretaria de Saúde e Assistência, 
nesta Capital . 

Está vazada nos seguintes têr-
mos: 

INDICAÇÃO N . 1. 047 

Exmo. Sr . Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais . 

Os Deputados que esta subscre-
vem requerem a V . Exa . , ouvida a 
Casa, seja indicada ao Exmo. Sr. 
Governador do Estado e ao Exmo. 
Sr . Secretário de Saúde e Assistên-
cia a necessidade de ser ampliado 
o Serviço de Raio-X da Secretar~ 
de Saúde e Assistência, nesta Capl-
tal. 

Sala das Reuniões, 10 de feverei-
ro de 1966 . 

(aa.) Athos Vieira de Andrade -
Valdir Melgaço - Ataliba Mendes 
-Manoel Costa- Lélis Chaves-
Wilson de Paiva - Joaquim de Me-
lo Freire - José Maria Magalhães 
- Homero Santos - Lúcio de Sou-
za Cruz - Jorge Ferraz - João Luiz 
de Carvalho - Luiz Junqueira -
Expedito Tavares . . 

Justificativa - A Secretana de 
Saúde e Assistência não está devi-
damente aparelhada para atender 
às necessidades da população da 
Capital e do interior do Estado que 
a esta demanda em procura de as-
sistência médica . Esta defic,iência 
faz-se notar especialmente no setor 
do Serviço de Raio-X. 

Agora, por exemplo, a Secretaria 
da Educação está exigindo de tôdas 
as crianças em idade escolar que 
procuram matriculas nos Grupos 
Escolares de Belo Horizonte, a 
apresentação do resultado obtido 
em Abreugrafia realizada em Ser-
viço Oficial. 

Acontece que a matrícula escolar 
primária em Belo Horizonte, neste 
ano de 1966 subirá à casa de ... 
200 . 000 . A S~cretaria de Saúde con-
ta apenas com dois (2) aparelhos 

de Raio-X de 35 mm com capacida-
de para 1 . 400 abreugrafias diárias . 
Dêsse modo, 200 .000 abreugrafias 
só poderão ser feitas num periodo 
superior a 6 meses . 

Como poderá, pois, o Estado e:ã-
gir dos alunos êsse exame se. nao 
está em condições de proporcioná-
-los aos interessados? 

Urge, pois, a ampliação do_ Ser-
viço de Raio-X da Secretana de 
Saúde e Assistência. 

Sala das Reuniões, 10 de feverei-
ro de 1966 . 

(a . ) Athos Vieira de Andrade. 
- A' Comissão de Saúde. 
Senhor Presidente, farei neste pe-

que discurso a justificativa da 
presente Indicação. _ 

A Secretaria da Educaçao acaba 
de tomar a seguinte II.ledida: exigir 
de tôdas as crianças, que procuram 
matrículas nos Grupos Escolar~s 
de Belo Horizonte, a apresentaçao 
do resultado da abreugrafia . 

Acontece Senhor Presidente, que 
ao lado d~sta campanha meritória 
da Secretaria da Educação, com a 
qual estamos plenamente de acõrdo, 
ocorre um fato que certamente pas-
sou desapercebido ao ilustre Se-
cretário da Educação . E' a ~<:ap~
cidade do Serviço de AsSlSt~ncm 
Médica Oficial de Belo Honzon-
te de proporcionar, a tôdas as cri-
anças em idade escolar, o atendi-
mento desejado . 

Proucurei dados sôbre o ass_unto 
e pude verificar que a Secretaria de 
Saúde e Assistência conta, em Belo 
H orizonte apenas com um apare-
lho de 35 'mm, do Dispwsário "~a
n oel Abreu", à Avenida Ezeqmel 
Dias outro de 70 mm e mais um 
de 35 mm, localizados no Dispensa-
rio Antituberculoso da Avenida Au-
gusto de Lima, número 2. 061. 

Ora, Senhor Presidente, Belo Ho-
rizonte terá, neste ano, uma matrí-
cula superior a 200 mil criançB.;S nas 
escolas primárias. Segundo infor-
mações de pessoas que trabalham 
com êstes aparelhos, só tem cada 
um dêles capacidade de prodUZir 
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700 (setecentas) radiografias por 
expediente diário. 

Assim, os dois produziriam hipo-
poteticamente 1 . 400 radiografias 
por dia. Isto quer dizer que nu-
ma semana produziriam 7 míl e, 
num mês, 31.500 radiografias. Em 
menos de 6 meses será impossível 
à Secretaria de Saúde atender a 
essas crianças para que elas se ma-
triculem nas ·Escolas Primárias . 
Como pode o Govêrno exigir das 
crianças êste documento, se êle é 
incapaz de proporcionar os meios 
necessários ao atendimento das 
mesmas . Ocorre, ainda, que êsses 
aparelhos atender não sõmante às 
crianças, mas a tôda população de 
Belo Horizonte e de Minas Gerais, 
porque, constantemente, chegam 
aqui centenas de pessoas em bus-
ca de assistência médica . O que 
está acontecendo, Senhor Presiden-
te, é um fato muito sério. Crianças 
de 7 a 11 anos de idade, em promis-
cuidade, nos ambulatórios e dispen-
sários, com tuberculosos que vêm 
do Interior para a Capital, pois as 
mães destas crianças permanecem 
nas filas dêstes dispensários das 6 
da manhã até o meio dia, na espe-
rança de serem atendidas. A Secre-
taria de Saúde não pode, de forma 
alguma, atender satisfatoriamente, 
a todos êsses casos, uma vez que 
não possui meios. O aparêlho de 
abreugrafia da Avenida Augusto de 
Lima, por exemplo, está com a sua 
ampola queimada; portanto, a ca-
pacidade de atendimento a essas 
pessoas fica reduzida a 50 por cen-
to; e nós precisaríamos de, no mí-
nimo, doze meses para atender às 
crianças em idade escolar. Consi-
dero o fato muito sério. A Secreta-
ria de Educação não deve fazer 
esta exigência, sem atentar para o 
lado prático, e para fazê-la, deve-
rá o Govêmo proporcionar às cri-
anças os meios adequados no sen-
tido de um atendimento mais rá-
pido, inclusive de um atendimento 
direto nos Grupos Escoiares. 

Esta Indlcaçio, Senhor Presiden-
te, tem a finalidade de levar um 

apêlo ao Senhor Secretário da Edu-
cação no sentido de atenuar esta 
exigência, dilatando para estas cri-
BI!ças o prazo par~ a apresentação 
desse documento. Não somos con-
tra esta medida, mas achamos que 
o prazo está muito curto. É um 
apêlo também ao Sr. Governador do 
Estado, para que amplie a capaci-
dade de atendimento. triplicando 
ou quadruplicando o número de 
aparelhos de Raio X. Esta falha é 
antiga e agravou-se agora, porque 
as crianças são obrigadas a fazer 
o exame de abreugrafia para in-
gressar nos Grupos Escolares mas 
como. fazê-lC? se não há meios', pois 
um so aparelho de Raio X em Belo 
Horizonte não poderá atender a 
200 mil crianças num prazo tão 
curto? Ocorre ainda, que, depois de 
horas ininterruptas de funciona-
mento, o aparelho esquenta e não 
mais tem condições de continuar o 
trabalho, e a-contece o que aconte-
ceu com o ~arêlho da Avenida 
Augusto de Lima. 

Louvando a atitude do Secretário 
. de Saúde em exigir a apresentação 
do exame de abreugrafia nos Gru-
pos Escolares, queremos fazer um 
apêlo ao Senhor Governador do 
Estado e ao ·senhor Secretário de 
Saúde para qua encontrem a ma-
neira de ampliar· êste serviço, a fim 
de que as famílias possam, ao cum-
prir uma exigência legal, encontrar 
da parte do Govêrno os meios para 
o s eu atendimento. 

- Ainda da Tribuna: o Senhor 
Athos Vieira de Andrade apresenta 
a seguinte: 

· COMUNI<?AÇAO 

Exmo. Senhor Presidente da As-
sembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve 
comunica à Casa o falecimento do 
jovem Luiz Carlos, filho do Sr. 
Edwald Von Rondon, ocorrido nes-
ta Capital, em data de 9 de feve-
reiro corrente, e requer seja consig-
nado em lAta dos nossos trabalhos 



Fev. /66 -88-

um voto de pesar, dando-se ciência 
desta decisão ao pai do jovem de-
saparecido, residente em Belo Ho-
rizonte, á Avenida Carandaf, 344, 
Apartamento 101. 

Sala das Reuniões, 10 de feverei-
ro de 1966. 

(a.) Athos Vieira de Andrade. 
- Ciente. -Comunique-se. 
O SR. PRESIDENTE - Com a 

palavra o Senhor Deputado Aníbal 
Teixeira. 

O SR. IANfBAL TEIXEIRA - Sr. 
Presidente e Senhores Deputados: 

A situação da Agriéultura minei-
ra está a reclamar, e é esta a preo-
cupação central do Govêrno Israel 
Pinheiro, uma série de medidas que 
a coloque em condições de enfren-
tar, agora, não só as necessidades 
do mercado, interno de Minas Ge-
rais, mas, também, concorrer com 
outros produtores dentro do Pais. 

Os vários produtos da nossa Agri-
cultura têm, entretanto, sofrido os 
mais desastrosos tratamentos e, 
dentre êles, queremos destacar a 
cana-de-açúcar. Minas Gerais que 
já foi um dos primeiros produtores 
de cana vê-se hoje na contingência 
de suprir o seu consumo interno 
de açúcar com importações maci-
ças dêsse produto, ora de S. Paulo, 
ora do Estado do Rio. 

E isto ocorre, exatamente, por-
que não tem sido formulada para 
Minas Gerais uma política de apoia-
mento aos produtores de cana. Agora 
mesmo estamos assistindo a uma 
situação que nos enche de pesar e 
tristeza: o Instituto de Açúcar e do 
Alcool tem sempre tratado da pior 
maneira possível o Estado de Mi-
nas Gerais . Não quero, desta Tri-
buna, entrar no mérito nem nas ra-
zões dêsse tratamento que deriva, 
por certo, da política desenvolvida 
pela alta direção daquele Instituto, 
procurando beneficiar outras re-
giões sempre em detrimento de Mi-
nas Gerais . Agora mesmo, os plan-
tadores de cana da região de Pon-
te Nova estão pràticamente arrui-
nados pelo não pagamento dos for-
necimentos de cana que fizeram às · 

usinas. E o IAA assiste a tudo isto 
pacificamente, e o que é mais gra-
ve, comprometendo-se até com os 
usineiros que, depois de vender a 
bom preço os produtos oriundos 
daquela cana comprada dos pro-
dutores, não liquidam seus compro-
missos, protelando, adiando e, en-
fim, tornando impossível a existên-
cia de plantadores de cana, na re-
gião como, principalmente, do IAA. 
que queremos denunciar desta Tri-
buna, para alertar o govêrno fede-
ral, no sentido de que faça com que 
o IAA proteja os interêsses daque-
les 2 . 000 plantadores que vêm, nu-
ma luta de dia a dia, dando o seu 
sacrifício em benefício da lavoura 
canavieira e agora estão ainda mais 
sacrificados pela falta de responsa-
bilidade, não só das usinas da re-
gião, como, principalmente, do IAA. 
Não é possível que nós venhamos 
assistir agora, num momento em 
que se inicia uma nova fase para 
a Agricultura de Minas, à dilapi-
dação e ao desestímulo para com 
os plantadores de cana da região 
de Ponte Nova. 

Assim, ficam aqui os nossos pro-
testos e a nossa advertência para 
que êste Instituto leve a sério a 
cultura da cana-de-açúcar em Mi-
nas Gerais e não dispense o trata-
mento ora dispensado aos planta-
dores da região de Ponte Nova. 

- Da Tribuna, o orador apresen-
ta a seguinte: 

COMUNICAÇAO 

Exmo. Sr . Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve, 
na forma regimental, comunica à 
Casa o falecimento do Sr. José Bri-
gido Pereira Pedras, ocorrido nesta 
Capital, pedindo que se faça ma-
nifestação de pesar à tamllia enlu-
tada, em Corinto, na pessoa de seu 
filho José Brígido Pereira Pedras 
Júnior. 

Belo Horizonte, 10 de fevereiro 
de 1966. 
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(a. ) Aníbal Teixeira. 
Justificativa - Perde a comuni-

dade mineira, com o falecimento de 
José Brfgido Pereira Pedras, uma 
das figuras de maior expressão po-
lítica, econômica e social . Vivendo 
já os seus dias de mais intenso tra-
balho, foi aquêle ruralista notável 
acometido por mal súbito que o 
abateu. Todos guardamos no co-- . ... . ' raçao e na rmagem c1v1ca de Mi-
nas, sua figura grandiosa, de tanta 
projeção nos dias dolorosos de fe-
vereiro, março e abril de 64 . 

Foi êle quem convocou uma reu-
~ião dos ruralistas da região; foi 
ele quem arregimentou as fôrças 
vivas do local para o grandioso de-
bate com o Governador do Estado 
sôbre a posição de Minas diante 
da agitação que atormentava o 
Pais. 

Conhecemo-lo na hora amarga da 
vida nacional, como um paladino da 
livre emprêsa, um defensor de tan-
tos homens que se acostumaram a 
combater no prélio da democracia· 
sentimo-lo como companheiro d~ 
ideal, êle que nunca foi velho, que 
sempre sonhou com a juventude; 
acompanhamo-lo na trajetória bri-
lhante dos que cultivam o labor diá-
rio como obrigação social e como 
princípio para a tranqüilidade da 
vida comunitária. Dêle sentiremos 
saudade, travo amargo que já nos 
passa pela lembrança, como quem 
perde a grande jóia, bem de famí-
lia, valor inestimável . Assim foi 
José Brígido Pereira Pedras. Pe-
lo seu valor, por seu trabalho, por 
sua honestidade, por sua firmeza 
de caráter, por sua conduta intré-
pida, nossa homenagem póstuma e 
a certeza de que conservaremos sua 
lembrança . 

(a. ) Aníbal Teixeira . 
- Ciente - Comunique-se. 
-Vêm à Mesa: 

COMUNICAÇAO 

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Tenho o grande pesar de comuni-
car à Casa o falecimento do Sr. Pe-
dro Ribeiro de França. 

Admitido na Secretaria do Inte-
rior, a 13 de janeiro de 1928 como 
Praticante Extranumerário, foi no-
meado Praticante Efetivo em 14 
de agôsto de 1930. Neste ano, ao 
ser criada a Secretaria da Educa-
ção, foi transferido para lá . A 13 
de julho de 1931, foi promovido ao 
cargo de 2° Oficial . Em 6 de ju-
nh~ de 1939, foi promovido, por me-
recunento, ao cargo de 1° Oficial. 
Em 1° de fevereiro de 1944, foi no-
m~ado Chefe de Secção . Em 1953, 
fm ncmeado Chefe do Serviço de 
Pessoal, cargo que ocupou até 19 
de junho de 1961, quando foi exo-
nerado . Por vários períodos subs-
tituiu o Chefe do Depart~mento 
Administrativo . Por delegação do 
Governador do Estado, assinou vá-
rios convênios com o Ministério da 
Educaçã<_?, ·através do INEP, para 
construçao de escolas rurais no Es-
tado. 

Era filho de Manoel Ribeiro da 
Franca e Rita de Cássia Gonçalves 
de Gouveia (já falecidos) e nasceu 
a 27 de agõsto de 1897, natural de 
Sem Peixe, município de Dom Sil-
vério. 

Casou-se com D. Casilda Morais 
da Franca, que lhe sobrevive, com 
os seguintes filhos: 

1 - Oscar Morais da Franca, Ge-
rente do Banco de Minas, em Ita-
birito, e casado com Maria do Car-
mo Costa Franca . 

2 - Nimes Franca de Vasconce-
los, funcionária da Secretaria da 
Educação, casada com o Dr. Vas-
co Pereira de Vasconcelos, Delega-
do de Policia. 

3 - Raimundo Morais de Franca, 
bancário, casado com Iolanda Leo-
nardi da Franca. 

4 - !Ari da Franca, Chefe do De-
partamento Administrativo da Se-
cretaria da Educação e casado com 
Maria dei Papa da Franca, prafes-
sôra primária estadual. 

5 - Juventino Morais da Franca, 
Assistente Juridico do Departamen-
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to Jurídico do Estado, casado c_om 
Marlene Batista da Franca, Onen-
tadora Educacional . 

6 - Raul Morais da Franca, Te-
soureiro da Pagadoria do Estado, 
casado com Marilu Rodrigues da 
Franca . 

7 _ Ciro Morais da-Franca, Te-
soureiro do IAPI, casado com No.-
rah B ehrens da Franca, Tesourei-
ra do IAPFESP · 

Deixa 12 netos . 
o extinto, pelo importante tra!J~

lho que desenvolveu em suas ativi-
dades funcionais, mereceu sempr.e 
0 acato e o respeito de q~tos ti-
veram 0 prazer de conhece-lo . 

Seu desaparecimento dei?'a cons-
ternados os inúmeros anngos qu.e 
perfaziam seu largo circulo de aml-
zade motivo por que tomamos a 
inic~tiva de, comunicando o se':l fa-
lecimento, solicitarmos se regiStr!3 
nosso profundo pesar pela . ocorrêD:,-
cia do qual se dê conhecrmento a 
fa~ília enlutada, na pessoa ~e sua 
excelentissima senhora, residente 
nesta Capital, à Rua Mar de Espa-
nha, 326 . 

Sala das Reuniões, 9 de feverei-
ro de 1966 . 

(a .) Lourival Brasil . 
Cien te, comunique-se. 

COMUNICAÇAO 
Exmo. sr . Presidente da Asseii?-

bléia Legislativa do Est.ado de Mi-
nas Gerais . 

Como lfder da Bancada ~o Ex-
Partido Republicano, encaminho à 
Mesa os nomes dos integrantes das 
Comissões Técnicas. 

Sala das Reuniões, 10 de feverei-
ro de 1966 . . 

(a . ) Deputado Jorge Ferraz . -
Líder da Bancada do Ex-Partido 
Republicano . . 

- Ciente - Publique-se. 
A Diretoria das Comissões . 

Efetivo: 
Jarbas Medeiros 

Suplente: 
Lúcio de Souza Cruz 

Comissão de Agricultura, Indús-
tria e Comércio. 

Efetivo: 
Athos Vieira de Andrade 

Suplente: 
Agostinho Campos N e~o 

Comissão de Educaçao e Cultura 
Efetivo: 

Agostinho Campos Neto 
Suplente: 

Arthur Fagundes . . 
Comissã o de Assuntos MuniCip31S 

e Negócios Interestaduais · 
Efetivo: 

Cícero Dumont 
Suplente: 

Lúcio de Souza Cruz 
Comissão de Saúde Pública 
Efetivo: 

Ulysses E;scobar 
Comissão de Segurança Pública: 
Efetivo: 

Agostinho Campos Neto 
Suplente: 

Cícero Dumont 
Comissão de Serviço Público Ci-

vil: 
Efetivo: 

Cícero Dumont 
Suplente: 

Athos Vieira de Andrade 
Comissão de Trabalho e Ordem 

Social: 
Efetivo: 

Athos Vieira de Andrade 
Suplente: 
Agostinho Campos Neto 

Comissão de Transportes, 
Comunicações e Obras Públicas: 
Efetivo: 

Lúcio de Souza Cruz 
Suplente: 

Arthur Fagundes 
Comissão de R edação: 
Efetivo: 

Carlos Megale 
Suplente: 

Agostinho Campos Neto 
MEMBROS DAS COMISSOES Comissio do Polígono das Sêcas: 

Orçamen Efetivo: Comissão de Finanças, • Cicero Dumont to e Tomada de Contas: 
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Suplente: 
Arthur Fagundes 

Comissão de Aquisição de Obras 
para Biblioteca: 

Efetivo: 
Cícero Dumont 

Comissão Especial de Siderurgia: 
Lúcio de Souza Cruz 

Belo Horizonte, 10-2-66 . 
Deputado Jorge Ferraz Líder 

da Bancada do Ex-P.R. 

COMUNICAÇAO 
Exmo. Sr. Presidente da !Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Solicitamos a V . Exa. faça cons-
tar em Ata dos nossos trabalhos 
um voto de profundo pesar pelo 
falecimento de D. BrandiDa Borges 
Henrique, ocorrido em Poços de 
Caldas no dia 2 do corrente mês. 

Solicitamos também que seja da-
da ciência à familia enlutada por 
intermédio do seu espôso Sr . Cláu-
dio Henrique, .residente em Poços 
de Caldas em nosso Estado . 

Sala ~ Reuniões, 10 de feverei-
ro de 1966 . 

(a .) José Maria Magalhães 
Justificativa - D. BrandiDa Bor-

ges Henrique deixa uma lacuna na 
sociedade de Poços de Caldas, on-
de sua presença sempre se fêz se.?-
tir pela magnitude de seu coraçao 
saudoso . 

Deixa numerosa familia e os se-
guintes filhos: José Henrique, co-
merciante, Monsenhor Carlos Hen-
rique - fundador e Diretor da Es-
cola Profissional D . Bosco em Po-
ços, Dr . João Milton Henrique, ad-
vogado e Procurador geral da Pre-
feitura de Belo Horizonte, Dr. Pau-
lo Henrique, engenheiro e profes-
sor da Escola de Engenharia de 
Minas Gerais . 

(a. ) José Maria Magalhães. 
Ciente - Comunique-se. 

COMUNICAÇAO 
Exmo. Sr . Presidente da Assem-

bléia Legislativa do EStado de Mi-
nas Gerais. 

Solicitamos a V. Exa. faça cons-
tar em Ata dos nossos trabalhos, 
um voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Sr. José Francisco 
de Paula, ocorrido nesta Capital no 
dia 5 do mês corrente. 

Solicitamos, também, que seja 
dada ciência à família enlutada, re-
sidente à Rua Rio de Janeiro, n .o 
1.978, nesta Capital. 

Sala das Reuniões, 10 de feverei-
ro de 1966. 

(a . ) José Maria Magalhães 
Justificativa - O Sr. José Fran-

cisco de Paula era pessoa muito 
conceituada em nossa Capital, onde 
residia há mais de 12 anos, tendo 
nascido na Cidade de São Gotardo. 

Deixa família numerosa. Seus fi-
lhos, em número de nove, foram 
educados e formados dentro dos 
sadios princípios tradicionais da 
família· mineira e hoje participam 
da comunidade de nosso Estado co-
mo homens d t:' negócio e de emprê-
sa e funcionár-ios credenciados e 
zelosos . 

Sala das Reuniões, 10 de feverei-
ro d e 1966. 

(a.) José Maria Magalhães 
- Ciente - Comunique-se . 
O SR. PRESIDENTE - Tem a 

palavra g sr. Deputado Cícero Du· 
mont. 

O SR. CíCERO DUMONT - ·Sr. 
Presidente, Srs . Deputados . 

o Ministro Roberto Campos pôs 
em pauta, imprudentemente, a dis-
cussão sôbre a extinÇão do Estatu-
to da Estabilidade para o traba-
lhador. Digo que pôs, imp~dent~
mente, em pauta a discussao, pri-
meiro porque não foi chamado a 
opiniar sôbre a conveniência de 
mantê-la ou não . O Ministro foi 
chamado a opinar sôbre a redução 
do prazo da estabilidade. Segundo, 
porque a discussão sObre ..as ga-
rantlas do trabalhador nesta hora 
só faz agravar as dificuldades exis-
tentes entre o Govêmo e a massa 
obreira do Brasll. É certo que o 
Deputado que tomou a iniciativa de 
apresentar na Clmara dos Deputa-
dos a redução do prazo da estabW-
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dade de 10 para 5 anos não agiu 
com sinceridade; teve apenas um 
propósito demagógico. Sabe bem 
que êste estatuto, tal como existe 
na nossa Legislação, foi fruto de 
uma luta titânica por parte dos tra-
balhadores, de estudo apurado por 
parte dos r esponsáveis pelo Govêr-
no de então, e não pode ser modifi-
cado um Estatuto desta magnitude 
assim ao sabor do pensamento e 
desejo de um Deputado. Mas, a 
imprudência do Deputado que apre-
sentou o projeto, não pode justifi-
car o ato do Ministro do Planeja-
mento. Isto é muito mais grave . 
S. Exa. alega que a es tabilidade 
não estimula a produtividade. Pa-
rece que êle não tem razão. Se o 
Brasil não tem melhorado a sua 
produtividade, desde que foi im-
plantado na nossa Legislação êsse 
Estatuto da Estabilidade, claro que 
não à estabilidade, mas a outras 
fatóres, é que se pode debitar a não 
melhor produtividade . Se há im-
produtividade no Brasil, essa não 
decorre das garantias dadas aos 
trabalhadores . Mas, tem decorrido, 
muito mais de ação inconseqüente, 
imprevidente, de ação mesmo de-
sajuizada dos nossos governantes . 
1: certo que, desde a renúncia do 
sr. Jânio Quadros, até 1964, o Bra-
sil estagnou, mas não foi por cul-
pa dos trabalhadores, nem das ga-
rantias dos trabalhadores . Foi por 
culpa, sim, do Govêrno que renun-
ciou e do Govêrno que entrou . En-
tão, por que abrir a discussão sô-
bre a extinção de garantia qua for-
ma o Estatuto do trabalhador, ob-
tido com luta terrível? Não há mais 
razão para se instalar essa discus-
são . Muito menos, deve ela ser 
provocada por um Ministro de Es-
tado, como é o do Planejamento. 
É certo que o Ministro Peracchi de 
Barcelos já fêz comunicação ofi-
cial desautorizando as versões que 
correm por af de que o Govêmo 
pensa em eliminar a estabilidade 
dos trabalhadores. Foi bom que o 
Ministro do Trabalho assim proce-
desse, se não nós haveriamos de 

verificar que a imprudência do au-
tor do projeto, somada à quase le-
viandade do Ministro do Planeja-
mento, iriam aumentar o volume 
de um debate inútil, sobretudo ex-
plorado por fôrças subversiv~ que 
não desapareceram, que estao la-
tentes e subjacentes para aparece-
rem na primeira oportunidade . Pa-
rece-me que desta Casa do povo de 
Minas Gerais, deve partir um pro-
testo, primeiro contra a agitação 
da discussão em tômo da extinção 
de uma garantia que, em nenhuma 
hipótese, devemos admitir; segun-
do, para que as fôrças laboriosas 
do Brasil fiquem certas de que os 
representantes das fôrças sadias da 
nacionalidade estão ao lado das 
suas conquistas, dos seus direitos. 
Se o Sr. Roberto Campos acha que 
devemos criar processos de esti-
mulo à produt ividade, êle que é 
imaginoso procure outra solução, 
êle que é homem viajado, examime 
os outros países onde há, ao lado 
da estabilidade, o processo de es-
tímulo à produtividade . ~ão é pro-
pondo extinguir garantias que se 
faz o estímulo ao trabalhador. Ao 
contrário, à medida que se ret~·ar 
do trabalhador as suas garantias, 
êle não pode interessar-se por uma 
maior produtividade. 

Assim, quero deixar aqui regis-
trado o meu protesto contra a ino-
portunidade da discussão da tese; 
quero deixar meu protesto contra 
a inconveniência do pronunciamen-
to extemporâneo do Ministro do 
Planejamento, que tem tanta coisa 
a resolver em sua pasta, e sob sua 
deliberação, e vai procurar abrir 
discussão numa matéria até então 
não proposta pelo Govêrno. 

Quero deixar, ao lado de meu pro-
testo, minha solidariedade ao tra-
balbador brasileiro, na defesa da 
conquista dessas garantias que se 
formam menos em beneficio de si 
mesmo, mas, sobretudo, na garan-
tia da sua família e da paz social 
do Brasil. Estou certo de que êsse 
meu protes~o, essa minha solldarie-
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dade expressam, de uma maneira 
geral, o pensamen~ desta Casa. 

É necessário que nos manifeste-
mos desde logo, para que não pen-
sem que os representantes mineiros, 
silenciando, estejam se acumplici-
ando a qualquer manobra, seja da-
quele que, dizendo beneficiar só 
visa a dificultar, seja daquele, que, 
tendo matéria a resolver, dá-se ao 
luxo e ao prazer de discutir assun-
tos que não estão na sua pasta, e 
seja ainda, para que as fôrças, on-
tem depostas, não pensem que a vi-
gilância esmor eceu. 

Assim nós estaremos dando cola-
boração' ao Govêrno, para que êste 
possa realizar os altos objetivos a 
que almejam o nosso povo e a nos-
sa nacionalidade. 

- Não havendo mais oradores ins-
critos, segura-se a 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE 
PROPOSIÇOES 

O SR . PRESIDENTE - Estão 
aberta as inscrições para Reunião 
de amanhã. 

QUESTÃO DE ORDEM 

O SR. MANOEL COSTA (Pela or-
dem) - Sr. Presidente, tenho em 
mãos duas manifestações. Uma 
delas do Prefeito municipal de Belo 
Vale e a outra do Presidente da As-
sociação Rural de Itanhandu que 
desejo ler, para que constem dos 
nossos Anais: 

Exmo Sr. Dr. Manoel Costa 
D. D . Uder do Govêrno 
Assembléia Legislativa 
CAPITAL-
Acompanhei ontem os funerais do 

grande amigo e parlamentar Dr. 
Cláudio Pinheiro Lima, represen-
tante da nossa zona nesta Casa. 

Consternado venho em meu no-
me, em nome do Govêrno e dopo-
vo de Belo Vale, apresentar a essa 
Assembléia, por intermédio de V. 
Exa., nosso sincero pesar pelo la· 
JDentável acontectmentQ. 

Perde Belo Vale, Minas e o Bra-
sil, um grande valor que, além dos 
já muitos serviços prestados à cau-
sa pública, poderia ainda concorrer 
com a sua demonstrada capacidade 
de homem público, para nossa 
maior grandeza. 

Foi decretado luto oficial no Mu-
nicípio e a população rende home-
nagens à memória do ilustre extin-
to. 

É considerado em Belo Vale o seu 
maior b enfeitor pelas realizações 
no Município. 

Gozava de real estima de todos 
os que com êle tiveram a felicida-
de de conviver. 

Deixa o nosso convívio, mas o seu 
nome ficará para a posteridade. 

Belo Horizonte, 8 de fevereiro de 
1966. 

(a . ) Joaquim Rodrigues Silva. 
"Itanhandu, 1.0 de fevereiro de 

1966. 
Meu caro Manoel Costa. 
Não tive o prazer de conhecer o 

Deputado Hilo Andrade e . neste mo-
mento me compunge o conhecimen-
to da infausta notícia de sua morte. 

A moderna e pujante avicultura 
de Itanhandu, hoje colocada entre 
as mais altas fontes da economia 
do município, elogiada por técni-
cos do Pais e do Exterior, deve a 
Hilo Andrade muito do seu desen-
volvimento, face aos estímulc;>s da 
Lei 2. 600, por êle projetada . 

O saudoso, nobre e atuante Depu-
tado soube ter a visão mais larga, 
ao elaborar o projeto que se trans-
formou naquela Lei. 

A produção horti-granjeira, incon-
testàvelmente, por ela impulsiona-
da, levanta a riqueza do Estado e a 
êle devolverá, com juros, os favo-
res tributários ora recebidos . 

Como Presidente da Associação 
Rural de Itanhandu e ainda como 
pioneiro da avicultura do municí-
pio peço ao ilustre amigo a genti-
leza de transmitir à colenda Mesa 
da Assembléia Legislativa e à digna 
familla enlutada as sentidas home-
nagens dos avicultores de Itanhan-
dl.\. 
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Com um abraço, fico-lhe muito 
agradecido . 

(a.) Cyro Baptista Scarpa" .. 
O SR. PRESIDENTE - Não há 

questão de ordem a resolver . 
-Vem à Mesa: 

REQUERIMENTO 

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

O Deputado que êste assina re-
quer, pelos tArts . 94 e 95 do Regi-
mento Interno, a palavra para o 
Deputado José Maria Magalhães, 
que tratará de assunto relevante e 
urgente. 

Sala das Reuniões, 10 de feverei-
ro de 1966. 

(a.) João Vaz - Vice-Líder da 
Bancada da ex-U .D .N. 

O SR. PRESIDENTE- Sôbre a 
Mesa requerimento subscrito pelo 
Sr. Deputado João Vaz que requer, 
pelos artigos 94 e 95 do nosso Regi-
mento Interno, lhe seja dada a 
palavra, para transferi-la ao sr. 
Deputado José Maria Magalhães, 
para tratar de assunto urgente e 
relevante . 

A Mesa defere o requerimento e 
fixa o prazo de uma hora. 

Com a palavra o sr. Deputado 
José Maria Magalhães . 

O SR. JOSÉ MARIA MAGALHAES 
- Sr. Presidente, srs. Deputados. 

A Imprensa, já há vários dias, 
vem comentando um assunto que é 
por demais grave. Trata-se da as-
sistência médica nos IAPs., princi-
palmente a assistência às parturi-
entes. Parece, Srs. Deputados, que 
falta alguma coisa na orientação do 
govêrno atual. Tôdas as medidas 
trazem como reflexo a desassistên-
cia ao povo que cada vez é menos 
beneficiado. Neste setor da assis-
tência médica da Previdência So-
cial, as medidas têm sido cada vez 
mais desvantajosas e agora, em re-
lação à Obstetrícia o problema se 
agravou ainda mais. 

Em Belo Horizonte e Juiz de Fo-
ra, as parturientes se encontram em 

situação düícU e penosa, tendo que 
recorrer à maternidade de indigen-
tes, quando não possuem recursos 
financeiros. 

A quem atribuir a responsabili-
dade desta situação? Aos órgãos da 
Previdência Social que, à guisa de 
impressionar a opinião pública e 
os seus segurados, exploram cada 
vez mais o serviço dos médicos que 
compõem seus quadros. 

O processo se iniciou com a infe-
liz idéia do "Contrato Global", cujo 
critério adotado não satisfaz à rea-
lidade presente. 

Estipulam os órgãos de Previdên-
cia Social 70o/o do salário mínimo 
o que corresponde a 44 mil cruzei-
ros de despesa para ser paga a cada 
parto na Casa de Saúde ou na Ma-
ternidade, importância irrisória 
mesmo para os partos considerados 
normais. O que dizer-se então dos 
partos laboriosos, complicados, em 
que a cirurgia, a analgesia e os 
meios subsidiários de atendimento, 
como a transfusão de sangue, o 
plasma e a oxigenoterapia são re-
clamados? Como podem, a Casa de 
Saúde, o médico obstetra, o labo-
ratório, fazer frente a essa assis-
tência com a referida quantia? 

Diante disso, criou-se esta situa-
ção insustentável. Aliás, o Conse-
lho Federal de Medicina publicou, 
no "Diário Oficial", uma Resolução, 
na Secção VIII, à parte 11, página 
3. 484, condenando o sistema de Diá-
ria Global . A Resolução tem o nú-
mero 264. Portanto, o Conselho Fe-
deral de Medicina, órgão insuspeito, 
órgão composto de técnicos, con-
denou, em uma Resolução Oficial, 
êste sistema adotado pelos IAPs. e 
órgãos de Previdência Social. 

Diante dessa Resolução do Con-
selho Federal de Medicina, a Asso-
ciação Médica Brasileira, que de há 
muito procurava alertar os respon-
sáveis por êste setor da adminis-
tração federal, batia de porta em 
porta, à procura de entendimentos, 
mandou circular a tõdas as fede-
radas - as Associações Médicas 
dos Estados - para qüe cumpria-
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sem a Resolução n. 264 e interrom-
pessem, a bem da dignidade do do-
e?t~ e a bem da dignidade do pro-
fiSsiOnal, o atendimento pelo siste-· 
ma de "Diária Global" . 

O Sr. Lad'isl~ Sales - sr . Depu-
t~do José Mar1a Magalhães, a se-
nedade do problema que v Exa 
aborda, depois de haver pro.funda: 
mente estudado a questão, justifi-
ca plenamente a presença de v 
Ex~ . ne~ta tarde, nessa Tribwia.: 

D!_dades apenas 45 mil cruzeiros, se 
nao me falha a memória · 
o SR. JOSl!: MARIA MAGALHAES 

- 44 mil cruzeiros . 
O Sr. LadisJau Sales - Pior ain-

da · Isto é para que a maternictade 
preste tôda a assistência á gestante 
. Se a maternidade gasta, em diá~ 

nas, em medicamentos e em enfer-
magem, menos de 44. 000 cruzeiros 
o_ trOco é que é pago ao médico r: . 
t~tulo de honorários, pela assistên-
Cia .prestada à gestante; · se, ao con-
tráriO~ a maternidade despende 
quanti~ superior a 44 . 000 cruzeiros, 
0 médi<?_o presta a assistência sem 
perc~pçao de um só centavo. 

:VeJa V. Exa. a situação a que 
foi relegada a classe médica q . 
trabalha para a Previdência s~ci~: 
re~ebe apenas o trôco _ e qu~ 
troco! -, o trôco de Cr$ 44 000 
tôda a assistência hospital~ a ~~; 
prestada a uma gestante 

Vê V: ~a . que, enq~anto no 
Mundo mterro o cuidado com ages-
tant~ passou a ser a preocupação 
fun~a:_nental de todo 0 serviço d 
asslstencia médica, no Brasil ae_ 
ga-se mal à Maternidade e pagise 
nada ou quase nada ao médi 
s~n~o êle forçado a prestar ass~~~ 
tencia ç-rat~~a, exatamente nos ca-
sos maiS diflCeis, que são os que 
absorvem muito mais do que a ver-
ba de Cr$ 44.0CO . 

Dms fa~ores. precisam ser, desde 
logo, evide?ciados, na questão que 
V. Exa. discute . O primeiro dêles 
é a 7~PO?Sabilidade integral da 
Prev1dencza Social pela situação de 
descalabro a que vem sendo redu-
zida a assistêcia obstétrica da clas-
se t~abalhadora. Basta mencionar 
o~ numeras: quando o trabalhador 
nao recebe a assistência obstétrica 
d.os institutos, percebe dois salá-
rws. do Instituto. Quando, ao con-
tráno, .a sua espôsa é assistida na 
materrudade do Instituto destina 
apenas a quantia correspo'ndente a 
um salário para o trabalhador, e 
deveria, portanto, dar a quantia cor-
respondente ao outro salário à Ma-
ternidade que presta assistência à 
Parturiente . Pois bem, se o traba-
lhador não tem assistência médi-
ca, se não recebe assistência pediá-
t:ica, percebe dois salários . O Ins-
tituto paga, portanto, quantia cor-
respondente a dois salários. Se a 
assistência é prestada, o Instituto 
paga um salário ao trabalhador e 
apenas 75% ao hospital que cuida 
~ par~riente. Vê V. Exa. que há 
distorsao neste fato . Deveria ser 
e~ta assistêpcia prestada em condi-
çoes fundamentalmente opostas de 
modo a estimular a parturiente a 
P:ocurar a maternidade porque, 
deste modo nós evitaríamos esta 
dolorosa situação de um alto índi-
ce de mortalidade infantil e néo-na-
tal em nosso m eio . :l!!sse e um fato 
que precisa desde logo ser pOsto 
em evidência. 

Mas, o segundo fato que precisa 
ser esclarecido é o da classe médi-
ca . o Instituto entrep Ju; :mate:r-

. !fá, portanto, uma distorsão, uma 
lDJUstiça. · O que a classe médica es-
tá a reclamar, fundamentada numa 
ordem recebida do mais alto Con-
lho q~e . a diri~e neste País, é que 
os medicas saiam desta situação 
do trOco para incorporarem-se 
n~~ situação compatível com a 
cf!~dade de sua função de assis-
tencm parturiente 

Receba V. Exa·. não apenas a 
m~ solidariedade - pois, em si, 
muito pequena valia tem - mas 
receba V. Exa. o meu engajamen: 
to voluntário nesta campanha em 
que V. Exa. se empenha para que 
a Previdência Social passe a enca-
rar assunto de tamanha seriedade 
(le tam~ responsal;)ilidade, as: 



sunto que é obrigação fundamen-
tal, impõsto pela Lei Orgâni~ da 
Previdência Social, com a serieda-
de que realmente êle merece . 

O RR. JOSJ!: MARIA MAGALHAES 
- Agradeço, nobre Deputado La-
dislau Sales, a colaboração do apar-
te que me foi oferecido . V. Exa . , 
que é médico também, compreen~e 
a gravidade do problema e, mSJ.S 
ainda, compreendendo-o, e~presta
nos uma valiosa colaboraçao nesse 
discurso, que pretende esclarecer a 
opinião pública, trazendo, desta 
Tribuna, uma palavra de al~rta aos 
responsáveis pela assistênCia mé-
dica em nosso País e, sobretudo, 
uma palavra de gratidão à classe 
médica, que vem, desde o início da 
socialização da Medicina em nossa 
terra, carregando em seus ombros 
o pêso dessa socialização, à custa, 
às vêzes até de uma demagogia de-
senfreada, que se faz com prejuízo 
e com sacrifício desta classe. 

v. Exa. expos bem a questão da 
ajuda financeira obstétrica, calcu-
lada, quando a parturiente ~o re.-
cebe assistência, num saláno-míni-
mo dado ao 8.0 mês de gesta-
ção e, num outro salário ~o 
dado depois do registro da criança. 
Mas, quando a parturiente reeêbe 
assistência médica, ela recebe um 
salário-minimo no 8.0 mês e apenas 
70% do outro salário-minimo são 
destinados à Casa de Saúde e ao 
Médico. 

v. Exa., que esteve comigo ante-
-ontem na Associação Médica, pôde 
ouvir a conversa que tivemos com 
o nosso digno Presidente, ·Francis-
co José Neves, quando S . Sa. da-
va-nos esclarecimentos sõbre as de-
marches que já vêm de mais de um 
ano fornecendo-nos todos os da-
dos: tõd.as as Portarias e Resoluções 
atinentes ao assunto. 

v. Exa., Sr. Deputado Ladlslau 
Salles, pode verificar que o sr. Pra-
sidente da Associação Médica de 
Minas Gerais expôs com franqueza 
e com amargura êsse sistema de 
trôco "devolvido ao médico", e per-
guntamos quanto o médico comu-
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mente recebia, êle afirmou: geral-
mente o médico recebia mil à mil 
e quinhentos cruzeiros por um par-
to feito numa Casa de Saúde e que 
quando a despesa ultrapassava dos 
Cr 44 . 000, o médico assistente se-
ria responsável por essa quantia. 

Vejam os Srs . que absurdo. A 
Previdência Social, no setor de as-
sistência obstétrica, quer obrigar a 
tôdas as parturientes do país a um 
parto estritamente normal, sem 
complicações, sem intervenções ci-
rúrgicas, sem recursos de fisiote-
rapia e de transfusão sanguínea ou 
de plasma, pois se o parto fôr com-
plicado, a despesa correrá por con-
ta do médico. Caso contrário, a Ca-
sa de Saúde ou a Maternidade terá 
o prejuízo. Desde 1.0 de fevereiro 
a esta data, os responsáveis pela 
assistência médica nos LAPs do 
nosso Estado não tomaram qual-
quer providência no sentido de que 
seja normalizado o problema. 

Temos a impressão de que os 
Delegados dos IAPs . temem desa-
gradar seus superiores hierárquicos 
exigindo pronta solução, e se colo-
cam numa atitude comodista, mas 
criminosa e desumana. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, a 
Asociação Médica, diante da Reso-
lução do Conselho Federal de Me-
dicina, diante da portaria da Asso-
ciação Médica Brasileira, ordenou 
aos obstetras que cessassem o aten-
dimento pela diária global, de 1.0 de 
fevereiro em diante; entretanto, o 
espirito de humanidade que faz da 
medicina um sacerdócio não foi 
desprezado e a Associação Médica 
de Minas Gerais instalou no seu 
prédio da Av. João Pinheiro um 
plantão para atender a tôdas as 
parturientes que ali chegassem com 
a guia do Instituto, sob o sistema 
de diária global. Os Médicos da As· 
sociação Médica fariam o atendi-
mento, como o fizeram, de deze-
nas de parturientes e ainda o fa-
zem nas maternidades da nossa 
Capital gratuitamente, sem ônus 
para os IAPs, sem Onus para a 
parte sagrada representada pelo 

-97- Fev·. 16e 
Juramento de Hipócrates que faz 
ao receber o seu diploma de não 
deixar sem assistência ~édica o 
seu semelhante. 

d~s do Estado e do País, por uma 
at1tude que poderíamos considerar 
de franca teimosia, apenas em al-
gumas delas. Queria que V. Exa ., 
que estudou profundamente o as-
sunto, QUe o teve de cor na sua me-
mória, abordasse êsse aspecto da 
q~estão, para que se possa ter à 
~~a o fruto da flagrante contra-
~çao da própria Previdência So-
Cial, porque presta assistência com 
determinado critério numa região 
e, noutra região do mesmo Estado 
presta assistência diametralment~ 
oposta. 

O Sr. Ladislau Salles - Solicitei 
o aparte, apenas para sublinhar es-
ta parte da discusão em que vem 
desmentir frontalmente uma série 
de comunicados que vêm sendo pu-
blicados pela imprensa e nos quais, 
veladamente, procuram desmorali-
zar a classe médica. E' preciso, Sr. 
Deputado, que se afirme e reafirme 
isso que V. Exa. acabou de dizer. 
Nenhuma parturiente em Belo Ho-
rizonte, filiada a qualquer Institu-
to de Previdência, desde que não 
dispusesse de qualquer recurso fi-
nanceiro para custear as despesas 
obstétricas, deixou de receber esta 
assistência. A Associação Médi-
ca, em entendimentos com as en-
tidades hospitalares e gratuita-
mente, prestou assistência a tôdas 
aquelas parturientes que a procu-
raram e que não dispunham de re-
curso financeiro para o custeio des-
sa mesma assistência. 

Veja V . Exa . o quanto se contra-
põe, aqui, a realidade dos fatos a 
esta série de comunicados, em têr-
mos um pouco complicados em que, 
veladamente procuram lançar, sô-
bre os ombras da classe médica, 
uma culpa por um fato que na ver-
dade, não está ocorrendo,' porque 
nenhuma parturiente deixou de re-
ceber assistência desde o momento 
em que a classe médica decidiu que 
não poderia continuar trabalhando 
nas condições em que prestava as-
sistência à Previdência em nosso 
Estado, a trabalhar de graça para 
os Institutos. Preferiu a classe mé-
dica prestar, diretamente, assistên-
cia. às parturientes para que fique, 
assrm, evidenciada a injustiça do 
critério que vem sendo adotado, a 
assistência obstétrica de Minas Ge-
rais. 

Queria que V. Exa ., antes de en-
cerrar seu brilhante discurso, pu-
sesse, também, em destaque que 
esta anomalia, esta irregularidade 
se ~rWca não .em todas as c~ 

O SR. JOS~ MARIA MAGALHAEs 
- V. Exa., Deputado Ladislau Sa-
les,_ mais uma v.ez nos dá a colabo-
raç~o de sua argumentação e da vi-
vacidade da sua inteligência tra-
duzindo aquilo que nós sentÍmos 
com maior fidelidade, no sentid~ 
de_ esclarecer a opinião pública e 
eVItar que se faça com a classe 
médica qualquer tentativa para co-
locá-la mal neste episódio onde os 
responsáveis são os Diretores da 
Previdência Social em nosso País. 
V . Exa., por um gesto de gentile-
za, deixou para mim a incumbên-
cia de mais adiante, no tópico do 
meu discurso, dizer e chamar a 
atenção sôbre a disparidade de tra-
tamento nos diversos Estados da 
nossa Federação e mesmo aqui em 
Minas Gerais, nas diversas cidades 
do nosso Estado. Aceito a incum-
bênc::ia que V. Exa. me delega, pois 
ela Já consta do meu discurso. 

O Sr. Sette d.e Barros - Nobre 
Deputado, venho a êste microfone 
para congratular-me com v. Exa. 
pelo . magnífico discurso QUe pro-
nuncm nesta Casa, em defesa dos 
seus colegas, em defesa dos nossos 
colegas médicos, não só de Minas 
mas de todo o Pais. V. Exa., sr.' 
Deputado, tem meu apoio integrai 
ao magnflico discurso que ora pro-
nuncia, porque é necessário que se 
esclareça à opinião públlca que a 
classe médica, principalmente os 
médicos que trabalham na Previ-
dência, na Previdência que até hoje 
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sugou a laboriosa classe médica, 
e que sempre tem apresentado co-
mo pano de fundo a assistência 
médica que fornece aos seus asso-
ciados uma das poucas coisas reais 
dês te Instituto. 

E' necessário, nobre Deputado 
José Maria Magalhães, que se en-
contrem Deputados como V. Exa. 
que tenham a coragem de vir à Tri-
buna, para esclarecimentos, não só 
ao povo de Minas, mas do Brasil, 
com respeito aos grandes e rele-
vantes serviços que realmente pres-
ta a laboriosa cl:asse médica de MI-
nas .e do Pais. 

O SR. JOSÉ MARIA MAGALHAES 
- Agradeço, nobre Deputado Sette 
de Barros, 0 aparte de V. Exa. 
que, também, como médico e repre-
sentante do povo, traz a sua cola-
boração, nesta tomada de posição 
que pretendemos fazer, no sentido 
de que os órgãos da Previdência 
Social atentem realmente para as 
suas finalidades, atendendo ao povo 
que paga esta assistência . 

o dinheiro gasto na assistência 
médica é o dinheiro que o trabalha-
dor desembolsa do seu salário, pa-
ra pagar mensalmente aos Institu-
tos, seja o trabalhador do IAPI do 
IAPC, do IAPETEC, d~ IAPB, e 
tantos outros, que contnbuem com 
a sua parcela para uma assistência 
médica digna, eficiente, e sobretu-
do pronta. Não esta assistência 
médica que está sendo dada em 
doses fracionadas, com marcas de 
consultas, às vêzes, para três ou 
quatro meses. Quando o paciente 
consegue a consulta na Clínica Ge-
ral, o exame radiográfico, o exame 
de sangue e outros exames subsi-
diários são marcados para dai a 
um, dois e até mais meses. Se ne-
cessita ser examinado por um es-
pecialista, um otorinolarlngologis-
ta, um oftalmologista, um neurolo-
gista, a consulta é marcada para 
dai a dois, três e até mais meses. 
Esta assistência médica não pode 
perdurar assim, porque ela é feita 
à custa dQ ~rUiciQ dQs trab~-

dores, daqueles que sustentam a 
parte financeira dos Institutos . 

Mas, diz muito bem o Deputa-
do Ladislau Salles: que não pro-
curem colocar mal a classe médi-
ca neste episódio, porque ela está 
cumprindo determinações superio-
res e, mesmo assim, ela está gra-
tuitamente assistindo a tôdas as 
necessidades neste setor da obste-
trícia. 

E tanto assim que o Presidente 
dll. Federação Nacional dos Tra-
balhadores da Indústria, sr. Cân-
aido Siqueira, foi à Associação Mé-
dica levar o apoio de sua entidade 
ao dr. Francisco José Neves . 

O sr . Cândido Siqueira declarou 
estar de acôrdo com a medida ado-
tada de cortar o atendimento de 
parturiente pelo sistema de "Diá-
ria Global" com os IPSs . e disse 
que a função do médico é impor-
tante e não pode ficar sendo con-
siderada como um ato qualquer 
pelos Institutos de Previdência". 

Para o sr. Cândido Siqueira, "os 
Institutos devem tomar uma pro-
vidência urg,ente para solucionar 
o problema, porque é impossível 
que os segurados dos IAPs . fiquem 
sem assistência médica a que têm 
direito". 

Os IAPs adotam, baseando-se 
numa interpretação unilateral do 
artigo 98 da Lei Orgânica da Pre-
vidência Social, no seu parágrafo 
único, o sistema de dois salários 
minimos. Uma decisão que não 
resolve o problema. 

Vejamos: um salário mínimo é 
dado no 8.0 mês de gestação . O 
govêmo anuncia que o aumento 
do custo de vida em janeiro foi 
de apenas 7%. 

·Isto de maneira nenhuma cor-
responde à realidade e o chefe de 
famfiia que recebe o salário de 
ajuda vai empregá-lo nas necessi-
dades pr.ementes e imediatas. Nes-
se caso, o salário que seria para o 
atendimento do parto, recebido no 
s.o mês de gestação, terá outra des-
tinação, Já que o chefe de famOta 
e$tá sempre eDl çUtiçql~ , 
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Sabemos que o depósito inicial 

na Casa de Saúde é, em geral de 
média de 80.000 (oitenta mil ~ru
zeiros ultrapassando portanto 0 
próprio salário minlmo vige~te 
~do estabelecido em bases fictí: 
elas, fora das cir-cunstâncias reais 
da vida atual:.. Há, realmente, falta 
de compreensao dos órgãos desti-
nados à Previdência Social .em nos-
so Pais.. Quando vem, então, a 
opo~dade do parto, não tendo a 
partunente as condições financei-
ras para internamento em hospi-
tal, terá que ser atendida como in-
digente, ou então retroceder na 
evolução da medicina atual e en-
veredar pelo caminho obscuro e 
tumultuoso do parto a domicilio 
onde as curiosas e as parteira~ 
nem sempre formadas e competen-
tes executam tôda a sorte de pro-
cessos condenáveis que na maio-
ria das vêzes, te~ em tra-
gédia. 

O IAPEI'EC e o IAPFESP- e êste 
é um esclarecimento solicitado pe-
lo Deputado Ladislau Sales -
concordaram em fazer o contra-
to dentro do que preceitua a nor-
ma n. 347 do DMPS que manda se-
parar o Serviço Médico Ambulató-
rio do Serviço Médico Hospitalar. 
Perguntamos então: se 0 IAPETEC 
e o IAPFESP já adotaram esta 
medida, porque os outros institu-
tos asim não procedem? Aqui 
mesmo, próximo a Belo Horizonte 
em Betlm, o sistema adotado po; 
todos os IAPS é êste de desvincula-
ção ~ Parte assistencial, com a 
Parte hospitalar. Somente Belo 
Horizonte e Juiz de Fora conti-
nuam com essa situação exdrúxu-
la que clama por uma solução 

Queremos, Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, depois dêste exame que 
fizemos da situação, lançar um 

r~~ ao médico sua dignidade pro-
ftSs.lO~al, e ~os necessitados uma 
asstStencia JUsta, merecida e efi-
ciente . No caso da parturiente 
~m Pôrto Alegre, repito, o sistem~ 
Já é adotado por todos os Institu-
tos. No Estado de Goiás, da 
mesma forma. 

Em Blumenau o problema tam-
bém está resolvido satisfatoria-
mente. 

Somente em Belo Horizonte e 
J~ de Fora, perdura esta ques-
tao desde 1.0 de fevereiro. 

Quero, aqui, Sr. Presidente, Srs. 
Df:Putados, antes de terminar as 
minhas palavras, traçar, em li-
~as reais e não berrantes, o que 
ll'á acontecer no setor da assis-
tência obstétrica se prevalecer 
êsse critério que ai está. Tere-
mos, como já disse, um retrocesso 
~ assistência médica, pois, par-
te~ e curiosas, incompetentes 
e me~crupuulsas, estarão em ple-
na evidência. A propósito, bas-
ta que citemos uma das calamida-
des, pràticamente superadas com 
a assistência hospitalar . Refiro-
·me ao . tétano do cordão umbili-
cal, . maiS conhecido como mal do 
"~étim_? dia". Perdurando esta 
Sltuaçao, teremos a incidência na 
estatística de casos de morte cau-
sados pelo tétano umbilical pois 
a assistência a domicill~ não 
apresenta a assepsia mínima que 
o parto normal requer e que a 
medicina moderna exige. 

a pêlo veemente ao Sr. Mfn1stro 
do Trabalho, Sr. Peraccb1 -Barce-
los, no sentido de que s. Exa., a 
exemplo do que fêz em POrto Ale-
gre, resolva o problema, de acOr-
do com a norma 347, do DMPS 
pois, só assim poclerá ser auep: 

A incidência de casos de "natt-
mortus" . será por certo aumenta-
da e o aumento da estatística Ie-
tal_dos recém-nascidos que mor-
rerao p~r falta, às vêzes, de uma 
transfusao,· por falta de oxigeno-
terapia ou por falta de medicação 
de urgência adequada e eficiente. 

Tudo isto virá, não temos dú-
vida, em conseqüência dessa me-
dida desumana, dessa insensiblli-
dade desfibrada pela assistência 
social em nosso pais, que fazem 
dela uma bandeira de carreirismo 
e de demagogia, na maioria das 
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vêzes, à custa dos sacrü.fcios da 
classe médica. 

O Sr. Lúcio de Souza Cruz 
Desejo congratular-me com V . 
Exa., nobre Deputado José Maria 
Magalhães, pelo discurso que vem 
proferindo e pelas considerações 
que vem desenvolvendo em tOr-
no do problema da assistência mé-
dica à parturiente, pelos Institu-
tos Federais. 

v. Exa. aborda o problema, 
não apenas do ponto de vista mé-
dico e técnico, mas aborda tam-
bém o problema sob o ponto de 
vista social. E é exatamente sob 
êste aspecto que quero lembrar 
qae a medida é tanto inominável 
como injusta, considerando-se a 
atualidade brasileira em que a in-
flação absorveu há muito os min-
guados vencimentos dos operários 
e, até mesmüJ dos funcionários. 
A medida estabelecida por êstes 
Institutos, no sentido de se atri-
buir mais Cr$ 44 .000 80 associado, 
é uma medida demagógica, por-
quanto não atende às necessidades 
da parturiente; ela contribui pa-
ra aumentar o índice da mortali-
dade infantil, principalmente con-
siderando-se a realidade social, 
porquanto somos um povo que 
tem apenas 50% da sua população 
alfabetizada e muitos associados, 
infelizmente, ao invés de desti-
nar essa pequena importância pa-
ra a assistência as siJ.as espOsas, 
levam-na para as bebidas alcóoli-
cas. Por isso mesmo, quero con-
gratular-me com V. Exa., e as-
sociar-me a essa campanha que 
está desenvolvendo, e, de envolta, 
quero congratular-me com o 1APB 
que, segundo e s t o u informado, 
mantém assistência às parturientes 
nos hospitais. 

O SR. JOS:Jt MARIA MAGA-
LHAES - Agradeço a colaboração 
do aparte de V. Exa., que com fi-
delidade conceituou, principal-
mente o aspecto social da ques-
tão. Conforme muito bem afir-
~ V. E:D., esta importânc!a 

destinada à famllia da parturien-
te, no oitavo mês de gestação, nem 
sempre, por injunções das difi-
culdades que V . Exa : fixou, nu-
ma decorrência do processo in-
flacionário, é empregada no devi-
do fim . 

O problema não é sbmente mé-
dico, mas sobretudo, humano e so-
cial. 

V. Exa. se referiu 80 IAPB. 
Muito oportuno o seu comentário, 
pois o referido instituto atende, 
neste setor, com critério próprio 
que satisfaz realmente a todos 
aquêles que o procuram e, pare-
ce-me, que nas melhores condi-
ções. Agradeço, o aparte de V . 
Exa . Vamos fazer mais um apê-
lo no sentido de QUe o problema 
possa ser resolvido realmente, pois 
que está sendo vivido nesta Casa 
pela verdade que não deve ser es-
condida, para que os responsáveis 
tomem um caminho que atente 
para a solução do problema. Com 
muita satisfação ouço o aparte de 
V. Exa ., Deputado João Vaz . 

O Sr . JoãrD Vaz - Ouço como 
sempre as palavras de V . Exa. 
nessa Tribuna e, mais uma vez, 
quero prestar-lhe as minhas ho-
menagens pela felicidade do te-
ma que V. Exa. aborda neste mo-
mento. Na verdade, o t ema de 
que V. Exa. trata é palpitante e 
traduz a realidade infeliz, segun-
do a qual os Institutos estão em 
plena falência. 

Falo como médico e parteiro no 
interior, durante 30 anos. A as-
sistência dada às parturientes do 
interior é feita gratuitamente pe-
los médicos. Como V. Exa. mui-
to bem sabe, o médico é antes de 
tudo um homem caridoso. :S:le 
aas1m o é pela própria formação 
moral que adquire nas universi-
dades. Nunca pensa no que po-
de receber, mas pensa que tem o 
dever moral absoluto de atender 
a uma · parturiente. Não acredi-
to que ezlsta um médico capaz de 
negar atendiJileotQ, ~ não 
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acredito que um ente normal pos-
sa ver ~a senhora morrendo de 
hemonBgia. 
~ Como muito bem sabe v. Exa., 
e~ses momentos são dramáticos e 
nao há quem resista a êsses pro-
blemas,. sem lançar mão de tôdas 
as medidas possíveis para dar vi_ 
da a quem vai perdê-la. 

O fracasso dos Institutos é do 
conhecimento de todo 0 povo . E 
quando se fala em Instituto há 
q_ue se distinguir o Instituto ' dos 
ncos, como o IAPB e os Institutos 
dos pobres como o IAPI. :S:sses 
proble~s atingem principalmente 
os In:;tttutos que assistem aos 
operános pobres. São êsses Ins-
titutos que negam aposentadoria 
aos vivos, pois, só aposentam os 
mortos; negam aposentadoria aos 
epilépticos incuráveis, aos ho-
mens portadores de doença de 
Chagas, também incurável; aos 
portadores da esquistossomose 
em caso terminal. 

O fracasso dos Institutos é um 
problema que desafia a atualida-
de política nacional . Quando ve-
mos a reação dos médicos pode-
mos sentir que ela se lev~ta jus-
t~ente contra as injustiças so-
ciaiS contra aquêles que sofrem 
permanentemente das explorações 
dos Institutos, da exploração dos 
trabalhadores. O médico não 
ne~a assis~ncia a quem quer que 
seJa, principalmente à parturiente· 
êle se nega a ser explorado co: 
vardemente pelos Institutos; êle 
Se nega a fazer o papel triste de 
escravo dêsses Institutos. E falo 
com conhecimento e convivência 
do problema. V. Exa. está de pa-
rabéns, ao ressaltar para o po-
vo mineiro, a gravidade do pro-
blema. V. Exa. está de parabéns, 
ao trazer aos médicos de Minas 
e do Brasil a solidariedade des-
ta Assembléia. 

Quero, pois, congratular-me com 

tusiasmo com que defende a nos-
sa classe. 

O SR. PRESIDEN?r.E - A Me-
s~ ~arma ao orador que s. Exa. 
diSpoe a.penas de 4 minutos . 

O SR. JOSÉ :MIARIA MAGA-
LHÃES - Muito obrigado Sr 
Presidente. ' · 

Nobre Deputado João Vaz: an-
tes de responder 80 aparte de v . 
Exa . , devo afirmar para aquêles 
que nos honram das galerias, com 
a sua presença, que v. Exa. é 
médico. 

E 
Ao ajuizar o trabalho que v. 
xa., por dezenas e dezenas de 

anos, prestou à população de Mi-
nas, eu, formado anos após v. 
Exa. com muito menos trabalho 
P!estado ao povo, me sinto emo-
ClOz;ta~o pela colaboração franca, 
decidida e autêntica que v. Exa . 
me oferece neste discurso . Vejo 
nos apartes que recebo palavras 
q_ue traduzem experiência e dig-
mdade profissional o que consti-
tui alicerce ao nosso justo apêlo 
que passa a não ser mais clamor 
apenas do ·orador que ocupa es-
ta Tribuna, mas a palavra deci-
dida e franca da Assembléia Le-
gislativa, através de vários de 
seus legítimos r epresentantes 
principalmente daqueles que co~ 
mo médicos que foram e 'conti-
nuam sendo, nesta Casa, repre-
sentam, com muita legitimidade 
com muita autenticidade o pov~ 
de Minas Gerais. ' 

O aparte de V. Exa. traduz, 
realmente, a situação da Previdên-
cia Social, principalmente quan-
ão focaliza os problemas do tra-
balhador braçal, do pedreiro, do 
servente. de pedreiro, associados 
do Instituto, que menos assiste 
os seus contribuintes, que mais 
ilude os seus associados; que ne-
ga internamento, que nega apo-
sentadoria justa e que desconsi-
dera o trabalhador brasileiro: o 
I.A.P.I. V. Exa. pela felicidade do ~

sunto, pelo CODhecfmanto que de-
monst.ra do Problema e pelo en-

O SR. JEBOVAH SANTOs 
Dustre Deputado José Maria Ma-
p.lbies, felicito v. Ela. pela 
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oportunidade do seu discurso, em 
virtude da clareza com que ex-
põe o caso dos Institutos, cuja 
assistência aos seus associados, 
de um modo geral, é falha. V. 
Exa . citou, por exemplo, o ca-
so do tétano e explicou que não 
é possível fazer parto a domicí-
lio, porque a parturiente fica, 
isenta dos cuidados necessários, 
assim como o recém-nascido . E 
o que vem acontecendo nos Ins-
titutos, não é somente isto, por 
que êstes não têm as minúcias ne-
cessárias para tratar, especialmen-
te das gestantes . Atualmente, 
aplicam-se as injeções nas ges-
tantes de anti-tetânica, para pre-
venir o tétano infantil, cuja va-
cina dura seis meses, podendo ser 
repetida, para dar, enfim, uma 
imunidade total e duradoura. V . 
Ex a. sabe também que os Ins-
títulos ao fazerem a transfusão de 
sangue, não atentam para o exame 
do liquido, sendo corrente, hoje, 
que a moléstia de Chagas e Tri· 
panosoma Cruzis é infetado pe-
.la própria transfusão de sangue. 
Em São Paulo, há pouco tem 
po, tive a oportunidade de verifi 
car, no Hospital das Clínicas, que 
vários doentes, portadores da 
Doença de Chagas, o são em con-
sequência de transfusão de san-
gue. Precisamos chamar à aten-
ção das autoridades para êste 
magno problema, entre nós, e que 
consiste, justamente, na saúde 
do povo. O Govêrno precisa to-
mar conhecimento dêsses casos e 
efetuar as providências cabíveis. 

O SR. JOSJ!: MARIA MAGA-
LHAES - Agradeço o aparte de · 
V. Exa., médico, Deputado Jeho-
vah Santos. O aparte de V. 
Exa ., reflete bem aquela sinceri-
dade e aquela autenticidade de 
um médico, que viveu tõda a sua 
existência profissional no inte-
rior do Estado, tratando com de-
dicação e humanidade os seus 
clientes e que hoje vê essa assis-
tência dos IAPs fugindo daquele 
sentido da medictna digna, que 

pretendemos defender, e negando 
assistência médica àqueles que 
realmente necessitam dela . V . 
Exa . , no seu aparte, veio escla-
recer a opinião pública e as a\1-
toridades responsáveis, com rela-
ção a êsse setor em nosso País. 

E n e c e s s á r i o que se faça, 
o quanto antes, aquela modifica-
ção de estrutura reclamada, e que 
é exigida para a a t u a li z a ç ã o 
da assistência médica entre nós, 
que é a criação do Ministério da 
Previdência Social. Não adianta 
unüicar-se todo o sistema de Pre-
vidência, sem trazer uma nova 
estrutura para a assistência mé-
dica e social. Sem isto, não po-
deremos ultrapassar aquelas di-
ficuldades que se criam com o 
crescimento e desenvolvimento 
dos povos. 

A Previdência Social precisa 
ser dinamiz:ad.a e o Govêrno Re-
volucionário tem a obrigação e o 
dever de modl.ficar esta estrutura, 
para que os serviços de atendi-
mento sejam eficientes, a . fim de 
que o povo possa se beneficiar, 
quando a ela tiver que recorrer. 

Antes de encerrar o nosso dis-
curso, devemos dizer uma pala-
vra sõbre o processo de livre es-
colha na medicina. l!: o proces-
so que atenta para a dignidade do 
cliente respeitando-lhe o direito 
de escolher o médico da sua con-
fiança. O referido processo te-
rá que merecer do atual govêmo 
tôda a atenção, pois só assim com-
preendemos uma socialização 
realmente Qigna para os médi-
cos e para o paciente. 

Terminando, Sr . Presidente, 
Srs. Deputados, reafirmo o meu 
apêlo ao sr . Ministro do Traba-
lho, ao Conselho Diretor do De-
partamento Nacional de Previdên-
cia Social, aos dirigentes dos 
IAPs . em Minas Gerais, ao si'. 
Secretário de Saúde, Prof. Aus-
tregésilo de Mendonça e a todos 
os que puderem colaborar para 
a soluçAo do problema, a fim de 
que Dia sejam sacrWcados aquê-
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les neces~itados que pagam por 
~a ass~tência que passou a 
nao e~stt.r.: Não Pode perdurar 
e~ta s1tuaçao porque a ordem so-
cial será traumatizada e estará 
combalida se não fôr encontrada 
~ma solução justa para 0 angus-
tiante .Problema da assistência à 
PS:tunente em nossa Capital e 
Jutz de Fora . 

~stado de Minas Gerais" ao Sr . 
Lincoln Gordon, ex-Embaixador 
dos Estados Unidos da América do 
N ort~ _no Brasil . E, no curso da 
Reumao Ordináría, a Casa trans-
formá-la-á em Reunião Especial 
P.ara prestar homenagem ao refe: 
ndo Embaixador. 

ENCERRAMENTO 
NOMEAÇAO DE COMISSAO 

O SR. PRESIDENTE- A Mesa 
de acôrdo com o requerúnento d~ 
Sr. Deputado ~~ulino Cícero, apro-
vado. e~ Reuruao anterior, nomeia 
ComiSsao Especial da Rodovia BR-
62, de acõrdo com indicação dos 
líderes partidários, a qual se com-
porá. dos Srs.: Batista Miranda, 
Valdir Melgaço, Lourival Brasil 
Ibrahim Abi-Ackel, Salim Nacur' 
~thos . Vieira de Andrade e Pau: 
tino C1cero. 

QUESTAO DE ORD~ 

O SR. ÁLVARO SALES- (Pe-
la ordem) - Sr . Presidente, con-
f~rme. V .. Exa . pode verificar, 
nao ha numero regimental para 
que . nossos trabalhos possam 
contmuar. Requeiro a v. Exa., 
portanto, o encerramento da pre-
sente Reunião. 
PALAV.RiAS DO SR. PRESIDENTE 

O SR. PRESIDENTE - A Me-
sa constata, de plano inexistênc:ta' 
d "qu " An ' e orum . tes de encer-
rar a_ presente Reunião, chama a 
atençao da Casa para o artigo 104 
do Re~iment,? Interno, que diz 
o. se~te: A Assembléia · pode-
ra destmar a primeira hora da 
R:_eunião Ordinária a comemora-
çao ~~pecial, ou interromper a 
Reuruao para recepção de alta 
personalidade, desde que assim 
resolva o Presidente, de oficio ou 
por deliberação do Plenário"' 

. ~ Mesa informa que, na :Reu-
ruao de amanhã, a Casa presta-
rá homenagem, CODCedendo o Ti-
tulo de "'Cidadlo Bononirio do 

. A Mesa, constatando a inexistên-
cia de "~uorum", encerra a presen-
t~ Reuruao, convocando outra, Or-
dinária, para amanhã, às 14 horas 
com a seguinte Ordem do Dia; 

ORDEM DO DIA 11-2-66 

1.~ Parte 

Das 14 às 15 horas: 

Leitur~ e aprovação da lAta. 
Expediente, inclusive leitura e 

aprese~taç~o de pareceres, projetos, 
c?mu~ucaçoes, requerimentos e in-
dicaçoes. 

_Das 15 às 16 horas: 
Drsc';lSsão e votação de pareceres, 

r~que_:unentos, comunicações e in-
dicaçoes . 
. Discussão e votação de redações 

fmais. 

~Parte 

Das 16 às 18 horas: 

. Votação, em 1\1 discussão, do Pro-
Jeto n. 3.479/ 65, do Sr. Governa-
dor do Estado, o qual cria Colégio 
Normal Oficial, anexo ao Colégio 
Comere~! Oficial de Rio Casca. 

Votaçao, em 1"' discussão do Pro-
jeto n. 3.480/65, do Sr. Governa-
dor do Estado, o qual cria Ginásio 
Industrial Estadual na cidade de 
Itaúna. 

Votação, em h discussão, do .Pro-
jeto n. 3.481/65, do Sr. Governa-
dor -do ~stado, o qual autoriza a 
fnstituiçao da Fundação Universi-
t4ria "'Tlradentes", de São João 

Del-Bel. 
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Votação, em h discussão, do Pro-
jeto n. 3.482/ 65, do Sr. Governa-

. dor do Estado, o qual dispõe sô-
bre a estrutura orgânica da Admi-
nistração Pública Estadual. 

Votação, em 1~ discussão, do Pro-
jeto n. 3. 483/ 65, do Sr. Governa-
dor do Estado, o qual dispõe sõ-
bre a concessão de auxilio finan-
ceiro à Federação Mineira de Fu-
tebol de Salão . 

Votação, em 1~ discussão, do Pro-
jeto n. 3. 484/ 65, do Sr . Governa-
dor do Estado, o qual cria curso 
Normal Oficial na cidade de Abae-
té . 

Votação, em 1~ discussão, do Pro-
jeto n. 3 .485/ 65, do Sr . Governa-
dor do Estado, o qual cria o Colé-
gio Comercial Oficial de São Lou-
renço. 

votação, em li.\ discussão, do Pro-
jeto n. 3.486/ 65, do Sr. Governa-
dor do Estado, o qual cria Giná-
sio Estadual na cidade de São Pe-
dro da União. 

Votação, em l i.\ discussão, do Pro-
jeto n. 3.487/ 65, do Sr . Governa-
dor do Estado, o qual dispõe sô-
bre doação de imóvel ao "Lar Be-
tânia". 

Votação em l ~J. discussão, do Pro-
jeto n. 3.488/ 65 - (Resolução), da 
Comissão Executiva, o qual dispõe 
sõbre relevação de punições impos-
tas a funcionários da Secretaria da 
Assembléia· Legislativa do Estado 
de Minas Gerais. 

Votação, em l~J. discussão, do Pro-
jeto n. 3.489/ 65, do Sr . Governa-
dor do EStado, o qual cria curso se-
secundário de ~ ciclo no Colégio 
Normal Oficial de Betim. 

Vota.ção, em 1.,. discussão, do Pro-
jeto n. 3. 490/ 65, do Sr. Governa-
dor do Estado, o qual cria Colégio 
Comercial Oficial em Passa Quatro. 

Votação, em 1.,. discussão, do Pro-
jeto n. 3.491/65, do Sr. Governa-
dor do Estado, o qual abre h Se-
gio Normal Oficial na cidade de 
Cachoeira de Minas. 

Votação, em l=!- discussão, do Pro-
jeto n. 3.492/ 65, do Sr. Governa-
dor do Estado, o qual contém o 

Estatuto do Instituto de Previdên-
cia dos Servidores do Estado de 
Minas Gerais (IPSEMG) . 

Votação, em l iJ. discussão, do Pro-
jeto n. 3.493/ 66, do Sr. Governa-
dor do Estado, o qual concede pen-
são especial a viúvas de ex-Coman-
dantes Gerais da Policia Militar do 
Estado de Minas Gerais . 

Votação, em 1~ discussão, do Pro-
jeto n. 3. 494/ 66, do Sr. Governa-
dor do Estado, o qual autoriza o 
Govêrno do Estado a receber, em 
doação, imóvel de propriedade do 
Coronel José Geraldo de Oliveira . 

Votação, em 1~ discussão, do Pro-
·jeto n . 3.495/ 66, do Sr . Governa-
dor do Estado, o qual cria o curso 
secundário de 2<1 ciclo, no Colégio 
Normal Oficial "Vital Brasil" de 
Campanha . 

Votação, em l iJ. discussão, do Pro-
jeto n . 3 . 495/ 66, do Sr. Governa-
dor do· Estado, o qual concede au-
xilio financeiro à Sociedade "Ami-
gas da Cultura" . 

Votação, em l ll- discussão, do Pro-
jeto n . 3.497/ 66, do Sr. Governa-
dor do Estado, o qual autoriza a 
aquisição de imóvel em Passos, pa-
ra a instalação da 381). Delegacia 
Fiscal do Estado. 

Votação, em 11). discussão, do Pro-
jeto n . 3. 498/ 66, do Sr. Governa-
dor do Estado, o qual abre h Sé-
cretaria de Estado das Comunica-
ções e Obras Públicas o crédito es-
pecial de Cr$ 7 . 089 . 380 . 

Votação, em l ll- discussão, do Pro-
jeto n. 3 .499/ 65, do Sr. Governa-
dor do Estado, o qual autoriza a 
instituição da Fundação Faculdade 
de Filosofia e Lêtras de Guaxupé. 

votação, em ll!o discussão, do Pro-
jeto n. 3 .500/ 66, do Sr. Carlos Eloy, 
o quàl concede beneficio a funcio-
nários, não previsto pela Lei n. 869, 
de 5 de julho de 1952 . 

Votação, em 1.,. discussão, do Pro-
jeto n. 3. 501/66, do Sr. João Luiz 
de Freitas, o qual dá a denomina-
ção de "Dom José Gaspar" ao Co-
légio Estadual de Araxá. 

Votaçlo, em 1• disc\lSSiO, do Pro-
Jeto n. 3. 502/68,· do Sr. João Luiz 
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de Freitas, o qual dá a denomina-
ção de "Padre José Gonçalves de 
Souza" ao Ginásio Estadual de Fe-
lixlândia. 
. Votação, em h discussão, do Pro-
Jeto n. 3 .503/ 66, (Resolução) da 
Comissão de Justiça, o qual a'pro-
va têrmos de rescisão e de nôvo 
Convênio Firmados entre o Govêr-
no do Estado e a Fundação Servi-
ço Especial de Saúde Pública 

Votação, em h discussão do ·Pro-
jeto n. 3. 233j65, dos Srs. 'Deputa-
d?s, o qual concede subvenções a 
d1versas instituições. 

Votação, em 3q. dicsussão do Pro-
jeto n . 3 .509/ 65, do Sr. Governa-
dor do Estado, o qual estabelece 
n~rmas gerais de proteção, promo-
çao e recuperação da saúde, com-
plementares ao Código Nacional de 
Saúde. 

Votação, em 3q. discussão do Pro-
jeto n. 3.231/ 65, do Sr. 'walthon 
Goulart, o qual concede licença aos 
Municípios de Além Paraíba e San-
t~ ~tõnio do Aventureiro para mo-
difiCarem os seus limites. 
. Votação, em 3q. discussão, do Pro-
Jeto n . 3.462/ 65, do Sr. Governa-
dor do Estado, o qual abre h Secre-
taria de Estado da Saúde o crédito 
especial de Cr$ 6. 590 . 977 . 

19- discussão do Projeto n. 3. 506/ 
66, do Sr. Governador do Estado 
o qual autoriza o Poder Executiv~ 
a celebrar convênios com entida-
des mantenedoras de estabeleci-
mentos particulares de ensino mé-
dio . 

h- discussão, do Projeto n. 3.507/ 
66, do Sr . Governador do Estado, o 
qual autoriza doação de parte de 
terreno h Diocese de campanha 
destinado h Paróquia de São Gon~ 
çalo do Sapucai. 

h discussão do Projeto n. 3 . 508/ 
66, do Sr. Governador do Estado, o 
qual concede auxilio financeiro ao 
Sindicato dos Assistentes Sociais do 
Estado de Minas Gerais. 

h discussão do Projeto n. 3.509/ 
66, do Sr. Governador do Estado, o 
qual concede pensAo especial ao 
Senhor Joaquim Lopes de Araújo. 

1~ discussão do Projeto n. 3. 510/ 
66, do Sr. Governador do Estado o 
qual concede pensão h viúva do Dr. 
Lourenço Ferreira de Andrade, ex-
Deputado Estadual. 

h discussão do Projeto n. 3.511/ 
66, do Sr. Governador do Estado o 
qual revoga e modifica disposith;os 
contidos na Lei n. 3 . 905, de 22 de 
dezembro de 1965, e dá outras pro-
vidências. 

h discussão do Projeto n. 3. 512/ 
66, do Sr. Governador do Estado, o 
qual abre à Secretaria de Estado 
da Segurança Pública o crédito es-
pecial de Cr$ 80. 000 . 000. 

h discussão do Projeto n. 3. 513/ 
66, do Sr. Governador do Estado o 
qual abre à Secretaria de Estado 
da Fazenda o crédito especial de 
Cr$ 10.900.000. 

h discussão do Projeto n. 3 .514/ 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual abre à Secretaria de Estado 
da Fazenda o crédito especial de 
Cr$ 224. 239. 889. 

11Jo discussão do Projeto n. 3. 515/ 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual abre á Secretaria de Estado 
da Educação o crédito especial da 
Cr$ 795. 000 . 

h discussão do Projeto n. 3. 516/ 
66, do Sr . Governador do Estado, 
o qual concede auxfiio financeiro 

h discussão do Projeto n. 3.51Ú 
66, do Sr . Governador do Estado 
o qual autoriza o Executivo a ad: 
qulrir a biblioteca do Prof. Mário 
Casassanta. 

h discussão do Projeto n. 3.518/ 
66, do Sr . Governador do Estado 
o q:ual cria o Colégio Estadual "Pro: 
fessor Gabriel Mandacaru" na ci-
dade de Diamantina. ' 

1• discussão do Projeto n. 3.519/ 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual cria um Colégio Estadual 
na cidade de João Monlevade. 

1~ discussão do Projeto n. 3. 520/ 
66, do Sr. João Na varro, o qual 
considera de utilidade pública a So-
ciedade Pró-Melhoramentos Bair-
ro São Mateus, de Juiz de Fora. 

1• discussão do Projeto n. 3. 522/ 
66, do Sr. Governador do Estado, 
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o qual cria o cargo de Capelão da 
Guarda-civil. 

1 discussão do Projeto n. 3. 523/ 
66, do Sr . Governaclor do Estado, 
o qual transforma cargo do Tri-
bunal de Contas do Estado de Mi-
nas Gerais. 

b discussão do Projeto n. 3 .524/ 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual abre crédito especial de .. 
Cr$ 10 . 000 . 000 à Secretaria de Es-
tado da Fazenda. 

1n. discussão do Projeto n. 3. 525/ 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual autoriza a celebração do 
convênio com a Universidade Cató-
lica de Minas Gerais . 

h discussão do Projeto n. 3 .526/ 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual autoriza o Govêrno do Es-
tado a permutar imóvel com a So-
ciedade Concepcionista de Ensino . 

h discussão do Projeto n. 3.527/ 
66, do Sr . Governador do Estado, 
o qual concede pensão à viúva de 
Simeão Pena de Faria. 

1• discussão do Projeto n. 3 .528/ 
66, do Sr . Governador do Estado, 
o qual dispõe sôbre o estimulo fis-
cal a indústrias novas. 

1n. discussão do Projeto n. 3. 529/ 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual eleva o valor da subvenção 
concedida à Campanha Nacional de 
Educandários Gratuitos. 

h discussão do Projeto n. 3.530/ 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual dispõe sObre :a desapropria-
ção de bens e instalações elétricas 
pertencentes à Prefeitura Munici-
pal de Pium-i. 

h discussão do Projeto n. 3. 531/ 
66, do Sr . Lourival Brasil, o qual 
reconhece de utilidade pública o 
Abrigo Santa Helena, com sede na 
cidade de Juiz de Fora. 

h discussão do Projeto n. 3. 532/ 
66, (Resolução), da Comissão de 
Justiça, o qual aprova convênio ce-
lebrado entre o Govêmo do Esta-
do e o Instituto Braslleiro de Geo-
grafia e Estatfstica - Conselho Na-
cional de Geografia. 

h discussi.o do Projeto n. 3. 533/ 
66, do Sr . . Govemac:lor ·do Dtado, 

o qual eleva o montante das doa-
ções em títulos de divida pública 
estadual, previstas nas leis que 
menciona. 

1n. discussão do Projeto n. 3 .5341 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual autoriza aquisição de imó-
vel na cidade de Pompéu . 

1. discussão do Projeto n. 3 .535/ 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual concede promoção aos ofi-
ciais e praças da Polícia Militar, da 
reserva ou reformados, que tenham 
efetivamente participado dos mo-
vimentos revolucionários de 1930 
ou 1932 . 

h discussão do Projeto n. 3 .536/ 
66, do Sr . Governador do Estado, 
o qual autoriza aquisição de imó-
vel, na cidade de Governador Va-
ladares. 

h discussão do Projeto n. 3 .537/ 
66, do Sr . Governador do Estado, 
o qual dispõe sôbre os servidores 
aposentados no cargo de Assessor, 
Técnico de Medicina Legal. 

1. discussão do Projeto n. 3 . 538/ 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual concede pensão especial a 
D . Maria da Conceição Carneiro . 

1.,. discussão do Projeto n. 3 .539/ 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual abre crédito especial ao Ga-
binete Civil do Governador do Es-
tado. 

2ll- discussão . do Projeto n. 806/ 
64, do Sr. Jorge Ferraz, o qual dis-
põe sôbre a conversão das férias-
prêmio não gozadas em vantagens 
pecuniárias, em favor da família do 
servidor falecido. 

2f. discussão do Projeto n. 1.980/ 
65, do Sr. Governador do Estado, 
o qual cria o curso secundário de 
2<1 ciclo no Ginásio Estadual de Mu-
riaé . 

2- discussão do Projeto n. 3.475/ 
65, do Sr. Governador do Estado, 
o qual estabelece novos valores pa-
ra nfveis de vencimentos, na forma 
que menctona, e dá outras provi-
dências. 
~ dilowl81o do Projeto n. 3.,77/ 

65, elo Sr. Govemador do Estado, 
o qual autoria a coacesaio de au-
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xllio, em titulo da Divida PUblica 
Estadual, para constituição do pa-
t~imônio da Fundação para Prote-
çao e Amparo dos Trabalhadores 
nas Indústrias Extrativas do Esta-
do de Minas Gerais . 

2~ discussão do Projeto n. 3 .478/ 
65, do Sr . Governador do Estado, 
o qual autoriza auxilio financeiro 
ao Instituto Costa Sena da funda-
ção Gorceix, com sede' em Ouro 
Prêto . 

311- discussão do Projeto n. 1. 903/ 
65, do Sr. Governador do Estado 
o qual abre à Secretaria de EstadÓ 
da Agricultura o crédito especial 
de Cr$ 760. 041. 

3~~o discussão do Projeto n. 3 . 464/ 
65, do Sr. Governador do Estado 
o qual cria o curso secundário d~ 
2° ciclo no Ginásio Estadual de Sll-
vianópolis. 

3IJ. discussão do Projeto n. 3. 465/ 
65, do Sr: Governador do Estado, 
o qual cna o curso secundário de 
2<1 ciclo no Ginásio Estadual de 
Carmo do Paranaíba . 

3q. discussão do Projeto n. 3. 566/ 
65, do Sr . Governador do Estado 
o qual autoriza o Govêmo do Es: 
tado ~ firmar convênio com a Cor-
poraçao Musical União Operária de 
Nova Lima . ' 

a,, discussão do Projeto n. 3.472/ 
65, do Sr . Governador do Estado 
o qual concede pensão as filhos d~ 
Pedro Angelo Tavares . 

3q. discussão do Projeto n. 3.438/ 
65 (~olução), da Comissão de 
Justiça, .o qual concede licença aos 
MunicípiOs de Divinésia e Ubá, pa-
ra modificarem os seus limites. 

- Levanta-se a Reunião. 



52:ta Reunião Ordinária da Assembléia Legisa.tiva., aos 
11 de fevereiro de 1966 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. BONIFACIO DE ANDRADA, JOÃO NAVARRO 
E VALDIR MELGAÇO 

sUMA R I O : Comparecimento -
Ata - Expediente: Ofícios de 
n°s. 971 a 993, O f í c i o s di-
versos e Telegramas - Leitura 
e apresentação de Proposiç~s.
Discursos dos Srs. Athos V1erra 
de Andrade, Cícero Dumont e 
Waldomiro Lõbo - Discussão e 
votação de Proposições - Re-
querimentos dos srs. Batista Mi-
randa, Homero Santos, e Man~el 
Costa - Suspensão da Reumao 
- Reabertura - Nomeação de 
Comissão - Concessão do titulo 
de Cidadão Honorário do Estado 
de Minas Gerais ao ex-Embaixa-
dor dos Estados Unidos da Amé-
rica do Norte, no Brasil, Sr. Lin-
coln Gordon - Palavras do Sr. 
Presidente - Discurso do Sr. Ma-
noel Costa- Palavras do Sr. Pre-
sidente e concessão do título -
Discurso do Sr. Lincoln Gordon 
-Palavras do Sr. Presidente-
Encerramento - Ordem do Dia. 

COMPARECIMENTO 
As 14,00 horas, comparecem 

os Senhores: _ 
Bonifácio de Andrada - Leao 

Borges- Mário Hugo Ladeira. -
João Navarro - Reni Rabello -
Anuar Fares - Agostinho Campos 
Neto - Alvaro 8ales - Alvtmar 
Mourão - Aníbal Teixeira. - Ar-
tur Fa.gundes - Atallba Mendes -
Athos Vieira de Andrade - Aure-
liano Chaves - Benedito Xavier 
- Carlos Eloy - Carlos Megale -
Cicero Dumont - Delson Scarano 
- Euler Lafetá - Expedito Tava-

res - Florivaldo Dias - Gerardo 
Grossi - Gomes Moreira. - Ho-
mero Santos - Hugo castelo 
Branco - Jairo Magalhães 
Jehovah Santos- Jorge Ferraz-
Jorge v argas - João Luiz de Car-
valho - João Va.z - Joaquim de 
Melo Freire - José de Castro -
José Luiz Baccarini - José Maria 
Magalhães - Ladislau Sale~ -
Lelis Chaves - Lourival Brasil -
Lúcio de Souza Cruz - Luiz Jun-
queira - Manoel Costa - Maria 
Pena - Marta Nair Monteiro -
Martins Silveira. - Nicanor Ar-
mando - Nunes Coelho - Orlan-
do Andrade - Paulino Cícero -
Pires da Luz - Raul Fernandes 
-Salim Nacur- Sebastião Nas-
cimento- Sette de Barros- Sin-
val Boaventura- Souza e Silva-
Ulisses Escobar - Valdir Melgaço 
- Waldir Morato - Waldomiro 
Chaves - Wilson Modesto, Wilson 
de Pai v a - Wilson Tanure. 

- Com a presença de 65 Srs. 
Deputados, o Sr. Presidente de-
clara aberta a Reunião. 

ATA 

O SR. VALDffi MORATO - (2° 
Secretário "ad-hoc') - Procede à 
leitura da Ata da Reunião ante-
rior a qual é aprovada, sem obser-
vação. 

EXPEDIENTE 

O SR. JOAO NAVARRO- (1° 
Secretário) -Lê Expediente cons-
tante da seguinte matéria: 
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OFfCIO N° 971 

Belo Horizonte, 11 de fevereiro 
de 1966. 

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Através da Mensagem, n° 936, de 
~~ ~ d:~:~~rod~e ~~in1~~i~n~-
gislativa, pelo ex-Governador Dr. · 
José de Magalhães Pinto, Projeto 
de Lei que, sob n° 3.472165, conce-
de pensão às filhas de Pedro An-
gelo Tavares. 

Tratando-se de matéria comple-
xa. que merece estudo mais apu-
rado dos órgãos da Administração 
atual e da própria Assembléia. Le-
gislat iva, venho manifestar a 
Vossa Excelência, com base no § 
4.0 do Artigo 29 da. Constituição 
do Estado, com a nova redação 
que lhe foi dada pela Lei Consti-
tucional n° 14, que seja alterado 
para 90 (noventa) dias o prazo 
inicialmente consignado para a 
discussão e votação do Projeto n9 
3.472165. 

Prevaleço-me da oportunidade 
para apresentar a Vossa Excelên-
cia os protestos de elevado aprêço 
e consideração. 

<a.) Israel Pinheiro, Governador 
do Estado de Minas Gerais 

- Publicar e anexar ao Proje-
t:> n° 3. 472165. 

OFíCIO N° 972 
Belo Horizonte, 11 de fevereiro 

de 1966. 
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Através da Mensagem n° 946, de 
16 de dezembro de 1965, foi envia-
do ao exame da Assembléia. Legis-
lativa, pelo ex-Governador Dr. José 
de Magalhães Pinto, Projeto de 
Lei que, sob n° 3.473165, eancede 
pensão à viúva de Eulino Manoel 
da Silva. 

Tratando-se de matéria comple-
xa, que merece estudo mais apu-
rado dos órgãos da Administração 
atual e da própria Asaembléla Le-

glslativa, venho manifestar a 
Vossa Excelência, com base no § 
4.0 do Artigo 29 da Constituição 
do Estado, com a nova redação 
que lhe foi dada pela Lei Consti-
tucional n° 14. que seja. alterado 
para 90 (noventa) dias o prazo ini-
cialmente consignado para a discus-
são e votação do Projeto n° 3-4731 
65. 

Prevaleço-me da oportunidade 
para apresentar a Vossa Excelên-
cia os protestos de elevado aprêço 
o consideração . 

(a.) Israel Pinheiro. Governador 
do Estado de Minas Gerais. 

- Publicar e anexar ao Projeto 
n° 3.473165. 

OFíCIO N° 973 

Belo Horizonte, 11 de fevereiro 
de 1966. . 

Exmo. Sr . Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerals. 

Através da Mensagem n° 946, de 
16 de dezembro de 1965, foi envia-
do ao exame da Assembléia Legis-
lativa, pelo ex~Governador Dr. José 
de Magalhães Pinto, Projeto de 
Lei que, sob n° 3 .474, concede pen-
são vitalícia à ex-professôra Maria 
Filomena Mafra. 

Tratando-se de matéria comple-
xa, que merece estudo mais apura-
do dos órgãos da Administração 
atual e da própria Assembléia. Le-
gislativa, venho manifestar a Vos-
sa Excelência, com base no § 4.0 
do Artigo 29 da Constituição do 
Estado, com a nova redação que lhe 
foi dada pela Lei Constitucional 
n° 14, que seja alterado para 90 
<novep.ta> dias o prazo inicialmen-
te consignado para a discussão e 
Votação do Projeto n° 3.474165. 

Prevaleço-me da oportunidade 
para apresentar a Vossa Excelên-
cia. os protestos de elevado aprêço 
e consideração. 

(a..> Israel Pinheiro, Governador 
do Estado de Minas Gerais. 

- Publicar e anexar ao Projeto 
n° 3. 474165. 
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OFíCIO NO 974 

Belo Horizonte, 11 de fevereiro 
de 1966. Exmo. sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. d . Através da Mensagem no 960, e 
21 de dezembro de 1965, foi envia-
do ao exame da Assembléia Legls: 
lativa, pelo ex-Governador Dr. Jose 
de Magalhães Pinto. Projeto de 
Luel que, sob n9 3.475165, estabele-d 
ce novos valores para niveis e 
vencimentos, na forma que Amen-
ciona e dá outras providencias 
(nível universitário)· 

Tratando-se de matéria comple-
xa que merece estudo mais ap~
rado dos órgãos da Administraçao 
atual e da própria ASsembléia Le-
gislativa. venho manifestar a vos~ 
sa EXcelência, com base no_§ 4· 
do Artigo 29 da constitu19ao do 
Estado com a nova redaçao que 
lhe foi dada pela Lei Constitucio-
nal no 14, que seja alterado par~ 
90 (noventa) dias o prazo inicial 
mente consignado para a discus-
são e votação do Projeto no· · · · 
3.475165. Prevaleço-me da oportunid~de 
para apresentar a Vossa EXcelen-
cia os protestos de elevado aprêço 
e consideração. 

(a ) Israel Pinheiro, Governador 
do· :Estado de Minas Gerais . 

_Publicar e anexar ao Projeto 
n° 3.475165. 

OFíCIO N° 975 

Belo Horizonte, 11 de fevereiro 
de 1966. Exmo. sr. Presidente da Asse'm-
bléia Legislativa do Estado de MI-
nas Gerais. o nA'7 d 

xa que merece estudo mais apur_!l-
ão · dos ór~ da Admtntstraçao 
atual e da propria Assembléia Le-
gislativa, venho manifestar a Vos~ 
sa Excelência com base no § 4. 
do Artigo 29 'ela constituição com 
a nova redação que lhe foi dada 
pela Lei Constitucional no 14, que 
seja alterado para 90 (novent.a) 
dias 0 prazo inicialmente cons~
nado para a discussão e votaçao 
do Projeto no 3 .476165 . 

Prevaleço-me da oportunid~de 
para apresentar a vossa-EXcelen-
cia os protestos de elevaçao aprêço 
e consideração · (a.) Israel Pinheiro, Governador 
do Estado de MinaS Gerais· 

_ Publicar e anexar ao ProJeto 
n° 3.476165. 

OFíCIO N° 976 

Belo Horizonte, 11 ·de fevereiro 
de 1966. 

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Através dà. Mensagem no 961, 
de 22 de dezembro de 1965, foi en-
viado ao exame da Assembléia Le-
gislativa pelo ex-Governador Dr. 
José de 'Maga,'lhães Pinto, Projeto 
de Lei que, sob no 3.477165, auto-
riza concessão de auxillo f~an
ceiro, em titulas da Divida Púb_!1-
ca Estadual, para a co~titulçao 
do patrimônio da Fundaçao para 
Proteção e Amparo dos Trabalha-
dores nas Indústrias EXtrativas do 
Estado de Minas Gerais· 

Através da Mensagem n -= • e 
18 de dezembro de 1965, fol envia-
do ao exame da Assembléia Legis-
lativa, pelo ex-Governador Dr. José 
de Magalhães Pinto, Projeto de 
Lei que sob no 3.476165, modifica 
disposittvos da Lei s.214. de 161101 
64 e dá outras providências (exa-
tores nseats de renda, etc) . 

Tratancio-se ele matéria comple-

Tratando-se de matéria comple-
xa que merece estudo mais ap~
rado dos órgãos da Admtnistraça.o 
atual e da própria Assembléia Le-
gislativa, venho manifestar a Vos-
sa EXcelência. com base no- I 4.o 
do Artigo 29 da Constitul_yao do 
Estado com a nova redaçao que 
lhe fot' dada pela Lei Constitucio-
nal no 14 que sela alterado para 
90 (noventa) dias o prazo lnlclal-
mente coDSlgnado para a ~us
são e votação do Projeto n .. · · 
3.47'1185. 
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Prevaleço-me da oportunidade 
para apresentar a Vossa Excelên-
cia os protestos de elevado aprêço 
e consideração. 

(a.) Israel Pinheiro da Silva, Go-
vernador do Estado de Minas Ge-
rais. 

- Publicar e anexar ao Proje-
to n° 3.477165. 

OFíCIO N° 977 

Belo Horizonte, 11 de fevereiro 
de 1966. 

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Atrav.és da Mensagem n° 962, de 
22 de dezembro, de 1965, foi en-
viado ao exame da Assembléia Le-
gislativa, pelo ex-Governador Dr. 
José de Magalhães Pinto, Projeto 
de Lei que, sob n° 3 .478~5, auto-
riza auxílio financeiro ao Institu-
to Costa Sena, da Fundação Gor-
ceix, em Ouro Prêto. 

Tratando-se de matéria comple-
. xa que merece estudo apurado dos 
órgãos da Administração atual e 
da própria Assembléia Legislativa. 
venho manifestar a V. Exa., com 
base no § 4. 0 do Artigo 29 da 
Constituição do Estado, com a 
nova redação que lhe foi dada pela 
Lei Constitucional n° 14, que seja 
alterado para 90 (noventa) dias o 
p r a z o inicialmente consignado 
para a discussão e votação do Pro-
jeto n° 3.478165. 

Prevaleço-me da oportunidade 
para a apresentar a V. Exa. os 
protestos de elevado aprêço e con-
sideração. 

(a .) Israel Pinheiro da Silva, Go-
vernador do Estado de Minas Ge-
rais. 

- Publicar e anexar ao Projeto 
D0 3 . 478165 . 

OFfCIO N° 978 

Belo Hcrlzonte, 11 de fevereiro 
de 1966. 

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Através da Mensasem n° 963, de 

22 de dezembro de 1965, foi en-
viado ao exame da Assembléia Le-
gislativa, pelo ex-Governador Dr. 
José de Magalhães Pinto, Projeto 
de Lei que, s~b- o n° 3.479165, cria 
Colégio Normal Oficial anexo ao 
Colégio Comercial Oficial de Rio 
Casca . 

Tratando-se de matéria comple-
xa que merece estudo mais apura-
do dos órgãos da Administração 
atual e da própria Assembléia Le-
gislativa, venho manifestar a V. 
Exa., com base no§ 4° do Artigo 29 
da Constituição do Estado com a 
nova redação que lhe foi dada pela 
Lei Constitucional n° 14, que seja 
auterado para 90 (noventa) dias o 
p r a z o inicialmente consignado 
para a discussão e votação do Pro-
jeto n° 3.479165. 

Prevaleço-me da oportunidade 
para apresentar a V. Exa. os pro-
testos de elevado aprêço a consi-
deração. 

(a. ) Israel Pinheiro da Silva, Go-
vernador do Estado de Minas Ge-
rais . 

- .Publicar e anexar ao Projeto 
n° 3 .479165. 

OFíCIO NO 979 

Belo Horizonte, 11 de fevereiro 
de 1966. 

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
blé-ia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Através da Mensagem n° 935, de 
22 de dezembro de 1965, foi envia-
do ao exame da Assembléia Legis-
lativa, pelo ex-Governador Dr. José 
de Magalhães Pinto, Projeto de 
Lei que, sob o n° 3.471165, conce-
de pensão à viúva de Carlos An-
tunes de Oliveira, de Nanuque. 

T.ratando-se de matéria comple-
xa que merece estudo mais apu-
rado dos órgãos da Administração 
atual e da própria Assembléia Le-
gislativa. venho manifestar a Vos-
sa Excelência com base no § 4. 0 do 
Artigo 29 da' Constituição do Es-
tado, com a nova redação que lhe 
foi dada pela Lei Constitucional n° 
14, que sejà. alterado para 90 (no-
venta) di~ o prazo 1n1clalmente 
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consignado para a discussão e vo-
tação do Projeto n° 3.471165. 

Prevaleço-me da oportunidade 
para apresentar a Vossa Excel~
cia os protestos de elevado apreço 
e oonsideração. 

(a.) Israel Pinheiro da S~va, 
Governador do Estado de Minas 
Gerais. - Publicar e anexar ao Projeto 
n° 3.471. 

OFíCIO N° 980 
Belo Horizonte, 11 de fevereiro 

de 1966. 
Ex!mo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Através da Mensagem n° 965, 
de 22 de dezembro de 1965, foi en-
viado ao exame da Assembléia Le-
gislativa pelo ex-G<>vernador José 
de MagaÍhães Pinto, Projeto de Lei 
que, sob no 3.480\65, cria ~1násio 
Industrial Estadual em Itauna. 

Tratando-se de matéria comple-
xa que merece estudo mais ap~-

. rado dos órgãos da Adminlstraçao 
atual e da própria Assembléia 
Legislativa, venho manifestar a 
Vossa Excelência, com bàse no § 
4.o do Artigo 29 da Constit~ção do 
Estado, com a nova redaçao que 
lhe foi dada pela Lei Constitucio-
nal n° 14, que seja alterado para 
90 (noventa) dias o prazo inicial-
mento consignado para a discus-
são e votação do Projeto n° .... 
3.480165. Prevaleço-me da oportunidade 
para apresentar a Vossa. Excelên· 
eis. os protestos de elevado a.prêço 
e consideração. 

(a.) Israel Pinheiro da Silva., 
Governador do Estado de Minas 
Gerais. 

- Publicar e anexar ao Projeto 
no 3.480\65. 

OFfCIO N° 981 
Belo Hortzon~ 11 de fevereiro 

de 1966. 
Ex:mo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa. do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Através da Mensagem n° 966, de 
23 de dezembro de 1965, foi envia-

do ao exame da Assembléia Legis-
lativa, pelo ex-Governador Dr. Jos~ 
de Magalhães Pinto, Projeto de Lel 
que sob n° 3.481165, autoriza ins-
tituição da Fundação Universitária 
"Tiradentes". 

Tratando-se de matéria comple-
xa que merece estudo mais ap"!}-
rado dos órgãos da Administraçao 
atual e da ·própria Assembléia Le-
gislativa, venho manifestar a V. 
Exa. com base no § 4.0 do Artigo 
29 da Constituição do Estado, com 
a 'nova redação que lhe foi dada 
pela Lei Constitucional n° 14, que 
seja alterado para 90 (noventa) 
dias o prazo inicialmente consig-
nado para a discussão e votação 
do Projeto n° 3.481\65 . 

Prevaleço-me da oportunidade 
para apresentar V. Exa. os pro-
testos de elevado aprêço e conside-
ração. 

Israel Pinheiro da Silva, Gover-
nador do Estado de Minas Gerais. 

- Publicar e anexar ao Projeto 
n° 3 .481165. 

OFíCIO N° 982 

Belo Horizonte, 11 de fevereiro 
de 1966. 

Ex'mo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Através da Mensagem n° 96'7, de 
23 de dezembro de 1965, foi envia-
do ao exame da Assembléia Legis-
lativa., pelo ex-Governador Dr. 
José de Magalhães Pinto, Projeto 
de Lei que, sob n° 3. 482165, dispÕe 
sôbre estrutura orgânica da Admi-
nistração Pública Estadual. 

Tratando-se de matéria comple· 
xa que merece estudo mais apu-
rado dos órgãos da Admlnistração 
atual e da própria Assembléia Le-
gislativa, venho manifestar a V. 
Exa. com base no § 4. 0 do Artigo 
29 da Constituição do Estado, com 
a 'nova redação que lhe fol dada 
pela Lei Constitucional n° 14, que 
seja alterado _para 90 (noventa) 
dias o prazo inicialmente consig-
nado para a ~uasão e votação 
do Projeto n° 3. 482186. 
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Prevaleço-me da oportunidade 
para apresentar a V. Exa. os pro-
testos de elevado aprêço e consi-
deração. 

Israel Pinheiro da Silva, Gover-
nador do Estado de Minas Gerais. 

- Publicar e anexar ao Projet o 
n° 3. 482165. 

OFíCIO NO 983 

Belo Horizonte, 11 de fevereiro 
de 1966. 

Exm.o . Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerai!;. 

At ravés da Mensagem n° 968, de 
23 de dezembro de 1965, foi envia-
do ao exame da Assembléia Legis-
lativa, pelo ex-G<>vernador Dr. 
José de Magalhães Pinto, Projeto 
de Lei que, sob n° 3. 483165, dispõe 
sôbre concessão de auxilio finan-
ceiro à Federação Mineira de Fu-
tebol · de Salão. 

Tratando-se de matéria. comple-
xa que merece estudo mais apu-
rado dos órgãos da Administração 
atual e da própria Assembléia Le-
gislativa, venho manifestar a V. 
Ex a. , com base no 4. 0 Artigo 29, 
da Constituição do Estaõo, com a 
nova redação que lhe foi dada pela 
Lei Constitucional n° 14, que seja 
alterado para 90 (noventa) dias 
o prazo inicialmente consignado 
para a discussão e votação do Pro-
jeto n° 3.483165. 

Prevaleço-me da. oportunidade 
para apresentar a V. Exa. os pro-
testos de elevado ·aprêço e consi-
deração. 

Israel Pinheiro da Silva, Gover-
n ador do Estado de Minas Gerais. 

- Publicar e anexar ao Projeto 
n° 3. 483165. 

OFíCIO NO 984 

Belo Horizonte. 11 de fevereiro 
de 1966. 

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa. do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Através da Mensagem no 969 de 
23 de dezem~o de 1965, foi enVia-
do ao exame 4& Asaembléla Lep 

lativa, p e 1 o ex-Governador Dr . 
José de Magalhães Pinto, Projeto 
de Lei que, sob n° 3.484165, cria 
Colégio Normal Oficial em Abaeté. 

Tratando-se de matéria comple-
xa que merece estudo mais a pu-
rado dos órgãos da Administração 
atual e da própria Assembléia Le-
gislativa, venho manifestar a V. 
Exa., com base no § 4.0 do Artigo 
29, da Constituição do Estado, com 
a nova redação que lhe foi dada 
pela Lei Constitucional n° 14, que 
seja alterado para 90 (noventa) 
dias o prazo inicialmente consig-
nado para a discussão e votação 
do Projeto n° 3.484165. 

Prevaleço-me da oportunidade 
para apresentar a V. Exa. os pro-
testos de elevado aprêço e consi-
deração. 

Israel Pinheiro da Silva, Gover-
nador do Estado de Minas Gerais. 

- Publicar e anexar ao Projeto 
n° 3.484165. 

OFíCIO N° 985 

Belo Horizonte, 11 de fevereiro 
de 1966. 

F.xmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Através da Mensagem n° 970, de 
23 de dezembro de 1965, foi envia-
do ao exame da Assembléia Legis-
lativa, pelo ex-Governador Dr. 
José de Magalhães Pinto, Prójeto 
de Lei que, sob n° 3. 485165 cria 
Colégio Comercial Oficial eni. São 
Lourenço. 

Tratando-se de matéria comple-
xa que merece estudo mais apu-
rado dos órgãos da Administração 
atual e da própria Assembléia Le-
gislativa, venho manifestar a V. 
Exa .• com base no §" 4. 0 do Artigo 
29, da. Constituição do Estado, com 
a nova redação que lhe foi dada. 
pela Lei Constitucional n° 14, que 
seja. alterado para 90 (noventa) 
dias o prazo inicialmente consig-
nado para a discussão e votação 
do Projeto n° 3.485165. 

Prevaleço-me da oportunidade 
para apresentar a V. Exa. oa pro-
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testos de elevado aprêço e consi-
deração. 

Israel Pinheiro da Silva, Gover-
nador do Estado de Minas Gerais. 

- Publicar e anexar ao Projeto 
n° 3. 485165. 

OFíCIO N° 986 

Be'lo Horizonte, 11 de fevereiro 
de 1966 . 

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Através da Mensagem n° 971, de 
23 de dezembro de 1965, foi envia-
do ao exame da Assembléia Legis-
lativa, p e 1 o ex-Governador Dr. 
José de Magalhães Pinto, Projeto 
de Lei que, sob n° 3. 486165, cria 
Colégio Estadual em São Pedro da 
União. 

Tratando-se da matéria comple-
xa que merece estudo mais apu-
rado dos órgãos da Administração 
atual e da própria Assembléia Le-
gislativa, venho manifestar a V. 
Excelência, com base no parágrafo 
4.o do Artigo 29 da Constituição do 
Estado com a nova redação que 
lhe f~i dada pela Lei Constitucio-
nal no 14. que seja alterado para 
90 (novent a ) dias o prazo inicial-
mente consignado para a discus-
são do Projeto n° 3.486165. 

Prevaleço-me da oportunidade 
para apresentar a Vossa Excelên-
cia os protestos de elevado aprêço 
e consideração. 

(a.) Israel Pinheiro da Silva -
Governador do Estado de Minas 
Gerais. 

- Publicar e anexar ao Projeto 
n° 8.486165. 

OFlCIO NO 987 
Belo Horizonte, 11 de fevereiro 

de 1966. 
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Através da Mensagem n° 972, de 
23 de dezembro de 1965, fol envia-
do ao exame da Assembléia Legis-
lativa. pelo ex-Governador Dr. 
José de Magalhães Pinto, Pro,eto 

de Lei que sob n° 3.487165, dispõe 
sôbre doaçã-o de imóvel ao Lar Be-
tânia . 

Tra tando-se de matéria comple-
xa que merece estudo mais apu-
rado dos órgãos da Administração 
atual e da própria Assembléia Le-
gislativa, venho manifestar a Vossa 
Excelência, com base no parágrafo 
4.o do Artigo 29 da Constituiçª'o 
do Estado, com a nova redaçao 
que lhe foi dada pela Lei Consti-
tucional n° 14, que seja a.lterado 
para 90 (noventa) dias o prazo 
inicialmente consignado para a 
discussão e votação do Projeto n° 
3 .487165. 

Prevaleço-me da oportunidade 
para apresentar a Vossa Excelên-
cia os protestos de e . vado aprêço 
e consideração. 

(a.) Israel Pinheiro da Silva -
Governador do Estado de Minas 
Gerais. 

-Publicar e anexar ao Projeto 
n° 3 . 487 j65. 

OFíCIO N° 988 
Belo Horizonte, 11 de fevereir 

de 1966 . 
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Através da Mensagem n° 985, de 
30 de dezembro de 1965, foi envia-
do ao exame da Assembléia Legis-
lat iva pelo ex-Governador Dr . 
José de Magalhães Pinto, Projeto 
de Lei que, sob n° 3.489165, cria 
curso secundário de 20 ciclo no Co-
légio Normal Oficial de Betim. 

Tratando-se de matéria comple-
xa que merece estudo mais apu-
rado dos órgãos da Administração 
atual e da própria ·Assembléia Le-
gislativa, venho manifestar a Vos-
sa Excelência com base no pará-
grafo 4.0 Artigo 29 da Constitui-
ção do Estado, com a nova reda-
ção que lhe. foi da~ pela Lei 
Constitucional n° 14, que seja al-
terado para 90 (noventa) dias o 
p r a z o inicialmente consignado 
para a discussão e vota~ão ·c;lQ PrQ-
~eto n° 3.489165. _ 
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Prevaleço-me da . oportunidade 
para apresentar a Vossa Excelên-
cia os protestos de elevado aprêço 
e consideração. 

(a.) Israel Pinheiro da Silva -
Governador do Estado de Minas 
Gerais. 

- Publicar e anexar ao Projet0 
no 3. 489[65. 

OFíCIO N° 989 

Belo Horizonte, 11 de fevereiro 
de 1966. 

Ex:mo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais . 

Através da Mensagem n° 986, de 
30 de dezembro de 1965, foi envia-
do ao exame da Assembléia Legis-
lativa, pelo ex-Governador Dr. 
José de Magalhães Pinto, Projet o 
de Lei que, sob n° 3.490j65, crla 
colégio Normal Oficial em Passa 
Quatro. 

Tratando-se de matéria comple-
xa que merece estuáo mais apu-
rado dos órgãos da Administração 
atual e da própria Assembléia Le-
gislativa, venho manifestar a Vos-
sa Excelência, com base no pará-
grafo 4.0 do Artigo 29 da Consti-
tuição do Estado, com a nova re-
dação que lhe foi dada pela Lei 
Constitucional n° 14, que seja al-
terado para 90 (noventa) dias o 
P r a z o inicialmente consignado 
para a discussão e votação do Pro-
jeto n° 3.490165. 

Prevaleço-me da oportunidade 
para apresentar o Vossa Excelên-
cia os protestos de elevado aprêço 
e consideração. 

(a.) Israel Pinheiro da Silva -
Governador do Estado de Minas 
Gerais. 

OFíCIO NO 990 
Belo Horizonte, 11 de fevereiro 

de 1966 
Exmo.' Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Através da Mensagem n° 987, de 
30 de dezembro de 1965, foi envia-
do ao exame da Asaembléla Legis-

lativa, pelo ex-Governador Dr. 
José de Magalhães Pinto Projeto 
de Lei que, sob n° 3.49Í I65, cria 
Colégio Normal Oficial em Cacho-
eira de Minas. 

Tratando-se de matéria comple-
xa que merece estudo mais apu-
rado dos órgãos da Administração 
atual 1e da própria Assembléia Le-
gislativa, venho manifestar a V. 
Excelência, com base no § 49 do 
Artigo 29 da Constituição do Es-
tado, com a nova redação que 
lhe foi dada pela Lei Constitut!io-
nal n° 14, que seja ~terado para 
90 (noventa) dias o prazo inicial-
mente consignado para a discus-
são e votação do Projeto no .... 
3.491165. • 

Prevaleço-me da oportunidade 
para apresentar a Vossa Excelên-
cia os protestos de elevado aprêço 
e consideração. . 

(a.) Israel Pinheiro da Silva -
Governador do Estado de Minas 
Gerais. 

- Publicar e anexar ao Projeto 
n° 3.491165. 

OFíCIO N° 991 
Belo Horizonte, 11 de fevereiro 

de 1966. 
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de MI-
nas Gerais. 

Através da Mensagem n° 1.007, 
de 20 de janeiro de 1966, tol en-
viado ao exame da Assembléia Le-
gislativa, pelo ex-Governador Dr. 
J osé de Magalhães Pinto, Projeto 
de Lei que, sob n° 3.494166, auto-
riza o Govêrno do EStado a rece-
ber, em doação, imóvel de proprie-
dade do Coronel José Geraldo de 
Oliveira. 

Tratando-se de matéria comple-
xa que merece estudo mais apu-

. rado dos órgãos da Administração 
atual e da própria Assembléia Le-
gislativa, venho manifestar a v. 
Exclência, com base no § 4.o do 
Artigo 29 da Constituição do Es-
tado com a nova redação que lhe 
foi dada pela Lei Constitucional 
n° 14, que seja alterado para 90 
\noventa>dia.s 9 prazo tnlclalmen-
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te consignado para a discussão e 
votação do Projeto n° 3. 494166. 

Prevaleço-me da oportunidade 
t-oar a apresentar a Vossa Excel~n
cia o~ protestos de elevado apreço 
e consideração. 

(a.) Israel Pinheiro da Silva, Go-
vernador do Estado de Minas Ge-
rais . 

- Publicar e anexar ao Projeto 
n° 3 . 494166. 

OFiCIO NO 992 

Belo Horizonte 11 de fevereiro 
de 1966. · 

Exmo. Sr. President e da Assem-
bléi~ Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Atrav-és da Mensagem n° 1. 000. 
foi enviado ao exame da Assem-
bléia Legislativa, pelo ex-Governa-
dor Dr. José de Magalhães Pinto. 
Projeto de Lei, sob n° 3.493165 
concedendo pensão especial às viú-
vas de ex-Comandan tes Gerais da 
Polícia Militar de Minas Gerais. 

Tratando-se de matéria comple-
xa, que merece estudo mais apu-
rado dos órgãos da Administração 
atual :e da própria Assembléia Le-
gislativa, venho manifestar a V. 
Exa. , com base no § 4.0 do Ar-
tigo 29, da Constit uição do Estado, 
com a n ova redação que lhe foi 
dada pela Lei Constitucional n° 
14, que seja alterado para 90 (no-
venta ) dias o pra.Zo inicialmente 
consignado para discussão e vota-
ção do Projeto n° 3.495165. 

Prevaleço-me da oportunidade 
para apresentar a Vossa Excelên-
cia os protestos de elevação aprêço 
e consideração. . 

(a.) Israel Pinheiro da Silva, Go-
vernador do Estado de Minas Ge-
rais. 

- Publicar e anexar ao Projeto 
n° 3 .493165. 

OFíCIO NO 993 
Belo Horizonte, 11 de fevereiro 

de 1966. 
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas G~~. 

Atra~s da Mensagem n° 999, 
foi enviado ao exame da Assem-
bléia Legislativa, pelo ex-Governa-
dor Dr. José ãe Magalhães Pinto 
Projeto de Lei que, sob n° 3.492j 
65, contém o Estatuto do Institu-
to de Previdência dos Servidores 
do E s t a d o de Minas Gerais 
"IPSEMG". 

Tratando-se de matéria comple-
xa que merece estudo mais apu-
rado dos órgãos da Administração 
a t ual e da própria Assembléia Le-
gislativa, venho manifestar a Vossa 
Excelência, com base no § 4-0 do 
Artigo 29 da Constituição do Es-
tado, com a nova redação que lhe 
foi dada pela Lei Constitucional 
n° 14, que seja alterado para 90 
(noventà dias o prazo inicialmen-
t e consignado para discussão e vo-
t ação do Projeto n° 3.492165. · 

Prevaleço-me da oportunidade 
para apresentar a Vossa Excelên-
cia os protestos de elevado aprêço 
e C(;nsideração . 

(a.) Israel Pinheiro da Silva, Go-
vErnador do Estado de Minas Ge-
I'ais . 

- Publicar e anexar ao Projeto 
n° 3. 492j65. 

OFíCIO 

Curitiba, 1° de feyereiro de 1966. 
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 
Tenho a honra de acusar rece-

bido e agradecer o oficio firmado 
por Vossa Excelência, sob o n9 
4. 786!66-0G, de 4 de janeiro últi-
mo, com que encaminha a esta 
casa Legislativa cópia da Lei 
Constitucional n° 14, que adapta a 
Constituição dêsse Estado aos têr-
mos do Ato Institucional n° 2. 

Reitero a vossa Excelência os 
protestos de minha elevada esti-
ma e di.stinguida consideração. 

(a.) Antônio Ferreira Ruppel, 
Presidente da Assembléia Legisla-
tiva do Estado do Paraná. 

.-Çtente. Publlcar, 

117- Fev. /66 

OFíCIO 

Belo Horizonte, 7 de fevereiro 
de 1966. 

Exmo. Sr. Presidente da Ássem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Apraz-me comunicar-lhe q u e, 
hom·ado com o convite de S. Exa. 
o Sr. Governador do Estado, já 
me acho in vestido nas funções de 
Secretário para assuntos de Abas-
lecimento e Crédito Rural. 

Esperamos dar a nossa contribui-
ção à obra de desenvolvimento de 
nosso Estado e, para isso, conta-
mos com apoio de V. Exa. 

Atenciosamente, 
o Secretário do Abastecimento e 

Cr~dito Rural, (a.) Feliciano Oli-
verra. 

Ciente. Publicar. 

O F f CIO 

Belo Horizonte 10 de fevereiro 
de 1966. · 

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais 

Venho à presença do ilustre De-
putado, para agradecer-lhe a co-
municação que me fêz sôbre a 
composição da Mesa dessa Casa, 
que dirigi.Ilá os trabalhos da 4.6 

Sessão Ordinária da 5.6 Legisla-
tura. 

Aproveito o ensejo para enviar-
-lhe cumprimentos pela sua esco-
lha à Presidência, solicitando a fi-
neza de transmiti-los aos seus ilus-
tres pares. 

Apresen to-lhe, nesta oportunl· 
dade, atenciosas saudações. 

(a. ) Chrispim Jacques Bias For-
tes, Secret ário de Estado da Segu-
rança Pública. 

Ciente. Publicar. 

OFiCIO 
Cidade Industrial, 10 de feverei-

ro de 1966. 
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

A Chefia do 8.0 Distrito Rodo-

viário Federal, engenheiro e fun-
cionários em geral, cumprem o in-
declinável dever de externar a essa 
Augusta Assembléia Legislativa os 
mais profundos sentimentos de 
pesar, pelo trágico desaparecimen-
to ilustre Deputado Cláudio Pi-
nheiro Lima e de seu desditoso fi-
lho Rodrigo, lamentando, nesta 
oportunidade a perda irreparável 
de eficiente colaborador que foi o 
Dr. Cláudio Pinheiro, cujos esfor-
ços e inegável capacidade de tra-
balho sempre estiveram à dispo-
sição das administrações dêste 
Distrito. ao qual êle prestou rele-
vantes serviços. 

- Aproveitamos a oportunidade 
para reiterar os protestos de ele-
vada estima e distinta considera-
ção. 

(a.) Jorge Pinto de Carvalho, -
Chefe do 6.0 D.R.F. (Engo). 

.~stério da Viação e Obras 
Publicas - D.N.E.R. 

- Ciente. Publicar. 

OFiCIO 
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas .Gerais. · 

Tenho a grata satisfação de 
congrat ular-me com Vossa Exce-
lência, em meu nome e no do s.o 
Distrito Rodoviário Federal em 
virtude da sua eleição e investidu-
ra no cargo de Presidente da As-
sembléia Legislava. 

Felicitando os ilustres Senhores 
Deputados pela feliz escolha do 
nome de Vossa Excelência para o 
elevado cargo, cabe-me augurar-
-lhe os mais sinceros votos por 
uma atuação profícua frente a 
essa Presidência, com a qual o ao 
D. R. F . terá o máximo prazer em 
colaborar, na medida do possível. 

Aproveito a oportunidade para 
reiterar a Vossa Excelência meus 
protestos de alta estima e distinta 
consideração. 

(~.) Jorge Pinto de Carvalho-
Chefe do ao D.R.F. (Engo) -
D.N.E.R. 

- Ciente. Publicar . 
-Passa-se à 
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LEITURA E APRL:SENTAÇÃO DE 

PROPOSIÇOES 
PARECER 

- Pelo respectivo Relator, é e .-
caminhado à Mesa o seguinte pa-
recer: 

PARECER 

Comissão Especial de Sindicân-
cia do "Caso Mannesmann". 

I. Relatório 
A requerimento do ilustre De-

putado Anuar Fares, foi constituí-
da uma Comissão Especial de Sin-
di ãncia para apurar as irregula-
rjdaces havidas na atuação da 
Companhia Siderúrgica Manneo:s-
malm no "mercado paralelo" -
Foram indicados para integrar a 
Comissão - e nomeados - os se-
nhores Deputados Expedito Tava-
res (depois substituído por Flori-
valdo Dias) , Martins Silveira, Ma-
noel Costa, Dermeval Pimenta Fi-
lho e Artur Fagundes. 

Em sua primeira reunião, oco:::-
rida a 6 de agôsto de 1965, a Co-
niissão elegeu para presidi-la o 
Deputado Manoel Costa, tendo-nos 
designado como Relator . 

Fixado o roteiro dos trabalhos, 
foram ouvidcs o Dr. José Rezende 
de Andrade, Delegado de Polícia, 
titular da Delegacia de Falsifica-
ções e Defraudações, o qual presi-
diu ao inquérito policial originado 
de requerimento da Companhia Si-
derúrgica ]dannesmann à Secreta-
ria de Estado da Segurança Pú-
blica, objetivando a apuração de 
falsidade de assinatura em títulos 
cambiais; e o Dr. Gustavo de Aze-
vedo Branco, Advogado daquela 
emprêsa. Ambos os depoimentos 
são ricos de informações e contém 
elementos que nos possibilitam 
formar um juizo sõbre a vinculação 
da Companhia Siderúrgica Man-
nesmann ao '"mercado paralelo" 
de títulos cabiais, além de estarem 
acompanhados de cópias de docu-
mentos que corroboram e comple-
mentam suas declarações. 

O Dr. J <>Sé Rezende de Andrade, 
perguntado pelos membros da Co-

missão, começou por esclarecer que 
que o inquérito instaurado a pre-
texto de apurar a falsificação da 
assinatura de um dos diretores da 
Mannesmann acumulou elementos 
de convicção que o levaram a con-
cluir ser a falsificação apenas o 
meio adotado para lesar o público, 
uma vez que o fito do mercado pa-
ralelo é "conseguir vantagens, lu-
dibriando a boa fé dos empresta-
dores de dinheiro". Dai haver afir-
mado que o mais grave problema 
seria apurar o crime de esteliona-
to que envolve inúmeras pessoas . 

Informou, em seguida, o Sr. De-
legado de Falsificações e Defrau-
d_ações que no inquérito pollcial, 
ficou apurado: 

1 - Segundo os estatutos da 
Mannesmann dois Diretores ou 
um Diretor e um Auditor podiam 
assinar os papéis referentes a seus 
negócios comerciais, inclusive pro-
missórias e cheques. Mas no 
"mercado paralelo" não haveria. 
ou melhor, não havia variedade de 
assinaturas: só foram encontradas 
promissórias assinadas por Jorge 
Serpa Filho e José Machado Frei-
re, esta última falsificada em vá-
rios títulos conforme exame peri-
cial grafológico mandado realizar 
na Policia Técnica. Verificou-se 
que, no "mercado paralelo" havia 
também promissórias com a assi-
natura legítima de José Machado 
Freire. Quanto às assinaturas de 
Jorge Serpa Filho, êle confessou 
serem tôdas autênticas. 

2 - Os títulos colocados no 
"mercado paralelo' em Belo Hori-
zonte vinham do Rio de Janeiro 
e eram entregues a Mário Nelson 
Aguiar da Cunha, funcionário da 
Mannesmann, o qual os distribuía 
entre diversos corretores da Capi-
tal, oficiais e não oficiais. o pro-
duto dessa venda era encaminhado 
ao Rio de Janeiro, através de Or-
lando Aguiar Cunha, irmão de 
Mária Nelson e também funcioná-
rio da Mannesmann. Mário Nelson 
efetuava os pagamentos dos títu-
los vencidos, recebendo o numerá-
rio através de seu irmão Orlando. 
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Mas houve o caso de alguns cor-
retores conseguirem os títulos di-
retamente do Rio de Janeiro ou 
a.través de Orlando ou do Esdritó-
no Pedro Esboriol. A colocação de 
t ítulos no "mercado paralelo" no 
Rio de :Janeiro e em São Paulo 
co_nverg1u para duas pessoas: Eu-
clenio Teles Pires (pessoa física) · 
com e_sc_ri~rio no Rio de Janeiro' 
~ E_scrltono Pedro Esboriol (pessoa 
Juridica) . com sede em São Paulo 
e filial no Rio de Janeiro. 

ad_vertiu Jorge Serga Filho a res-
peito da continuidade da emissão 
de promissórias, oportunidades em 
que êste avisava estar tomando as 
providências para liquidar com 0 
"mercado paralelo", pelo qual se 
responsabilizava, através de uma 
carta que assinou, emitindo inclu-
sive, um cheque da quatro bilhões 
de. cruzeiros a favor da Compa-
nhia. sob al_egação de que era para 
cob_ru- os t1tulos ainda em circu-
laçao. O cheque, todavia, deposi-
ta:do no Banco da Previdência do 
R1o Grande do Sul, foi devolvido. 

3 - Os títulos saíam das mãos 
de Jorge Serpa Filho, através de 
Orlando Aguiar da Cunha que era 
o intermediário para os ' acertos 
raras vêzes feitos diretamente coni 
J orge Serpa Filho. tste entretan-
to, afirmou, no inqu'érito, que 
todo os acertos eram feitos com o 
Presidente da Mannesmann Sig-
mund Weiss. ' 

4 - As assinaturas nos títulos 
eram abonadas pelo Banco Econô-
mico da Bahia. José Machado Frei-
re afirmou haver assinado inúme-
ros títulos,todos êles no valor de 
Cr 500.000 (quinhentos mil cru-
zeiros), devolvendo-os a Serpa Fi-
lho, no Rio de Janeiro. Alega, con-
t~do, n_ão ~ber para qual opera-
çao senam esses títulos. 

5 - Sigmund Weiss, Presidente 
da Mannesmann, confessou haver 
tomado conhecimento do "merca-
do paralelo" em março de 1963 
t~ndo, . imediatamente, reunido á 
du-etona da emprêsa para tratar 
do assunto. quando ficou delibera-
do que as promissórias emitidas 
pela Mannesmann só o seriam 
co~ autorização expressa da dire-
toria. Perguntado se deu ciência 
aos companheiros de direção de 
qu~ tal providência se destinava a 
eVItar o "mercado paralelo" res-
pondeu que não, acrescentando 
gue todos a entendiam como tendo 
esse objetivo. 

6 - O Presidente da Mannes-
mann informou ainda que Orlan-
do Aguiar da Cunha fêz treze via-
gens à Europa, financiadas com 
dinheiro oriundo do ''mercado pa-
ralelo; e que por diversas vêzes, 

7 - A percentagem auferida 
p_elo corretores de títulos era va-
riada,_ d_e acôrdo com os juros do 
emprest1mo, que variavam entre 
3,5% a 5%, e de acõrdo com a 
Mannesmann, porque os títulos 
eram por ela emitidos. 

8 - O principal responsável 
pelo "mercado paralelo" da Man-
nesma~ era Jorge Serpa Filho, 
~as Jose Machado Freire também 
tmha participação nêle apesar de 
haver alegado desconhecer a fina-
lidade dos títulos por êle assina-
dos. Quanto ao Presidente Sig-
~und ~eiss, participou por omis-
sao, assrm como os dois outros di-
retores, desde que confessaram 
exceto Hermann Kleinhesterkamp' 
conhecer a existência do "merca~ 
~o par~lelo desde 1963, sendo com 
ele com ventes. 

_A autoridade policial esclareceu 
nao ter requerido perícia na con-
tabilldade da Mannesmann, a fim 
d~ apurar se era contabilizado ou 
nao o produto do "mercado para-
lelo". ~im procedeu, primeiro, 
porque tinha pleno conhecimento 
da inexistência de contabilização 
portanto, na perícia mandada rea.: 
lizar pelo General Airton Salguei-
ro, Presidente da Comissão Fede-
ral de Inyestigações designada pelo 
Sr_. Presidente da República, nada 
f01 encontrado quanto à escritura-
ção dêsse "mercado paralelo' na 
Mannesmann; em segundo lugar 
entende que a escrituração ou nã~ 
no "mercado paralelo" interessa 
menos que o fato em si, configu-
rado como estelionato. 
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o Dr. Rezende de ~drade re-
velou te:r recebido vanas c3:rtas 
denunciando Oto Augusto de Lrma, 
sócio de Jorge Serpa Filho, e p~o
prietário da Transoto e~presa 
transportadora de materiaiS da 
Mannesmann . Essas cartas o 
mencionavam como pessoa _que. se 
enriqueceu illcita e extraordinària:-
mente, em conivência com os di-
retores da emprêsa e com seus es-
critórios em Belo Horizo!_lte. Mas 
se trata de cartas que n~o. ~ere
cem crédito. pela imposstbilidB;de 
de se identificar seu ou seus Sig-
natários. 

Relativamente ao destino dado 
ao farto dinheiro obtido no "mer -
cado paralelo", a única coisa que 
o inquérito policial apurou foram 
as diversas viagens de Orlando 
Aguiar da Cunha à Europa. 

Com a referência à falsificação 
da assinatura de José Machado 
Freire, ela interessava primeira-
mente a Jorge Serpa Filho, como 
principal responsável pelo "merca-
do paralelo". Também à Mannes-
mann se envolvida nêsse merca-
do, ir{teressava a falsificação .. Esta 
deve ter-se dado porq~ retrran-
do-se J osé Machado Frerre da en:-
prêsa, em outubro . de 1964, haVIa 
necessidade de contmua~ as oper~
ções, ainda que por me10 de assi-
natura falsificada. Aliás as assi-
naturas falsas são posterio~es à 
data do desligamento de Jose Ma-
chado Freire. 

Foi juntada ao inquérito policial, 
fornecida por Sigmund Weiss, uma 
relação de títulos do "mercado pa-
alelo" emitidos todos como sendo 

de setembro de 1963, e com o val~r 
de Cr 500. 000 (quinhentos mil 
cruzeiros), a fim ?e e~caparem às 
exigências da Leg1slaçao f!scal. Os 
títul('S totallzavam 32 bilhoes e 400 
milhões de cruzeiros tendo a re-
lação ido ter à Mannesmann ale-
mã através do Dr. Thomaz Maga-
lhães. Sigmund Weiss alegou que 
a Mannesmann alemã tomou co-
nhecimento, antes dêle, d~ mon-
tante do "mercado paralelo . 

o Delegado Dr. José Rezende de 
Andrade ofereceu, para comple-
mentar seu depoimento, cópia do 
relatório final do inq-qérito a que 
presidiu e que foi enviado à Jus-
tiça. O relatório conté_m o resum_o 
dos depoimentos colhidos dos dl-
versos corretores implicados no 
"mercado paralelo" de títulos da 
Mannesmann. São êles: Ari de 
Souza Caldas, Angelo Corrêa, Os-
valdo Ramos de Carvalho, JuaTez 
Mariano Machado Neymar de Mi-
randa Campos, 'José Gonçalv~ 
campos Jayme Zatar, Aluizio 
campos' e José Hadad. Contém 
ainda o relatório resumo das de-
clarações de Orlando Aguiar d~ 
Cunha de Euclênio Dias Teles PI-
res de Hermann Kleinneister-
kamp, de Sigmund Weiss, . de 
Edwin May e de Jorge Serpa Filho. 

O relatório traz também, resu-
midas as declarações juntadas aos 
autos 'de inquérito em cópia ·:~
mofax" e prestadas em mquerlto 
instaurado no Rio de Janeiro, por 
Geraldo Batista Meireles, funcio-
nário do Banco Econômico da ~a
hia: Wiliam Góis Faraj, ta:rp.b~m 
funcionário do Banco Econom1co 
da Bahia; Jaime da Silva Matos, 
cont1nuo da Mannesm~; . Lou-
renzo Veronezzi, func~onano ~o 
Escritório Pedro Esbonol, no, R10 
cie Janeiro; e finalmente o propr1o 
Pedro Esboriol. 

Assim conclui u relatório o 
Dr. José Rezende de Andrade: 

"Os atuais Diretores da Compa-
nhia Siderúrgica Mannesmann, Dr. 
Sigmund Weiss, Edwin May e Her-
mann Kleinheisterkamp comete-
ram no modo de entender do si~?· 
natârio dêste, ilícito penal. poiS 
não só deixaram de levar ao co-
nhecimento da assembléi:a da em-
prêsa fato de natureza grave como 
também foram muito complacen-
tes com os emitentes dos famosos 
títulos lançados no "mercalo para-
lelo", principalmente o primeiro, 
isto é. o Diretor Presidente da 
Companhia. 

Não é da. competência da auto-
ridade pollclal classUicar delito: 
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entretanto, no caso em tela, pre-
sume-se que os indicados Jorge 
Serpa Filho, Orlando Aguiar da 
Cunha, Euclênio Teles Pires, Pedro 
Esboriol e Mário Nelson Aguiar da 
Cunha cometeram o crime de es-
telionato, pois a assinatura falsifi-
cada de José Machado Freire foi, 
apenas, o meio adotado pára lesar 
o público". 

De posse dos subsídios trazidos 
pelo Dr. José Rezende de Andrade, 
esta C missão Especial convidou a 
vir prestar esclarecimentos o · Dr. 
Gustavo de Azevedo Branco, Advo-
gado da CompaJDhia Siderúrgica 
Mannesmann. Em resumo, s ã o 
estas suas informações: 

1 - A Mannesmann é uma so-
ciedade anônima cuja diretoria, 
composta de cinco membros, era, 
ao tempo dos fatos objeto de sin-
dicância, constituída de: um Pre-
sidente - Sigmund Weiss, um Di-
retor-secretário - Jorge Serpa 
Filho, um Diretor-Comercial -
Edwin May, um Diretor Tesourei-
ro - José Machado Freire, um Di-
retor Industrial - H e r m a n n 
Kleinheisterkamp. 

2 - Pelos estatutos, a Mannes-
mann se obriga por duas assinatu-
ras, dependendo a emissão de cam-
biais. segundo o art. 19, de auto-
rização expressa da diretoria. Os 
cheques eram assinados. habitual-
mente, p e 1 o Diretor-Tesoureiro 
e Diretor-Comercial . Relativamen-
te às promissórias do "mercado pa-
ralelo", eram da emissão de Jorge 
Serpa Filho e José M a c h a d o 
Freire. 

atrasados. o declarante pensou 
tratar-se de alguma duplicata e 
pediu para ver os documentos. 
Foram-lhe exibidas quatro pro-
missórias com o carimbo da Com-
Panhia e com as assinaturas de 
José Machado Freire grosseira-
mente falsificadas, o que se evi-
denciou no confronto com outra, 
autêntica, firmada em um contra-
to coletivo de trabalho. Com per-
missão do Advogado portador dos 
títulos, o declarante tirou cópias 
fotostáticas dêles e as encami-
nhou à diretoria da emprêsa. 
5-O capital social da Mannes-

mann se realizou da forma como 
foi constituído. Quanto à situação 
financeira da Companhia, no ano 
de 1964 considerado ruim, houve 
um 1 ucro de Cr 1. 672. 779. 831. 

6 - A emprêsa não lançou mão 
do "mercado paralelo" para obten-
ção de financiamento. Sempre 
operou com estabelecimentos ban-
cários. Diversas pessoas oferece-
ram dinheiro à Mannesmann, até 
milhões de cruzeiros, a titulo de 
empréstimo, mas as respostas evi-
denciavam que a Companhia só 
operava com estabelecimentos ban-
cários. dentro das normas legais. 
7- Sigmund Weiss foi toleran-

te com Jorge Serpa Filho, confian-
do em que êle, como prometera 
tivesse condições de regularizar à 
situação do "mercado paralelo" 
evitando o mal maior que seria o 
escândalo a comprometer o bom 
nome da emprêsa. 

3 - Os títulos do "mercado pa-
ralelo" não são de responsabilida-
de da Mannesmann e o nlllllerá-
rio decorrente de sua emissão ja-
mais entrou para os cofres da 
Companhia. Ademais, ela se obri-
ga por duas assinaturas autênti-
cas . Logo, havendo uma inautên-
tica, não se obriga. 

4 - Assim foi descoberta a fal-
sificação na assinatura de José 
Machado Freire: em junho dêste 
ano, um Advogado procurou o Ser-
viço Legal da Mannesmann, ale-
gando desejar receber uns títulos 

8 - Em julho do ano passado, . 
o declarante foi procurado por um 
rapaz que pleiteava um lugar de 
corretor de títulos da Companhia. 
O declarante procurou então Sílvio 
Couto, contador da emprêsa, a fim 
de colher explicações sõbre os tí-
tulos do "mercado paralelo", cuja 
eXistência era ventilada, mas que 
êle desconhecia. o contador tam-
bém nada sabia a respeito, salien-
tando que a contabilidade da em-
prêsa venha sendo visitada cons-
ta:ntemente por fiscais do Impôs-
to de Renda e do Impôsto do Sêlo, 
desde que a revista "Banas' diVUl-
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gou noticiário sôbre a venda de 
promissórias no "mercado parale-
lo". Foram ambos conversar com 
o Chefe do Serviço Financ:eiro, Sr. 
João Rodrigues Parente, que, nada 
s~bendo do recebimento de dinhei-
ro do "mercado paralelo", infor-
mou ter ouvido dizer que a Man-
nesmann recebia dinheiro por em-
préstimo a juros de :S% e 6%. A 
responsabilidade que lhes pesava 
aos ombros levou todos a irem 
conversar com o Diretor-Comer-
cial . Êste os encaminhou ao .Rio 
para relatar a situação. O decla-
rante se dirigiu ao Rio de Janeiro, 
precisamente a 15 de julho do ano 
passado, conversando com o Presi-
dente Sigmund Weiss, sendo infor -
mado por êle de que Serpa Filho 
se havia comprometido a resolver 
o problema. P osteriormente, em 
novembro o diretor Edwin May 
disse-lhe 'que Machado Freire se 
afastara da diretoria e que Serpa 
Filho assumira a responsabilidade 
de liquidar os títulos do "merca-
do paralelo". que andariam na 
casa de 750 milhões até um bilhão 
de cruzeiros . 

9 - A Mannesmann nunca ope-
rou no "mercado paralelo' . Quan-
do houve o estouro do chamado 
"Caso Mannesmann", a emprêsa 
solicitou ao Banco Central que 
mandasse uma comissão examinar 
sua escrita. Isto aconteceu, estan-
do o Banco Central autorizado a 
divulgar o resultado da vistoria. 

10 - Havia titulas autênticos 
assinados por José Machado Frei-
re. Eram autênticas as assinatu-
ras, mas ilegítimos os títulos, por 
que nunca se filiaram à Maniles-
mann. 

11 - o valor dos titulas no 
"mercado paralelo", segundo a pri-
meira informação recebida pela 
diretoria, era de 750 milhões a um 
bilhão de cruzeiros. Posteriorm.en-
te Jorge Serpa Filho informou que 
era de 4,5 a 5 bilhões, tendo feito, 
para resgatá-los um depósito de 
3 bilhões e 860 innhões de cruzei-
rios no Banco da Província no Rio 
Grande do Sul. Mais tarde, segun-

do iniormação da diretoria, o mon-
tante dos títulos subia a 10 bi-
lhões de cruzeiros. Finalmente, 
atravlés da relação enviada à Man-
nesmann alemã por intermédio do 
Dr. Thomaz Magalhães, ficou re-
velado que a cifra era de 27 bi-
lhões e 432 milhões de cruzeiros. 

12 - A Mannesmann propôs 
uma ação declaratória, objetivan-
do chamar os tomadores de pro-
missórias a apresentá-las. Mas a 
maioria, com receio do Fisco. por 
se tratar de títulos antedatados e 
com violação da Lei m 4 . 242, não 
os apresentou. 

13 - O perito Carlos Éboli, a 
pedido da Mannesmann, verificou 
a possível filiação gráfica entre as 
assinaturas de elementos que lida-
vam com as promissórias e a as-
sina ura falsificada, chegando ao 
seguinte resultado: existem traços 
comuns que levam à filiação grá-
fica entre a assinatura de Euclê-
nio Teles e as falsificadas. 

14 - A diretoria da emprêsa 
desconhece onde Jorge Serpa Fi-
lho empregava o dinheiro origina-
do do "mercad paralelo". Ela só 
pôde fornecer ao Conselho de Se-
gurança Nacional, à Comissão Fe-
deral presidida pelo General Air-
ton Salgueiro e ao Banco Central 
a relação dos telefonemas dados 
por Jorge Serpa Filho, e uma cer-
tidão de viagens de Orlando Aguiar 
da Cunha ao exterior, custeadas 
com o lucro do "mercado paralelo". 

15 - A Companhia Siderúrgica 
Mannesmann, terceira indústria 
siderúrgica do país, contribuiu para 
os cofres públicos municipal, esta-
dual e federal, de junho de 1964 
a junho de 1965, com a impor-
tância de 7 bilhões, 650 milhões. 
893 mil e 68 cruzeiros. 

16 - Quanto à carta assinada 
por Alfredo de tal e endereçada 
ao Deputado Manoel Costa, Pre-
sidente desta Comissão Especial 
de Sindicância, denunciando Oto 
Augusto de Lima, proprietário da 
emprêsa Transoto, transportadora 
de material da Mannesma.nn, 
outras cartas existem, 88Cl'ltas com 
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o mesmo tipo de máquina e com o 
mesmo teor, mas assinadas com 
nome diferente, numa forma de 
anonimato que não deve ser leva -
da em conta. 

uma parcela de responsabi11dade. 
Nosso parecer, em conclusão é 

!llo sentido de que a Cia. Sideruz!gi-
ca: Mannesmann não p o d e exi-
m~-se das responsabilidades assu-
nudas, em seu nome para com 
uma ponderável .parcela do povo 
qu~, confiando no conceito da em_ 
presa, se dispôs a lhe entregar suas 
poupanças, na certeza de que es-
tavam fazendo um investimento 
hone~to, legítimo e compensador . 

O Dr. Gustavo de Azevedo Bran-
co o~er~c~u .à C~missão Especial 
de Sm~c~c1a copias fotostáticas 
do deposito feito a crédito da 
Mannesmann no Banco da Pro-
víncia do Rio Grande do Sul no 
valor de 3 bilhões e 870 muhões 
de cruzeiros, e da carta endereça-
da por J orge Serpa Filho ao Pre-
sidente Sigmund Weiss, pela qual 
a~um~ a responsabilidade da Li-
quidaçao do "mercado paralelo". 

U - Conclusão 

Os elementos informativos co-
lhid~s ~o: esta Comissão Especial 
de Sm«;UcancJ.a trazem à evidência 
a p_articipaçao da Companhia Si-
derurgica Mannesmann nas ma-
nobras do "mercado paralelo" al-
tamente lesivas à economia do 
povo. É fato que não se pode 
t~ndo em vista os dados de qu~ 
~spo!flOS,. conc~uir por uma parti-
ctpaçao direta mequívoca da Man-
uesmann no ludibrio à boa-fé dos 
empre.stad_9res de dinheiro. Uma 
PartiCipaçao indireta porém. é tn-
d~bitá.'!el, pois, quando nada, a sua 
~e~na tinha conhecimento da 
Pratica do "mercado paralelo" em 
n<;>m~ da emprêsa, o que, aliás, era 
publico _e ~otório há vários anos. 

Opmamos. outrossim, no senti-
do de. que os autos desta Comissão 
E.special de Sindicância sejam en-
VIad.os, como subsídio, ao Congresso 
NaciOnal ,onde está em funciona-
mento ~!1 Cm;nissão Parlamentar 
de Inquento sobre 0 momentoso 
problema . 

Sala José Proença 17 de dezem-
bro de 1965. ' 

a.a.) Manoel Costa, Presidente 
-;-Artur Fagundes. Relator _ Mar-
tms Silveira. 

O SR. PRESIDENTE _ Com a 
palavra 0 Sr. Deputado Athos Viei-
ra de Andrade, orador inscrito 

O SR. A TiroS VIEIRA DE ÁN-
DRADE - Sr. Presidente, Srs De-putados. · 

P or ocasião da Sessão de 4 de 
fevereiro de 1966, da Câmara Fe-
deral, o ilustre Deputado Cunha 
Bueno, da representação de São 
Paulo, pronunciou discurso enalte-
cendo a figura do Diplomata L!n-
coln Gordon . Ao ensejo da visita 
que esta Casa receberá dentro de 
d~as horas do ilustre homem pú-
b~lco, desejo ler o discurso pronun-
<:lado pelo ilustre Deputado pau-
lista, P~a que fique constando 
dos AnalS da nossa Assembléia. 

Eis o discurso: 

Os pnnc1pais responsáveis pelo 
d~rrame de títulos, Jorge Serpa 
F1lho e José Machado Freire 
erall_l .. respectivamente. Diretor-Se~ 
cretár10 e Diretor-Tesoureiro da 
Mannesmann e agiam em nome 
dei~, com o conhecimento dos de-
mais integrantes da diretoria, pelo 
menos desde 1963. Portanto 0 Di-
r~tor-Presidente Sigmund Weiss, 0 
D~etor-Comercial Edwin May e o 
D1retor-Industnai Hermann Klein-
he!Sterkamp foram coniventes nas 
prati~as lesivas do "mercado pa-
ralelo e, na falta de provas con-
cz:etas ~e uma participação ativa 
d~les, fica patenteada a sua omts-
sao dolosa, o que lhes acarreta 

!Discurso pronunciado pelo De-
putado Cunha Bueno _ Sessão de 
4 de fevereiro de 1966. 

Senhor Presidente: 
pomo cidadão e como homem 

publico que procura acompanhar 
de perto as marchas e contramar-
chas que têm caracterizado nosso 
desenvolvimento econõmtco não 
Poderia deixar de registrár nos 
Anais da Casa a noticia da no-
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meação do eminente professor 
Lincoln Gordon para o elevado 
pôsto de Secretário AdjU?-to, en-
carregado dos assuntos latmo-ame-
ricanos. 

Realmente, agiu com muita fe-
licidade e muito acêrto o presi-
dente Lyndon Johnson, ao convi-
dar o ilustre Diplomata para ccu-
par um cargo da mais alta impor-
tância no Departamento de Es-
tado . 

Vejamos em r ápidas pinceladas 
as principais atividades do Pro-
fessor Lincoln Gordon, durante os 
anos em que representou os Es-
tados Unidos da América junto ao 
Govêrno Brasileiro, oportunidade 
em que prestou inestimáveis ser-
viços ao complexo das boas rela-
ções entre nosso País e a poderosa 
nação norte-americana. 

Ao comentar aspectos positivos 
da atuação do sr. Lincoln Gordon, 
assinado ePisódios em que o di-
plomata deu demonstrações de se 
haver integrado plenamente na 
vida brasileira e, efetivamente, co-
laborou no encaminhamento da 
solução de alguns problemas bási-
cos de nosso País, os quais, por 
sua natureza, mereceram, graças 
ao seu empenho pessoal. a aten-
ção dos Estados Unidos da Amé-
rica. 

A propósito da honrosa investi-
dura no nõvo põsto, o prestigioso 
órgão da imprensa paulistana, o 
Estado de São Paulo, publicou a 
seguinte análise: Sua curiosidade 
intelectual e a sua visão de con-
junto fizeram com que o econo-
mista Lincoln Gordon começasse a 
enfronhar-se, cada vez mais, nos 
problemas específicos de nosso 
País e, partindo daí dos esforços 
visando a acelerar o progresso eco-
nómico-social do nosso Hemis-
fério. 

Primeiramente como ientista, e 
em seguida, como diplomata, o sr. 
Lincoln Gordon foi um dos idea-
lizadores da Aliança para o Pro-
gresso, contribuindo muito para a 
redação, em 1961, da Carta de 
Punta del Este", e, nos anos se-
guintes, para a progressiva adap-

tação das normas da aplicação da 
"Carta" às necessidades latino-
americanas. 

No desempenho de suas funções 
como embaixador junto ao nosso 
Govêrno, o professor Lincoln Gor-
don soube despertar o interêsse das 
autoridades de Washington pelos 
problemas tão complexos quão w·-
gentes do Nordeste . E apesar de 
muitas críticas e insinuações. o 
embaixador Gordon não poupou 
energias para conseguir que o seu 
govêrno se compenetrasse do im-
perativ.1 de ajudar, com quantias 
vultosas. a modernização dos ser-
viços públicos do Estado da Gua-
nabara, e isso num período em que 
a Administração Federal tudo fa-
zia para impedir que o padrão 
econômico-s'Jcial do maior centro 
urbano do Brasil fôsse elevado. 

Além de sua compreensão ativa 
e dinâmica dos problemas regio-
nais da economia brasileira, o Em-
baixador-economista Lincoln Gor-
don evidenciou grande suscetibili-
dade para os problemas gerais da 
nossa economia, contribuindo para 
que êstes fôssem entendidos não 
somente pela A d m i n i s t r a ç â o 
"yankee", mas também pelo Fundo 
Monetário Internacional e por gru-
pos privados. 

Finalmente é apenas justo lem-
brar o papel construtivo e mesmo 
pioneiro desempenhado pelo pro-
fessor Lincoln Gordon na cruzada 
visando a convencer primeiramente 
a própria Administração e, em se-
guida, o comércio especializado do 
seu país da conveniência de apoiar, 
cada vez mais o Acôrdo Interna-
cional do Café. 

No Brasil, Lincoln Gordon par-
ticipou de importantes convênios 
firmados com os Estados Unidos 
ou com organizações bancárias 
norte-americanas, apondo sua as-
sinatura em muitos acordos de em-
préstimo. 

Ao oferecer, desta tribuna, Sr. 
Presidente, nossas despedidas ao 
ex-Embaixador Lincoln Gordon, 
quero fazer sinceros votos de êxito 
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ao ilustre Diplomata no desempe-
~o da ~onrosa investidura que lhe 
foi conf.Iada pelo Govêrno dos Esta-
dos Umdos da América. Temos a 
certeza antecipada de que 0 ilustre 
homem público e grande amigo do 
Br~. em~ora distante de n osso 
Pais, col!tmuará interessando-se 
pela soluçao dos problemas básicos 
que tanto _absorvem a atenção do 
nosso Governo e do n osso povo. 

Era o que tinha a dizer. 

. c~m ao seu lado nas últimas elei-
çoe.s, como é o fato que vou fo-
c~lizar, ocprrido no Município de 
Coz·~ego Novo, praticado pela pro-
fessora Maria José dos Reis Lopes 
que ocupa a diretoria daquele' 
G!Upo E s c o I a r, eventualmente 
Digo que ocupa eventualmen~ 
aqu~la diretoria porque não é nor-
maliSta; trata-se de mõça que vem 
fazendo o c u r s o normal e que 
r~sp.onde_por uma diretoria que de 
d!.!eito nao lhe pertence. Por oca-
Siao das matriculas escolares que 
se p~ocessam prensentemente, aque. 
la diretora fêz afixar na porta do 

Sr . Presidente, passo a comen-
tar. agora, um ato de arbitraríe-
d~de com«_:tido no município de 
Corrego Novo, pela senhorita Di-
retora do Grupo Escolar "Profes-
sor Borges da Costa'. gr~p'? ~scolar a seguinte nota: 

Copia de Documento afixado à 
entrada do Grupo Escolar "Profes-
sor ~orges da Co ta", da cidade 
de Carrego Nôvo. 

E . ao fazer esta denúncia, Sr 
Presidente e Srs. Deputados fa.:. 
zemos um apêlo ao Sr. Secretário 
da Educação, ilustre Deputado Gil-
berto Almeida, para que tome co-
nhecimento dêste fato, no sentido 
de s~r ~purado a veracidade desta 
denuncia aplicando as penalida-
des a que está sujeita aquela di-
retora, qu_e~ servindo de instru-
m~nto político nas mãos do pre-
feltos do município de Bom Jesus 
d? Galho, Sr · Joaquim Caetano 
Filho, n ada mais faz do que me-
nosprezar a sociedade daquela co-
m_una, ridicularizando aquêles que 
nao se colocam ao seu lado nas 
~ampa~as eleitorais. Ao fazer 
este a~Io ao S.r. Secretário da 
E~ucaçao, desejo que tome ciência 
deste fato o ilustre Deputado Ma-
noel Costa, atual líder do Govêr-
no, para que possamos ver repa-
r~d~ uma injustiça. Não t enho 
duvida quanto ao alto propósito 
de que está investido o ilustre Go-
vernador Israel Pinheiro. Até aqui 
temos apreciado com simpatia 
suas atitudes. S. Exa. vem-se ba-
ttendo bravamente no desejo de 
r~zer a pacificação à familla po-
li~Ica de Minas Gerais e de admi-
ntstrar o Estado de Minas para 0 bem de sua gente. Não sei, Sr 
~residente, se o elevado espiriu; 
ao Sr · Governador do Estado en-
contraria a ressonância desejada 
no espfrito daqueles que se colo-

Escala de Matrícula: 
.Dia 7- Aidê Maria Vaz _Eu-

rue~ Ferreira Martins. 
Dla 8 - Maria Imaculada s _ re... s~ . ~c). G ~ - onia Mazarello Ferreira 
o~es - R~gina Correia Viana'. 

. Dia 9 - .sonia Maria de carva-
lho.- Marma Pires. Rodrigues. 

Dia 1.1 - Guacira Moreira Dias 
- M!lrza da Natividade _ Mar' Josefina . Ja 

AlmDi~ 12 - Leonides Ferreira da 
ezda. - J esuina Maria. 

Horário de MatricUla: das 8 à 
11 horas. s 

_As demais professõras de que 
na~ constarem o nome nesta lista 
estao dispensadas. 

<.a.) Marta José dos Reis Lopes 
(Dll'etora Responsável) n. ' 

Esta diretora coloca os nomes de 
professõras leigas, estranhas à vida 
tdo grupo escolar, que nunca par-
icipa~am do magistério Primári 

em Corrego Nôvo. São onze no~ 
me~ dos quais apenas dois são de 
antigas professôras. 
A~sim ~troduz ela novas pro-

fessor~s lezgas, das quais apenas 
u~a. ~ n_ormalista, sem exame de 
suficienCia. e sem direito algum 
eliminando nove professôras d~ 
duais pelo menos 4 contam 8' anos 

e serviços prestados ao Estado 
com apostilaa de efetivação, comÓ 
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fessôras Eclair 
é o caso das 0P~~9 374 admitida 
Pedra, Masp. n d ·1958 padrão 
em fevereiro no~ de se~viço, pro-
M-A-l, com 8 a nente· Maria de 
fessôra pe~a Masp no 75 . 705, 
Lourdes Pererra, 11 ·anos e três 

apelamos com ansiedade, ~ara que 
êste estado de cousas nao con-
tinue . - Belo Estas professôras estao ~~ 

padrão M-A-1, _com rofessôra per-
meses de serviço, P "d Perei-

H . onte pedindo proVIdenci~. orlZ • as matri-dispensadas de fazerem tranhas 
cuias porque outras es , 
não ~esidentes no local, leigas, de 
outros m~cípios, =~~rrS: 
suas caderras P~a u diretora a que 
verent~, ilegal uiescência e au-
me ref~o, sem anhq órgão com-

t . Maria Apareci a m.anen e, 0 73 706 1o anos e 4 
ra, Masp. n . · ' adrão M-A-1, 
meses de serviÇO, P Auxiliadora 
perman~nte; Mari~o 120.155, pa-
LopesMS~Av-~, 1fc:-sf~os e três meses 
drao ' t AS outras de serviço, permanen e· enos de 

torizaçao de ne um - . 
petente da administraçao publl~.:. 

professôras conttam c~~ ~is de 8 
8 anos, mas es as 

Sr Presidente e Srs · Depu 
· d ue o nus-dos estamos certos e q - -

tre 'secretário de Educaçao na:o 
tem conhecimento dêste fato mUl-
to mesmo o Sr. G<?ver~dor aisdo Es-anos de serviço· 

Sr Presidente e srs. D~putf<;Ios, 
mo. pode uma professor~ ~Igaé, 

co u ta que nao 

as há dois dias m ou 
~~~~s~rondou pela Se~t~rl~ g:_ 
Educação 0 Prefeito m CIP _ 
quele município, quem ~abe n:, :-
pectativa d~ perpet~ars~:Seo~enta
justo, praticado. so fazer 

que não é norm~ s ' alista is nao é norm · diretora\ po sr . secretário da Edu-
sem ouVl! 0 torização da Inspe-ção sem au 
~a Municipal ou seccional, ma~-
do:ra afixar êste a~o, edla qCóue~ag~ 

muniClPIO e mora no - vai ao Grugo Es-
Nôvo e que na~do arbitràriamen-
~~l~~v~~of::sôras, entre ~las, a! 

d ? Tenho em maos 
efet!~a:scÍe efetivação destas prod-
ap- - ra efeito de contagem e 
fessorn.s pa ela Coletoria Es-
tempo, passadas P elas tôdas com 
tadual, contando té 11 anos e 
mais de oito ~os: ~ diretora 
meio de s~lVlÇO, t a1mente cargo 
que assumm even u a meramente 
no ano pdassado, J:1~iSpensar estas 
contrata a, vem em seus lugares 
professôras, para tra 
colocar oito leigas que nun~:cola;, 
balharam naquele gru~ ã.nsia de 
apenas para satisfazer gut,.ãn po-

dlt ânsia de perse Y-" 

rfftca, a do Prefeito Francisco Cae-
tano de Souza Filho. 

ciamos êste fato lamen-
t . Deln~umamente lamentável para 
ave, _ j tiça de n osso as tradiçoes de. us dêste 

Estado na certeza de que do 
to náo participou a ~essoa . 
~ Secretário de Educaçao e mUl-
to. menos a pessoa do Sr; Gove!-
nador do Estado, cujo espírito~~ 
bllco reconhecemos, mas ape 

ão s Exa. so pensa em . 
ç u'tica: na base de delegacia, di-
po , te de grupo es-retoras e serven s 
co~tMn.os certos de que o Sr. De-

utado Gilberto Almeida, em quem 
~econhecemos elevada ~atpaci~balide 

b 1h e alto espíri o pu -de tra a 0 Sr Governador do 
~~t~~~ ~~!0q~em ·nunca conversa-
mos ~as temos por S. ~a. ' gran-

' ·to numa hora seria como de respei • d t rminar com esta, para Minas e e Go-
êste estado de cousas, pois o 

- está empenhado na h~O-
;;i~~a famllia mineira. ss. Exc~as., 
hão de tomar conhecimento dtst: 

. sódio a fim de que a pro es 
~E~a dê 'conta de seus atos e con-
tra e la sejam aplicadas as pena-
lidades regulamentares. 

SR PRESIDENTE - Tem a 
pa?avra · 0 Sr. Deputado Cícero 
numont. 0 DUMONT sr o SR. CíCER · - . 
Presidente e srs. Deputados. 

Foi realiZ9:da, r:m=~~:r:~~ mente um mes, a Est 
cia tri-conttnenta.l de ~avana. a 
conferência foi feita pelosd Parti~ 
ComuniStas com apolo os gov 
nos onde unpera ê8se tipo de regi· 
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me politico. o objetivo da Conferên-
cia Tri-Continental de Havana foi 
o de restabelecer o antigo Ko)llin-
form de Moscou, o órgão. incumbi-
do de agitar, dentro dos países 
subdesenvolvidos, fôrças populares 
ligadas ao credo marxista ou aque-
las ainda inseguras. quanto ao seu 
objetivo. No que diz respeito ao 
alcance dêste organismo, o passa-
do pode dar uma informação. Com 
o Kominform Soviético a agitação 
imperava em todos os países. Des-
de que êle foi extinto por fôrças 
de entendimentos internacionais, a 
intranqüilidade voltou a imperar 
nos países subdesenvolvidos. Ago-
ra, com o propósito de infiltrar na 
América Latina, na Asia e na Afri-
frica, onde se encontram talvez, 
80% dos países subdesenvolvidos, 
voltam os comunistas internacio-
nais a tentar a criação de um or-
ganismo semelhante para o mes-
mo fim. A gravidade do problema. 
é de tal ordem que o Peru foi o 
primeiro a denunciar à Organiza-
ção dos Estados Americancs o fato, 
a exigir uma providência. Deveria 
mesmo partir do Peru esta de-
núncia, pois ali os comunis as e -
polgando g r u p o s sociais curti-
dos por a2rtos tipo de sofrimento, 
levou-os a praticar tôda série de 
crimes, nã'.) só quanto à ordem 
constituída ali, mas, sobretudo, em 
relação àqueles que. no seu enten-
der, deveriam colaborar e que se 
negavam a tal. Seguiu o Peru 
nesta denúncia a Venezuela. e nós 
todos sabemos que os comunistas 
na Venezuela, estimulados e apoia-
dos pelo Govêrno Fidel Castro, 
praticaram, durante um ano, a cha-
cina em massa para evitar as elei-
ções que seriam realizadas na Ve-
nezuela, pela primeira vez depois 
de t rinta anos. Queriam evitar as 
eleições, porque não tinham fôr-
ças para ganhá-las, e era de seu 
interêsse que não se tomasse vi-
torioso num país promissor como 
a Venezuela, um Govêrno Demo-
crático, como o que foi instalado 
por Bitancourt, e entregue depois 
a Raul Leone. Ainda, participan-
do desta denúncia, outro pais sul-

-americano a endossou "in t otuni": 
o Brasil. Só o Chile e o México. 
nas suas tradicionais posições de 
insegurança e incerteza não fize-
ram denúncia concreta, mas con-
cordaram que a conferência cons-
titui uma intervenção franca no 
sistema de segurança continental 
da América do Sul. O problema 
já não está, apenas, na área da 
segurança continental. Os países 
ui-americanos, membros da OEA, 

inclusive o Chile e o México, sem-
pre reticentes nestas matérias, 
subscreveram uma representação a 
<YNU. pedindo providências, pois 
que a ameaça à segurança, não é 
apenas do continente sul·america-
n , asiático ou africano, mas é 
uma ameaça à paz mundial. 1: 
claro que êste assunto, pela sua 
magnitude, não é de nossa atri-
buição, nem para colaborar, se-
quer na sua solução mas é um 
dever de cada democrata denun-
ciar a existência dêste moviment-o. 
Pode esta denúncia servir de me-
dida preventiva para aquêles que 
não tenham tempo de ler os jor-
nais ou para aquêles que não sai-
bam lê-los e que podem ter co-
nhecimento dos assuntos, atra'i~S 
dos seus comentários, quer na im-
prensa, q u te r nos parlamentos, 
órgãos de classes ou fora dêles. 

Entendo, Sr. Presidente, ser do 
noss:> dever denunciar a gravida-
~~e~~~5~sl:t~;s:,0~~a~~~~s Ó~~ 
gãos similares, organismos de elas_ 
se, imprensa, por tôdas as manei-
ras possam despertar a opinião 
pública nacional para a gravidade 
do assunto. 

É claro que não terão grande 
êxito - ou talvez êxito nenhum 
-nesta arremetida. Mas, de qual-
quer modo, agitar-se-á o proble-
ma. 

Georges Woods, Presidente do 
Banco Mundial de Desenvolvimen-
to, em recente entrevista, chamou 
a atencão, de quantos são respon-
sáveis por Administração Pública, 
para o fato de que dois fatores 
vêm impedindo o progresso DO 
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mundo: primeiro, a destinação de 
uma grande massa de recursos aos 
investiment~s bélicos, massa esta 
que poderia transformar-se em 
instrumento de progresso e de paz; 
segundo, a agitação no~ países sub-
desenvolvidos, no sent1do de que 
não haja tranqüilidade necessá-
ria a que para ali se carreiem os 
r ecursos in dispensá v eis e assim, 
seja superada a barreira do sub-

Os Dispensários Anti-tuberculose 
estão trabalhando, um, com o seu 
aparelho não funcionando ,outro, 
com um aparelho apenas. 

Então, prensenclamos o seguin-
te espetáculo: milhares e milhares 
de crianças enfileiradas juntamen-
te com pessoas portadoras de tu-
berculose e que não conseguiram 
tirar as abreugrafias pelo motivo 
que expus. Hoje, pela manhã. es-
tive nos dois Dispensários. No Dis-
pensário da Av. Augusto de Lima 
não h avia ninguém, de vez que o 
aparelho ali existente não funcio-
na. No outro, o Dispensário Ma-
noel de Abreu, havia uma multi-
dão. Fui a palácio, procurei o Sr . 
SeCretário de Govêrno, nosso co-
lega desta casa, Deputado M~ilo 
Badaró, e lhe expus a sltuaçao. 
Ele disse-me: Mas, não podemos 
resolver o problema. Qual a sua 
sugestão? Eu lhe disse o seguinte: 
que seja suspensa esta ordem, que 
se abram matrículas a todos que 
dela tiverem necessidade, e depois 
de estarem funcionando os grupos 

desenvolvimento. 
Além disto Sr . Presidente, os 

regimes comunistas estão em ple-
na falência. Ainda agora. um jor-
nal oficial da China, não sei se 
"Estrêla v ermelha" ou "Bandeira 
vermelha", acaba de fazer denún-
cia formal contra Moscou. alegan-
do que o regime de Moscou está 
fugindO aos objetivos leniniSta:'>. 
em entendimento com o Ocidente, 
para a dominação do mundo. Se 
o domínio do mundo tiver que se 
fazer dentro dos postulados oci-
dentalistas, oxalá que esta união 
se faça. O que não se pode fazer 
é a únião do Ocidente com a Chi-
na comunista que, além de pra-
ticar um regime que não têm dado 
resultados positivos, que não tem 
correspondido aos sacrifícios que 
pede, tem dado um exemplo de in-
tolerância e barbarismo, que, é de 
se estranhar, seja publicado, no 
"Século XXI", em que vivemos. 

O SR. PRESIDENTE - Com a 
palavra o Sr . Deputado Waldomi-
ro li>bo. 

O SR. WALDOMIRO LOBO - Sr. 
Presidente e Srs. Deputados. 

Hoje, eu estou satisfeito, pois 
consegui resolver o problema de 
milhares e milhares de pessoas da 
Capital do Estado. 

como os srs. Deputados sabem 
- e êste assunto foi ontem venti-
lado da Tribuna pelo Deputado 
Athos Vieira de Andrade - esta-
beleceu-Se nesta Capital, a obriga-
toriedade · da apresentação do re-
sultado da abreugrafia -a todos os 
escolares que se apresentem para 
matrícula nos orupos da capital. 
Isto parece ser uma coisa fácil! 
Mas, na verdade é multo d1fic11. 

escolares unidades da secretaria 
da saúde poderiam fazer o teste 
tuberculíneo teste de Mantoux 
nas crianças . Depois, na verüica-
ção que se faz 48 horas após, as 
crianças que apresentarem qual-
quer dúvida poderão fazer, não só 
as abreugrafias como outros exa-
mes necessários. Pediu-me então 
o secretário do Govêmo que es-
perasse um pouco. porque êle iria 
falar com o Governador. O Gover· 
nador achou que minha sugestão 
poderia ser aceita, mas que tinha 
de ser ouvido o Secretário da Edu-
cação, o que foi feito na mesma 
hora, por intermédiO do sr. MurilO 
Badaró. S. EXa. também concor-
dou com mi.nha sugestão. Faltava, 
ainda, ouvir o Sr . Secretãrlo da 
Saúde, que também concordou. 
Estive na secretaria da Educação 
depois, onde me foi fornecida, pelo 
sr. Secretário uma ordem para os 
Dispensários anti-tuberculose, para 
que tôsse suspensa esta exigên-
cia. 

vs. sxclas. não podem calcular 
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a alegria de todos que ali esta-
vam, à espera de serem atendidos 
Quero, portanto, agradecer ao sr: 
Secretário Murilo Badaró 1 

d
mant eira com que recebeu êste ~o~ 

es o representante do povo e 
pelas providências tomadas ju~to 
ao Sr . Governador do Estado 
Agradeço também aos Srs S · 
cretários da Educação e da Saúd:-
que colaboraram para que pudess ' 
ser resolvido êste problema e 

}
vinha inquietando milhares q~~ 
are~ de nossa capital. 
· Nao hã, portanto, mais neces-

sidade de os escolares tirarem 
abreugrafias P a r a conseguirem 
matric~as nos Grugos Escolares 
da Capttal . . Isto será feito depois 
comiro já expliquei, aplicando-se pri~ 
me o o t este tuberculino. 

Falando ainda em tuberculose 
qu~ro trazer outro problema a está 
Tribuna. Quero fazer um a pêlo ao 
Sr. Líder do Govêmo nesta Casa 
Deputado Manoel Costa no senti~ 
do de nos ajudar a resolver êste 
problema. · 
C A Lei no 3. 214, votada por esta 

asa e sancionada pelo Govêmo 
do Estad~, em um dos seus arti-
gos, dispoe sôbre a concessão de 
gratificações aos servidores q 
operam com Raio x . ue 
~u apresentei uma emenda ue 

fOI transformada no Artigo 14 qda 
Lei n._o 3. 422, que tem a seguinte 
redaçao: 

Art. 14 - Passa a ser de .l()~ 
a gratificação de risco de contá~ 
gio, de vida ou saúde concedida 
aos ~cioJ?-ários que ' trabalham 
ros dispensarias ou estabelecimen-
os . hospitalares e especializados 

no tratamento de tuberculose clvtS 
ou militares. 

Isto quer dizer que o funcioná-
rio que trabalha com Raio x já 
tinha direito à gratificaçãO por 
~co de vida e que esta gratlflca-
gao foi estendida àqueles que tra-

alham no serviço de tuberculose 
ou de lepra, que, também, Já ti-
nham gratificação. Quer dizer que 
0 operador de Ralo x tem dlreito 

a o duas gratificações: uma pela Lei 
n 2.331, de 7 1 1 1 61~ trabalhando 
no~malmente com o aparêlho de 
~los -':' em qualquer hospital ue 
~ao .~eJa outra doença conta,gi~a 

que es que trabalham no servi . 
de tuberculose ou lepra têm dir~f
~da mais 40%, devido ao risco de 
de ~1ue xpode trazer o aparêlho 

. o e, também ao risco de 
rldba pelo contágio da doença seja 
u erculose ou não Mas lio 

uma ordem, não sei de ué uve 
pendendo esta gratificaç~ ~e srisus-
co de vida. -

Rã uma ordem suspendendo o 
pag~mento da gratificação de ris-· 
co e vida e de contágio Pare 
c~·ID:e que houve uma int~ ta-
çao mfeliz do texto da lei ~~ -
tanto, deixo aqui o meu àpêlo ~~ 
Líder ?o Govêrno para que tome 
provide~cias, que nos ajude junto 
~~ ~verno a resolver o problema 
al~:S~ precisa se manifestar d~ 
- orma. Tenho a impres-

sao de que as Leis números 2 331 
e 4. 522 garatem integralmente. 
direito de per - o tifi - cepçao daquela gra-
d caçao. Agradeço na oportunida-

D
e ao Sr . Secretário de Govêmo 
eputado Murilo Bada 6 • 

providências que tomou r~ pelas 
solver o angustiante proble;a r~; 
todos aquêles que vão matricular 
seus filhos nos grupos escolares 
encontram pela frente a extgê! 
ela da abreugrafia. Ainda uma 
e~peramos que o Sr. Líder do ~ 
rl~mo providencie junto às auto: 

rvi
ades competentes para que os 

se dores do Departamento de 
~~Tfi~ç~ ~ss: ~rceber suas 
risco d~ contágio . co e vida e de 
inscriNtosao havendo mais oradores 

, segue-se a 

DISCUSSAO E VOTAÇAO DE 
PROPOSIÇO~ 

O SR. PRESIDENTE _ Estão 
=~ asunl~nscrições para a pró-

A ao. 
Sobre a Mesa, Requerimento d 

Sr · Deputado Batista Mirand. 
0 

que pede manifestação da ~~rr:_ 
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bléia ao Sr. Presidel}te da Repú-
blica pela designaçao do Diplo-
mata Antônio Azeredo Silva para 
representar o Brasil na OEA · 

Em votação. os senhor~s Depu-
tados que o aprovam querram per-
manecer corno se encontram. (Pau-
sa). Foi aprovado . 

Requerimento do sr. ~ome!o 
Sant"s, que solicita c~ns1gnaçao 
em Ata de congratulaçoes c_?m o 
"Jornal do Brasil" pela ediçao _?e 
"Revista Econômica". Em votaçao. 
Os srs. [)eputados que o aprovam 
queiram . permanecer como se en-
contram. (Pausa). Foi aprovad~. 

baixador Lincoln Gordon que, em 
poucos minutos, aqui compar~ce_rá. 
No meio uma comissão ~onstltwda 
pelos Srs . Deputados Leao Borges, 
.Ãimar Fares e pelos Srs. Lideres 
das diversas Bancadas com assen-
to nesta casa para receberem S . 
Exa. 0 sr. EIDb~ixador que, neste 
momento, devera chegar à Assem-
bléia de M' la Gerais. (Pausa) . 

CONCESSÃO DO TíTULO DE CI-
DADÃO HONORARIO DE MI-
NAS GERAIS AO EMBAIXADOR 
LINCOLN GORDON. 

Requerimento do Sr. Batista Mi-
randa, no qual pede um voto de 
congratulações com o Exmo · Sr · 
Presidente da República e com o 
Exm.o. sr. Ministro da Fazend~ , 
pela extinção dos juros dos_ depo-
sitas bancários . Em votaçao · 

Os Srs. Deputados que o apro-
vam aueiram permanecer como se 
encontram. (Pausa). Foi apro-
vado· . t er re-0 S'r. Manoel Cos a requ 
gime de urgência para o projeto 
3 540165. A Diretoria das Comis-
sÕes informa que não há, em an-
damento, projet~ em_ regiJ!le ~~ 
urgência. Em .discussao. Nao . _ 
oradores inscntos. Encerro a dis 
cussão. Em votação. Os Srs .. De-
putados que o aprovam querram 
permanecer como se encontram. 
(Pausa). Aprovado. 

_ A Mesa suspende a presente 
Reunião até às 16 horas para rece-
ber 0 Embaixador Lincoln Gordon, 
que será alvo de homenagem neste 
Plenário, quando lhe será ent~egue 
0 titulo de "Cidadão Honoráno de. 
Minas Gerais. 
· (Suspende-se a Reunião) · 

REABERTURA 

O SR. PRESIDENTE - Estão 
reabertos os nossos trabalhos· 

NOMEAÇÃO DE COMISSAO 

_ Já se encontrando na C3;sa S. 
Exa., 0 sr . Em baixado! !'mcoln 
Gordon solicito à ComlSsao dos 
Srs. De'putados que foi recebê-lo, 
que 0 introduza neste Plenário . 
(Pausa) . d f _ A presente Reunião se es 1~a 
à entrega do titulo de "~d.~dao 
Honorário de Minas ~eralS ao 
eminente Embaixador Lmcoln Gor-
don S. Exa. já tomou assento à 
Me;a juntamente com o represen-
tante do Sr. Governador do Est~~o, 
Deputado Murllo Badaró. S?llclto 
aos Srs. Secretários e demats au-
toridades presentes que tomem a~
sento no Plenário, no local preVIa-
mente estabelecido . 

Tem a palavra, para saudar o 
eminente Embaixador L in c o 1 n 
Gordon, 0 Sr. Deputado Manoel 
Costa. 

o SR. MANOEL COSTA -
Exmo. sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa; 

EXIOO. sr. Representante do Go-
vernador do Estado; . 

EXmO . sr. Embaixador Lmcoln 
Gordon; ~ Exmo. sr. consul Americano 
em Minas Gerais; 

Exmo. srs. Secretários de Es-
tado; . Senhores Deputados, 

Meus Senhores, minhas Senho· 
ras· c'aro Professor Lincoln Gordon, 

_ o Plenário desta Casa home-
nageará, nesta Reunião, o Sr. Em-

permitirá vossa ~celência o em: 
prêgo da expressao - caro Pro 
fessor - com que tnlclo m\nbas 
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pa~avras. ~ que tenho por mis-
são das mais agradáveis de quan-
tas já me foram atribuídas - sau-
dar um amigo estimado de todos 
os mineiros; um homem público a 
quem o titulo de Professor soa mais 
agradàvelmente que o de Diplo-
mata, eis que Vossa Excelência 
sempre foi um Mestre, não só da 
cátedra universitária. como tam-
bém da politica internacional. 

Os nossos co-estaduanos de há 
muito, aprenderam a ver na pes-
soa de Lincoln Gordon um amigo 
do Brasil; em especial, o admira-
dor das coisas mineiras, às quais 
dedicou devotada atenção. 

Oficialmente, Vossa Excelência 
nos visitou por duas vêzes. Mas 
em muitas oportunidatles, anôni-
mamente, percorreu nossas terras, 
no estudo das obras barrocas das 
cidades históricas. Com isto, sa-
tisfazia os anseios de seu espírito, 
e, à m e di d a que se aprofunda-
va no conhecimento da cultura 
mineira melhor entendia êste 
grande pais, cujas relações com os 
Estados Unidos da América do 
Norte estavam confiadas às suas 
honradas e experientes mãos. 

Vossa Excelência, Professor Ltn-
coln Gordon, pertence à geração 
de homens que comanda o Mundo 
ao meio de uma de suas mais atri-
buladas eras. O destino reservou-
-lhe participar de mister tão im-
portante; e V. Excelência bem se 
preparou para desempenhá-lo. 

Nascido em Nova Iorque, cursou 
as duas mais famosas universida-
des da civilização anglo-saxônica 
- Harvard. em sua Pátria, Oxford, 
na antiga Inglaterra. Em ambas 
se distiguiu, a ponto de lhe ser 
conferida na última, a Bôlsa Rho-
des concedida a estudantes norte-
-americanos de méritos excepcio-
nais. 

Voltando a Harvard, Já agora 
como instrutor para assuntos de 
Administração Governamental V. 
Excelência logo ingressa no Ser-
viço de Planejamento dos Recur-
sos Nacionais. Durante a Segunda 

Guerra Mundial, vê-mo-lo no Con-
selho Nacional de Defesa, no Ser-
viço de Produção de Guerra e na 
Administração da Produção Civil. 

Em 1946, Vossa Excelência deu 
grande passo em sua já brilhante 
carreira: o cargo de Assessor da De-
legação dos Estados Unidos na Co-
missão de Energia <Atômica foi-lhe 
confiado e o exercício se fêz com 
grande proficiência. 

Terminada a fase de acomodações 
e acertamentos principais post-con-
flito, Vossa Excelência volta ao 
Magistério Superior, como Profes-
sor-Assistente de Administração 
Comercial, em Harvard. 

No ano seguinte, assume a cadei· 
ra de Adminjstração Governamen-
tal, que ocupa por três anos . 

Em 1947, como Consultor do De-
partamento de Estado para Assun-
tos Econômicos, coopera na for-
rr:ulação do Plano Marshall e na 
organização da Adminstração da 
Cooperação Econômica, pondo as-
sim, novamente, à disposição de 
seu País, as luzes de sua inteligên-
cia e a aplicação prática dos co-
nhecimentos que ministrava de cá-
tedra. 

Até 1950, pennanece no setor eu-
ropeu da Administração da Coope-
ração Econômica, quando se tor-
nou assessor do Embaixador Aver-
rel Harriman, então enviado espe-
cial do Presidente Truman. 

O ano de 1955 traz Vossa Exce-
lência de regresso à Universidade, 
como titular da cadeira de Rela· 
ções Econômicas JD.ternacionais, 
em Harvard, sem prejuízo de suas 
funções de consultor do Departa-
mento de Estado . Nomeado, em 
1961, membro da "Fôrça Tarefa" do 
Departamento do Estado para a 
América Latina, acompanha o Em-
baixador Adiai Stevesson em sua 
visita ao Brasil e a outros paises 
do Continente . 

Naquele mesmo ano, participa da 
Conferência de Punta del Este, co; 
mo membro da Delegação de seu 
Pafs, e, em outubro, é nomeado 
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Embaixador dos Estados Unidos da 
América do Norte, no Brasil. 

Durante quatro anos e pouco, V -
Excelência esteve ent~~ nós, ;: 
convívio ameno e pro cuoul. a.riza-

ua figura se pop 

vossa Excelência, que tão ~m ~~~ 
tou a sensibilidade da gr:;~ em 
ra, há de se~tir 

0
e ~~gnm~icado cÍêste 

tõda extensao, 
atoN.ós os das Alterosas, orgulha· 

, ê 1 como um dos nos-
nome et s dinàrlamente entre nos-
raro ex raor edit jamais 

mo-nos de t - 0 tênt'co mi-'d dãos· como au ~ 
so~ Cl a cid~ em Nova Iorque . . 
nerro, nas RESIDENTE _ ConVldO 

o SR. P Deputados presentes e 
O como acr o, so pov • • t Diplomata de acontecera a ou ro grafiaS 

Pais V imo-lo em foto • seu - d · ema.· 
pela televisão, a.tra.vé~ 0 ~iant~ 

os Senhores t pa.m em 
t -dade presen es, as a.u on a,nharem a Presidência na a. expressa. calma. o o ar c 

sereno a. palavra. - sempre a.guar-
~ada __: a. traduzir bom senso e 

pé, acomp titulo ao Embaixador 
entrega do 
L. oln Gordon. ) 

personalidade- · es-Ela por muitas vêzes, trouxe 
' i uando vossa. Exce-perança.. Fo q intérprete da fi-

1 A ia se tornou o 
lencf; ... da "Aliança. Para. o Progres-
oso ...... t humanos 

So, cujos fundamen os • : todos os bra-procurou exphca.r a. - foi decisi-
sileiros · S~:s~~présti.mOS e 
va na cone réd'to essenciais na abertura de c 1 Pais 
no desenvolvimento de nosso 1 -

uando o vimos ascender a~ e e-
~0 cargo de Secretário !AdJunto 

va Assuntos Latino-Americanos, 
para ato do Presmente Lyndon 
por laudimos jubilosamen-
JohnSon, ap _ M ' bem no ínti· 
te a promoçao. as~ dia • ovo sentiu que per • mo, nosso p ·a afastar-se o 
ou melhor,- que Vtel da civilização 

-go e 0 mtérpre 
~ankee" entre nós. Aquêle fuet na:~ 

-do em terras distantes, an o 
Cl or nos conhecer, por 
esforçara P hábitos nossos 
aprender nossos t-Hd,ade. por 

me tados levantam-se -
(Os Dep~ESIDENTE - Sr- Em-
O SR . P 1n Gordon em nome 

baixa.dor Linc~ onfiro' a V. Exa., 
do povo mtnell'O,_~ dania de nossa 
nesta hora, é a~ :ntrega deste ti-
terra, atrav s 
tulo. tanha.S têm uma glorio-

Estas mon ela liberdade e 
sa tradição de luta p se iden-
pela justiça social, _no d~u~scimen-
tüica comExa P~:S grande pugnas 
to de V. a.: 
pela democra.cm · Mi.n8.S Gerais, 

Todos nós! povo d~ honrados em 
estamos s a.tlSfeitos em nosso con-
ter V . Exa . , agora, 
vivia . (Palmas) . d título) . 

(Faz a entrega aNTE Tem a 
SR PRESIDE . - - -O . Senhor Embal.X!ador LiD 

palavra o (Palmas) . 
coln Gordon · LN GORDON -o SR. ~INCO nhor Presmente 

tumes nossa. men uu , 
~~tir no'ssos anseios, ne.cessiclade~ 

Excelentissun.éi 0 r!:U.lativa do Esta-
da Assembl Gea . ~o Senhor 

M - rats ..c.A>-AA • do de mas 1 ·costa- ExffiOS-
Deputado Manoe _ membros da 
Senhores DepLeu~~!?..~tva Meus Se-ASSembléia é_.- · -:-"-as Senhoras. 

peranças· para nos aJudar, nes 
e es •. ue damOS em te passo declSivo q ômica. e 
prol da independência econ 
f~ceir~diamos deixar que IJD.coln 

nbores, u~u.· nada quero agra-

G~r~~;: se fôss~. ~ft:.s~~ q: 
volta à sua granteestemunho de nos-
lhe déssemos o 

Antes de maiS tão' elogiosas do 
d,ecer as palavras oel Costa - -
SenhOr neputa.dO Ma.n mereço. Não 
Não sei se, de tato, as ou o Senhor 
fiZ tanto quanto : de ter tei-
neputado, mas g so aprêço · - caro Profes-

Queira aceitar, pOls, titulO de "Ci-
sor Lincoln Gordon, o Gerais" 
dadáo Honorário de MinaS • 

to- _..bi recentemente, a. 
Quando ~"""" • id agracia-

notícia. de que ha~~é~ ~gisla.tiva. 
ue esta casa lhe concede agora., 

~la. vontade dos Re~~:~~:S <i: 
pQSSO I>ovQ. TemQs .., 

do portt~~ ~mdeAf.O aonori.fio 
CQID O "~Q '-"'i' 
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do Estado de Minas Gerais, fiquei 
realmente emocionado . Minas Ge-
rais e eu somos mais do que sim-
ples conhecidos, somos velhos ami-
gos. Antes mesmo de vir para o 
Brasil como Embaixador dos Esta-
dos Unidos, aqui estive várias vê-
zes, sem missão oficial, como um 
visitante estrangeiro. - Vinha atraí-
do pela beleza desta terra, por sua 
empolgante história de lutas pela 
liberdade, pela carinhosa hospitali-
dade de sua gente -e pelo caráter 
enérgico e progressista dêste povo 
mineiro, que desde o início da na-
cionalidade colocou seu estado na 
vanguarda da Federação brasilei-
ra . Depois, já como Embaixador, 
mas tainda estrangeiro, aqui voltei 
outras vêzes, para trazer a Minas 
Gerais a entusiástica coooperação 
de meu Govêrno e minha Pátria ao 
progresso dêste Estado, ou, em dias 
de férias e lazer, visitar essas ma-
ravilhosas cidades colonais de Mi-
nas, como Ouro Prêto, Mariana, 
Congonhas do Campo, Sabará, Dia· 
mantina, São João Del Rei e as 
ma.gnificas estações de águas. 

Agora, porém, minha emoção, em 
Minas, será mais forte e mais do-
ce . Já não mais andarei por estas 
plagas como um visitante estran-
geiro . ·Terei comigo a honra. de ser 
concidadão do Mártir da Liberdade, 
o Tiradentes, que trouxe no bôlso 
como inspinação da Inconfidência, 
uma cópia da nossa recém-promul-
gada Constituição de 1787 (ainda 
em vigor); do esplêndido Aleijadi-
nho, dos heróicos Bandeirantes do 
século XVII, que abriram o cami-
nho para a colonização do Planalto 
Central, transformado neste século 
no verdadeiro centro do Brasil, e 
de tantos outros vultos do passado 
e do presente. · 

Agradeço, do mais fundo do meu 
coração, a honra. que ora. recebo. 
Ser cidadão de Minas é ter multo 
de que se orgulhar. Minas Gerais 
simboliza um admirável combina-
ção do tradicional e moderno, isto 
é, a determinaçio de realizar sem-
pre novas conquistas para a clvlli-

zação sôbre os alicerces de uma 
história gloriosa.. Se o passado mi-
neiro foi de inconformismo diante 
do colonizador estrangeiro, o pre-
sente é a luta diária e incansável 
não só do próprio Estado, mas tam-
bém de tôda a Nação. E enten-
dendo-se um pouco a idéia, êsse es-
pírito progressista, que· Minas Ge-
rais tem revelado desde o inicio de 
sua história, transporá as próprias 
fronteiras nacionais, se considerar-
mos a ma.neirla decidida e eficiente 
com que êste Estado compreendeu 
e adotou o espírito continental da 
lA.liança para o Progresso, de árduo 
trabalho e visão internacional para 
a solução dos problemas de desen-
volvimento de todo o Continente. 

Como um daqueles que acompa-
nharam desde o nascimento a ins-
tituição da Aliança para o Progres-
so, e como embaixador de meu País 
no Brasil, posso afirmar, agora com 
orgulho, como mine.1.-.:-o, o que antes 
afirmava com admiração de estran-
geiro, que Minas tem sido um exem-
plo do que se pode realizar para o 
desenvolvimento dêste País e de 
seus irmãos do Continente, nos têr-
mos daquela Aliança, a grande con-
cepção de meu saudoso Presidente 
Kennedy - um de seu maiores le-
gados às novas gerações das Amé-
ricas. <Palmas) . 

Através da colaboração na Alian-
ça Para o Progresso, eu pude co-
nhecer a energia e a capacidade do 
povo mineiro e a compreensão e 
clarividência de seus lideres. Ob-
servei o crescimento da indústria 
do ferro e do aço de Minas, que 
oferece a base para uma moderna 
economia industrial. Vi a rêde ro-
doviária dêste Estado transforman-
do-se em verdadeiro sistema arte-
rial para modernizar a vida econô-
mica social da nação e integrar a 
cidade e o campo, a indústria. e a 
agricultura. As imensas reservas 
de minério de ferro dêste Estado 
estão criando novas oportunidades 
de empregos expandindo as pers-
pectivas econômicas de todo o País. 
Testemunhei as magnfttcas realiza-
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1 Três Marias ções da enge~~ a~ de trans-
e Furnas, e vl gia elétrica estende-
missão de ener t azendo no-
derem-se pelo ~~!';f~; er satlsfazen-
va vida a seu m essidade da in-
do as cresce.nte neecscolas e centros - t · VI as 
dus na_. . ultiplioarem-se e s.e 
educa.CI<?naiS m atendendo às eXl-
espeCializarem, . dade cada vez 

- . 5 de uma soCie 
genc1a Sinto particular 
mais complexa· frutifera 

lh de nossa longa e 
orgu . o _ Universidade Es-
assoctaçao . com e i osa . Em re-
tadual ~gncola de V~ 

0 
privilégio 

sumo, tive 0 pr~z~ modernização 
de observar a ~lnas e a crescente 
do Estado de . dade de seu 
felicidade e prospen 

· · povo bravo e ener~c~icil parar de !a-
Embora seJa 1 d Minas e do d se fa a e 

l~~u::eloespirito de seu povo, p:e= 
a rr . meu profundo e sm 
ciso reiterar. ento pela honra que 
ce~o agrade~~ris Em breve, como 
hoJe me co . e · volta a meu Pais, 
sabeis, estarei ~ôvo oargo com que 
ocupando um d n Jobson me 
0 Presi~ente Lyn ° ·mesmo tempo 
dist. gwu Mas, ao a 

m . . to or!!ulhoso com 
em que me sm. d meu govêr-
distinção. recetbarid~ert~s de que le-
no PodeiS es da-, il uma imensa sau varei do Bras "tigar de vez em 
d que espero rm 

e, vls"tando êste grande, que-
quando, I 'taleiro país também rido e ho~pl " 
como minerro . 

Muito obrig· do. 
(Palmas) . DO SR PRESIDENTE 

PALA VRA~ESIDENTE _ Convido 
O S~. io de Srs. Deputados, que 

a CoiDISS 1 ário o sr. Em-
in~roduziuJ:,o :lnenGordon, a enca-
bruxador c . 0 Gabinete da 
?z.~~J'ên~~x~s~te Assembléia . 

ENCERRAMENTO 

SIDENTE - Esgo-
0 SR. PRE mental a Mesa en-

tada a hora regi Reunião e convoca 
cerra a presente segunda-fel-Ordinária. para 
outra_, às 14 horas, com a se-ra dia 14, 
~te ordem do Dla: 

ORDEM DO DIA 

14-2-66 
1.• Parte 

Das 14 às 15 horas: 
- da Ata Leitur~ e apr?vaçlus~ve lei~a e 

Expediente, me . to 
t ão de Pareceres, ProJe s, 

aprese~ aç _ Requerimentos e ln-Comumcaçoes, 
dicações. . 16 horas: . 

_Das 1_? ase votação de Pareceres, DIScussao . - In-
Requerimentos Comurucaçoes e 
dicações ._ otação de redações Discussao e v 
finais. 

2.!- Parle 
Das l6 às 18 horas: _ 

- 1 v discussao, do 
Votaçao, em · do sr . Gover-

Projeto n. 3. 479165• 1 cria Colé-
nador do Estado, o qua Colé-

. 1 Oficial anexo ao 
glO Norma. 1 Oficial de Rio Casca . 
gio comerem _ d Pro-

- h discussao o Votaçao, em Go~ema.dor 
jeto n . 3. 480/ 65 ~o a~~riza a insti-
do Estado, 0 q~--ao- Universitária . - da Fun~ Re" twçao , de São João Del 1. 
"Tiradentes , _ do Pro-

- m h discussao, 
Votaçao, e do Sr . Governador 

jeto n . 3 .482/ 65• 1 dispõe sôbre a 
do Estado, 0 _ q~a d Administra-
estrutura o. rg~_c! ala 

- Pública EsU<J.UU · çao - do Pro-
Votação, em h disc~~~ernador 

jeto n. 3 · 483/ 65• ~ ~põe sôbre a 
do Es~o, 0 q ·uo financeiro à 
concess~o de. a';OO-a de Futebol de 
Federr.çao Minerr 
Salão · . - · do Pro-- em Ia discussao, 

yotaçao, . o Sr Governador 
jeto n. 3 . 484/ 65, d ria. Colégio No r-
do Esta?<?• 0 qual i~e de Abaeté . mal QflCial na c 

- li.\ discussão, do Pro-
Votaçao, em do Sr Governador 

jeto n. 3 · 485/6~1 cria ~ Colégio Co-
do Estado, o q - Lourenço 
mercial_ Ofic:\,.d~is~~são, do Pro: 
Votaç;o48~/65 do Sr. Governador 

jeto n. · {w ria Ginásio Es-
do Estado, o q de São Pedro da 
tadual na cidade e 
União. 
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Votação, em h discussão, do Pro-

jeto n. 3 . 487/ 65, do Sr . Governador 
do Estado, o qual dispõe sôbre doa-
ção de imóvel ao "Lar Betânia". 

Votação, em h discussão, do Pro-
jeto n . 3.488/ 65, (Resolução), da 
Comissão Executiva, o qual dispõe 
sôbre relevação de punições impos-
tas a funcionários da Secretaria da 
Assembléia LegisLativa do Estado 
de Minas Gerais . 

Votação, em h discussão, do Pro-
jeto n . 3. 489/ 65, do Sr. Governador 
do Estado, o qual cria curso secun-
dário de 2° ciclo no Colégio Nor-
mal Oficial de Betim. 

Votação, em h discussão, do Pro-
jeto n . 3 . 490/ 65, do Sr. Governador 
do Estado, o qual cr.ia. Colégio Co-
mercial Oficial de Passa Quatro. 

Votação, em h discussão, do Pro-
jeto n. 3 .491/ 65, do Sr. Governador 
do Estado, o qual cria Colégio Nor-
mal Oficial na cidade de Cachoeira 
de Minas . 

Votação, em liJ. discussão, do Pro-
jeto n 1 3 . 492/ 65, do Sr : Governador 
do Escado, o qual contém o Esta-
tuto do Instituto de Previdência 
dos S,rvidores do Estado de Minas 
Gerais (IPSEMG). 

Vo;ação, em h- discussão, do Pro-
jeto f1. 3.493/ 65, do Sr. Governador 
do Estado, o qual concede pensão 
espa::ial a viúvas de ex-Comandan-
tes Gerais da Policia Militar do Es-
tado Minas Gerais. 

Votação, em h discussão, do Pro-
jeto n . 3. 494/ 65, do Sr . Governador 
do Estado, o qual autoriza o Go-
vêmo do Estado a receber, em doa-
ção, imóvel de propriedade do Co-
rmel José Geraldo de Oliveira . 

Votação, em 1? discussão, do Pro-
jeto n. 3 .497/ 66, do Sr. Governador 
do Estado, o qual autoriza a aqui-
sição de imóvel em Passos, par.a a 
instalação da 38? Delegacia Fiscal 
do Estado. 

Votação, em h discussão, do Pro-
jeto n . 3.498/ 66, do Sr. Governador 
do Estado, o qual abre à Secretaria 
de Estado das Comunicações e 
Obras Públicas o crédito especial 
de Cr$ 7 .089.380. 

Votação, em h discussão, do Pro-
jeto n . 3.499/ 65, do Sr. Governador 
do Estado, o qual autoriza a insti-
tuição da Fundação Faculdade de 
Filosofia e· Lêtras de Guaxupé. 

Votação, em 1q. discussão, do Pro-
jeto n. 3.500/ 65, do Sr. Carlos Eloy, 
o qual concede beneficio a funcio-
nários, não previsto pela Lei n. 
869, de 5 de julho de 1952. 

Votação, em h discussão, do Pro-
jeto n. 3.501/ 66, do Sr. João Luiz 
de Freitas, o qual dá a denomina-
ção de "Dom José Gaspar" ao Co-
légio Estadual de Araxá. 

Votação, em h discussão, do Pro-
jeto n. 3. 502/ 66, do Sr. João Luiz 
de Freitas, o qual dá a denomina-
ção de "Padre José Gonçalves de 
Souza" ao Ginásio Estadual de Fe-
lixlândia. 

Votação, em h discussão, do Pro-
jeto n. 3.503/ 66, (Resolução) da Co-
missão de Justiça, o qual aprova 
tênno de rescisão e de nôvo Con-
vênio firmados entre o Govêrno do 
Estado e a Fundação Serviço Esp3-
cial de Saúde Pública. 

Votação, em 2'1- discussão, do Pro-
jeto n. 3. 223/ 65, dos Srs. Deputa-
dos, o qual concede subvenções a 
diversas instituições. Votação, em h- discussão, do Pro-

jeto n . 3.495/ 66, do Sr. Governador 
cl> Estado, o qual cria o curso se-
cundário de :zo ciclo no Colégio Nor-
llal Oficiai "Vital Brasil" de Cam-
panha. 

Votação, em h discussão, do Pro-
jeto n. 3. 496/ 66, do Sr . Governador 
do Estado, o qual concede auxilio 
financeiro à Sociedade "Amigas da 
da Cultura". 

Votação, em 3q. discussão, do Pro-
jeto n. 1.509/65, do Sr . Governador 
do Estado, o qual estabelece nor-
mas gerais de proteção, promoção 
e recuperação da saúde, comple-
mentares ao Colégio Nacional de 
Saúde. 

Votação, em 3• discussão, do Pro-
jeto n. 3. 231/65, do Sr. Walthon 
GouJart, O qual Concede llceoga 808 
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Municípios de Além Paraíba e San· 
to Antônio do Aventureiro para mo-
dificarem os seus limites. 

da Fazenda o crédito especial de 
Cr$ 224.239.889. 

h discuSSão do Projeto n. 3.515/ 

Votação, em 3"' discussão, do Pro-
jeto n. 3. 462/ 65, do Sr . GovernaC.or 
do Estado, o qual abre à Secretaria 
de Estado da Staúde o crédito espe-
cial de Cr$ 16 . 590. 977 . 

66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual abre à Secretaria de Estado 
da Educação o crédito especial de 
Cr 795 .000. 

1"' discussão do Projeto n . 3 .516/ 
Votação, em 1tJ. discussão, do Pro-

jeto n. 3.506/ 66, do Sr. Governador 
do Estado, o qual autoriza o Poder 
Executivo a celebrar convênios com 
entidades mantenedoras de estabe-
lecimentos particulares de ensino 

66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual concede auxilio financeiro . 

médio. 
Votação, em 1\L discussão, do Pro-

jeto n. 3 .507/ 66, do Sr. Governador 
do Estado, o qual autoriza doação 
de parte de terreno à Diocese de 
Campanha, destinado à Paróquia de 
São Gonçalo do Sapucaí. 

1"' discussão do Projeto n. 3.508/ 
66 do Sr. Governador do Estado, 
o 'qual concede auxílio financeiro 
ao Sindicato dos Assistentes Sociais 
do Estado de MinaS Gerais. 

1"' discussão do Projeto n. 3 .508/ 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual concede pensão especial ao 
Senhor Joaquim Lopes de Araújo. 

1" discussão do Projeto n. 3 .510/ 
66 do Sr. Governador do Estado, 
o 'qual concede pensão à viúva do 
Dr. Lourenço Ferreira de Andrade, 
ex-Deputado Estadual. 

1"' discussão do Projeto n . 3 .511/ 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual revoga e modifica dispositi-
vos contidos na Lei n . 3.905, de 22 
de dezembro de 1965, e dá outras 
providências. 

ltJ. discussão do Projeto n. 3.512/ 
66, do Sr. Governador do Estado, 
0 qual abre à Secretaria de Estado 
da segurança Pública o crédito es-
pecial de Cr$ 80. 000. 000 . 

h discussão do Projeto n. 3 .513/ 
65, do Sr. Governador do Estado, 
o qual abre à Secretaria de Estado 
da Fazenda o crédito especial de 

1tJ. discussão do Projeto n . 3.517/ 
66, do Sr. Governador do Estado, 
0 qual autoriza o Executivo a ad-
quirir a biblioteca do Pro f. Mário 
Casassanta . 

1• discussão do Projeto n. 3 .518/ 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual cria o Colégio Estadual "Pro-
fessor Gabriel Mandacaru", na ci-
dade de Diamantina . 

1"' discussão do Projeto n. 3.519/ 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual cria um Colégio Estadual na 
cidade de João Monlevade 

1"' discussão do Projeto n . 3 . 520/ 
66, do Sr. João Na varro, o qual 
considera de utilidade pública a 
Sociedade Pró-Melhoramen~s do 
Bairro São Mateus, de Juiz de Fo-
ra.. 

1" discussão do Projeto n . 3 .522/ 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual cria o cargo de Capelão da 
Guarda Civil. 

1"' discussão do Projeto n . 3. 510/ 
66, do Sr. Governador do ES;ado, 
o qual transforma cargo do Tri-
bunal de Contas do Estado de Mi· 
nas Gerais . 

lf!. discussão do Projeto n . 3.)24/ 
66, do Sr. Governador do Eshdo, 
o qual abre crédi o especial de .. 
C r~ 10 .000 .000 à Secretaria de ~s
tado da Fazenda. 

1• discussão do Projeto n. 3.517/ 
66, do Sr. Governador do Estaoo, 
o qual autoriza· a celebração do 
convênio com a Unevrsidade Cató-
lica de Minas Gerais. 

h discuSSão do Projeto n. 3 .5261 
Cr$ 10.900.000. 

h discussão do Projeto n. 3 .514/ 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual abre à Secretaria de Estado 

66, do Sr . Governador do Estado, 
o qual autoriza o Govêmo do Es· 
tado a permutar imóvel com a So-
ciedade Concepcionista de Ensino. 
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661"'ddisScussão do Projeto n. 3.527/ 

' o r. Governador do E t o qual concede pensão à . _s ado, 
Simeão Pena de Faria v1uva de 

h- discussão do p . 66, do Sr Gove roJeto n. 3.537/ 

66:~ dc:;s~~~!~00J~tod n . 3. 528/ 
o q a1 dis - r o Estado 

o qual clli;põe !Dador do Estado 
aposentados nosobre os servidore~ 
Técnico de Medi~~go de Assessor 

I • discus - ma Legai. 
66 do Sr saGo do Projeto n. 3. 538/ u . poe sõbre a estímul fi I 

cal a mdústrias novas o lS· ' . overnador do Es 
I n dis - · · 66 .d ~ussao do Projeto n. 3.529/ 
, o r. Governador do Esta 

o qual eleva o valor da sub <!0 • 
concedida à Cam vençao 
Educandá · Panba NIS.Cionai de 

o qual concede - tado, 
D . Maria d pe~~ especial a 

I• discussã a Conce~~ao Carneiro . 

nos Gratuitos 
h discussão do Projek, n 3 630/ 

~6, ~~ s~. _Governador do Estado 
ã q d dispoe s?bre a desapropria~ 

ç o e bens e mstalações elétri 
pertencentes à Prefeitura Mum?B.Sl 
pai de Pium-1. c -

h discus -sao do Projeto n 3 531/ 
66, do Sr. Lourival Brasil · · 
rec~nhece de utilidade ptlb~ qual 
A.brlgo Santa Helena, com se~ o 
ci~ad~ de J~ de Fora. na 
66 (~u:s~ do Projeto n. 3.5321 
J ' t. so uçao)' da Comissão de 
1 
~ Iça, o qual aprova convênio ce-
e rado entre o Govêrno do Esta 

do ~ o Instituto Brasileiro de Geo~ 
~afia. e Estatística - Conselho N _ 
c1ona1 de Geografia . a 

1" discussão do Projeto n 3 5331 
66, do Sr. Governador do Estacto 
o_ qual eleva o montante das doa~ 
çoes em tftulos da dívida públi 
estadual, previstas nas leis ca 
menciona. que 

I• discussão do Projeto n . 3 .534/ 
66• do Sr . Governador do Estado 
o qual a~torlza aquisição de im~ 
veis na cidade de Pornpéu. 

1 dis -cussao do Projeto n 3 5351 
66, do Sr. Governador do Estado 
o. ?ual concede promoção aos ofi~ 
CiaiS e praças da Policia Militar 
da reserva ou reformados que ~ 
nha~ efetivamente participado dos 
movunentos revolucionários de 
1930 ou 1932. 

h discussão do Projeto n. 3.536/ 
66, do Sr. Governador do Estado 
o qual autoriza aquisição de imó: 
~:~X:. cidade de Governador va-

66 d S o do ProJeto n. 3 539/ ' o r. Governador d E . o qual abre crédit o stado, . 
binete Civil do ~. especial ao Ga-
tado. vernador do Es-

2tJ. discussão d p . 
do Sr. Jorge Feo roJeto n . 806/ 64 
ôb rraz o qual .Jis - ' s . re -a conversão das fé . poe 

rruo nao gozadas nas-prê-
cuniárias em f em vantagens pe-

'd avor da f"'""'n• servi ar-falecido ~a do 
2v. discussão d · Pr 65, do Sr Go o ojeto n . 1. 980/ 

o qual cria o vceurnador do Estado 
t)O • rso secundá · d' ~- ciolo no Giná i rw e 
Muriaé . s 0 .Estadual de 

2? discussã d 65, do Sr G~veo Projeto n . 3 .475/ 
o qual estabel rnador do Estado, 
ra níveis de :e :r;ovos valores pa-
ma que menci ncune~tos, na for-
vidências. ona, e dá outras pro-

2"' discussão do Pr . 65, do Sr GovernadOJeto n . 3.477/ 
o qual . . or do Estado autonza a co - , 
xílio, em tftulos da ~~~ao de au-
Estadual, para constít 1~1 _a Pública 
trimõnio da FunA .. ,- u çao do pa-
ção e Ampar dao para Prote-
nas Indústriaso Ex~~aJrabadlbadores 
do de Minas Gerais vas o Esta-

2n disc - · 65 .do SussaGoo do Projeto n. 3.478/ 
' r. vernador d E 

o qual autoriza auxílio ~ stado, 
a~ Instituto Costa Se manceiro 
çao Gorceix na. da Funda-
Prêto. ' com sede em Ouro 

a~ dis -65 do ~~s~ do Projeto n. 1.903/ 
o qual ab~ à ~:Cr::~ d~ EEsttado, 
da Agricultura . . e s ado 
de Cr$ 760. 041 o credito especial 

65 
3"'ddiscussão do Projeto n. 3.5641 
• 0 Sr · Governador do Estad 

o qual cria o curso secundário d~ 
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20 ciclo no Ginásio Estadual de SU · 
vianópolls. 

34 discussão do Projeto n . 3 .465/ 
65, do Sr. Governador do E~tado, 
o qual cria o curso secundáriO de 
20 ciclo no Ginásio Estadual de 
Carmo do Paranaíba . 

3~ discussão do Projeto n. 3.466/ 
65, do Sr. Governador do Estado, 
o qual autoriza o Govêrno do ES-
tado a firmar convênio com a Cor-

poração Musioa.l União Operária de 
Nova Lima . 

3o. discussão do Projeto n. 3 .472/ 
65, do Sr. Governador do Estado, 
o qual concede pensão às filhas de 
Pedro Angelo Tavares . 

3o. discussão do Projeto n . 3. 438/ 
65 (Resolução) , da Comissão de 
JU:Stiça, o qual concede licença aos 
Municípios de Divinési:& e Ubá, pa-
ra modificarem os seus limites . 

- Levanta-se a ReuniAo. 

52301 Reunião Ordinária da Assembléia. Legislativa_, aos 
14 de fevereiro de 1966 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. JOÃO NAVARRO E PINTO COELHO 

SUMARIO - Comparecimento -
Ata - Expediente: Oficios de ns. 
994 a 997 - Ofícios s/ n. diver-
sos, Telegramas, Radiogramas, 
Leitura e Apresentação de Propo-
sições- Projeto n . 3 .543 do Sr. 
Artur Fagundes - Discurso e In-
dicação n . 1. 048 da Sra . Marta 
Nair Monteiro - Discursos dos 
Srs. Sinval Boaventura, Waldo-
miro Lôbo e José Maria Maga-
lhães - Discussão e Votação de 
Proposições - Requerimentos ns. 
1 .104, 1 . 113, 1 .115, 1.116 e 1.125 
- Indicações ns. 1.034, 1.035, ... 
1.036 e 1.037 - 2.tt- PARTE DA 
ORDEM DO DIA - Votação, em 
h discussão, dos Projetos ns. 
3 .479, 3 .480 e 3 .481 - Votação, 
em 1• discussão, do Projeto n. 
3. 482 - Ofício do Sr. Governa-
dor - Aprovação - Votação, -em 
1• discussão, dos Projetos ns ... 
3.493, 3.494, 3.495 e 3.496 - Vo-
tação, em 1.~~> discussão, dos Pro-
jeto n . 3 .497 - Oficio do Sr. 
Governador - Aprovação - Vo-
tação, em 1 a discu.sslo, dos Pro-
jetos ns . 3 .498, 3.499, 3.500, 3.501, 
3 .502 e 3 .503 - Votação, em 2o. 
discussão, do Projeto n. 3. 223 -
Votação, em 3.~Jo discussão, dos 
Projetos ns. 1.509, 3.231 e 3 .462 
- l 11> discussão dos Projetos ns. 
3. 506 a 3 . 520 - lo. discussio dos 
Projetos ns. 3.522 a 3.535 - lo. 
discussão do Projeto n. 3.536 -
Oficio do Sr. Governador 
Aprovação em lo. dlscussio dos 
Projetos ns. 3.53'7, 3.538 e 3.539 
- 2- discussão do ProJeto n. 806 

- Questão de Ordem - Encer-
ramento - Ordem do Dia. 

COMPARECIMENTO 

As 14,10 horas, comparecem os 
Senhores: 

Mário Hugo Ladeira- João Na-
varro - Reny Rabelo - Pinto Coe-
lho - Anuar Fares - Ãlvar0 Sales 
- Alvimar Mourão - Aníbal Tei-
xeira - 'Artur Fagundes - Ataliba 
Mendes - Athos Vieira de Andra-
de - Benedito Xavier - Carlos 
Eloy - Carlos M'egale - Cícero 
Dumont - Daniel de Barros - Del-
son Scarano - Dermevai Pimenta 
Filh9 - Expedito Tavares - Ge-
rardo Grossi - Gomes Moreira -
Homero Santos - Hugo Castelo 
Branco - Ibrahim Abi-Ackel 
Jairo Magalhães - Jehovah Santos 
- Jorge Ferraz - João Luiz de 
Carvalho - João Vaz - Joaquim 
de Melo Freire - José de Castro 
- José Luiz Baccarini - José Ma-
ria Magalhães - Ladislau Sales -
Lourival Brasil - Lúcio de Souza 
Cruz - Luiz Junqueira - Manoel 
Costa - Maria Pena .,-- Marta Nair 

· Monteiro - Nicanor Arlnando -
Nun.es Coelho - Orlando Andrade 
- Paullno Cícero - Pires da Luz 
-Raul Fernandes -Salim Nacur 
- Sebastii.o Anastácio - Sette de 
Barros - Sinval Boaventura -
Sousa e SUva - UlysSes Escobar 
- Valdir Melgaço - Waldir Mora-
to - Waldomiro Lôbo - Walthon 
Goulart - Wilson Chaves - WU-
son Modesto - Wllson de Paiva -
WUson Tanure. 
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- Com a presença de 61 Srs. De-
put dos, o Sr. Presidente declara 
aberta a Reunião. 

ATA 

O SR. PINTO COELHO - (3.0 

Secretário, nas funções de 2.0
) -

Procede à leitura da Ata da Reu-
nião anterior, a qual é aprovada, 
sem restrições. 

EXPEDIENTE 

O Sr. Reny Rabello - (2.0 Se-
cretário, nas funções de 1.0

) 

Lê Expediente constante da seguin-
te matéria: 

OFiCIO N. 994 

Belo Horizonte, 14 de fevereiro de 
1966. 

Exmo. Sr . Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais . 

Através da Mensagem n. 999, de 
23 de dezembro de 1965, foi enca-
minhado a Vossa Excelência, para 
exame da 'Assembléia Legislativa, 
Projeto de Lei que, sob o n. 3.492/ 
65, contém o Estatuto do Instituto 
de Previdência dos Servidores do 
Estado de Minas Gerais (IPSEMG). 

Tratando-se de assunto que deve 
ser reexaminado pelos órgãos da 
administração atual, dada a com-
plexidade da matéria e suas inci-
dências no Plano de meu Govêrno, 
solicito a Vossa Excelência, com 
base nos artigos 239 e 241 do Re-
gimento Interno dessa Assembléia 
Legislativa, a retirada do Projeto 
n. 3. 492/ 65 que, em ocasião opor-
tuna, poderá ser renovado. 

Prevaleço-me da oportunidade pa-
ra apresentar a Vossa Excelência 
os protestos de elevado aprêço e 
consideração. 

(a.) Israel Pinheiro da Silva, Go-
vernador do Estado de Minas Ge-
rais. 

- Publicar . 

OFtCIO N . 995 

Belo Horizonte, 14 de fevereiro 
de 1966 . 

Exmo. Sr . Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais . 

Através da Mensagem n. 1.010, de 
20 de janeiro de 1966, foi encami-
nhado a Vossa Excelência, para 
exame da Assembléia Legislativa, 
Projeto de Lei que, sob o n. 3 .497/ 
66,- autoriza a aquisição de imóvel 
em Passos, para a instalação de 38• 
Delegacia Fiscal do Estado . 

Tratando-se de assunto que deve 
ser reexaminado pelos órgãos da 
Administração atual, dada à com-
plexidade da matéria e suas inci-
dências no Plano de meu Govêmo, 
solicito a Vossa Excelência, com 
base nos artigos 239 e 241 do Re-
gimento Interno dessa Assembléia 
Legislativa, a retirada do Projeto 
n . 3 .497 que, em ocasião oportuna, 
poderá ser renovado . 

Prevaleço·me da oportunidade 
para apresentar a Vossa Excelên-
cia os protestos de elevado aprêço 
e consideração. 

(a.) Israel Pinheiro da Silva, Go-
vernador do Estado de Minas Ge-
rais . 

-Publicar. 

OFfCIO N . 996 

Belo Horizonte, 4 de fevereiro 
de 1966. 

Exmo. Sr . Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais . 

Através da Mensagem n . 1 . 042, 
de 31 de janeiro de 1966, foi enca-
minhado a Vossa Excelência, para 
exame da Assembléia ·Legislativa, 
projeto de lei que, sob o n. 3 . 536/ 
66, dispõe sObre a aquisição de imó-
vel em Governador Valadares. 

Tratando-se de assunto que deve 
ser reexaminado pelos órgãos da 
.Administração atual, dada à comple-
xidade da matéria e suas incidên-
cias no Plano de meu Govêrno, so-
licito a Vossa EzcelêDcia. com base 
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nos artigos 239 e 241 do Regimento 
Interno ~essa Assembléia Legisla-
tiva, a retirada do Projeto n. 3 .536/ 
66 ~U'e, em ocasião oportuna, po-
dera ser renovado . 

Prevaleço-me da oportunidade 
P.ara apresentar a Vossa Execelên-
Cl8 os .Protestos de elevado aprêço 
e consideração . 

(a.) Israel Pinheiro da Silva Go-
vernador do Estado de Minas' Ge-
rais. 

-Publicar. 

OF1CIO N. 997 

Belo Horizonte, 14 de fevereiro 
de 1966 . 

Exmo . Sr . Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 
~través da Mensagem n. 967, de 

23 de dezembro de 1965 foi enca-
minhado a Vossa Excelência, para 
exame da Assembléia Legislativa 
Projeto de lei, que, sob 0 n . 3. 482Í 
6~, dispõe sôbre a estrutura orgâ-
mca da Administração Pública Es-
tadual. 
Tratando-~e de assunto que deve 

ser reexamrnado pelos órgãos da 
A~inistração atual, dada a com-
p~exi~ade da matéria e suas inci-
dencms no Plano de meu Govêrno 
solicito a Vossa Execelência com 
base nos artigos 239 e 241 do' Regi-
me~to ~nterno dessa Assembléia 
LegiSlativa, a retirada do Projeto 
n . 3 .482/ 65, que, em ocasião opor-
~a. poderá ser renovado. 

Prevaleço-me da oportunidade 
P~ra apresentar a Vossa Excelên-
Cia os protestos de elevado aprêço 
e consideração. 

(a. ) Israel Pinheiro da Silva, Go-
ve~nador do Estado de Minas Ge-
rats. 

-Publicar. 

OF1CIO 
Belo Horizonte, 11 de fevereiro 

de 1966. 
. Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
1118 Gerall$ ' 

Recebemos o Oficio n . 120/66, da 
Assembléia Legislativa, comunican-
do-nos a eleição de sua mesa dire-
tora para a 49 Sessão Ordinária e 
nos servimos do ensejo para augu-
rar fecundas atividades a serviço 
do povo mineiro, cobertas de gran-
des vitórias. 

Ao ensejo, reiteramos protestos 
de estima e aprêço. 

Atenciosamente 
O Secretário d~ Abastecimento e 

Crédl to Rural. · 
(a.> Feliciano Oliveira. 
- Ciente. Publicar. 

OFiCIOS 

Das Câmaras Municipais de Area-
do, Po?So Alegre e Teófilo Otoni 
com"!lmcando as eleições das res: 
pectlvas Mesas Diretoras 

- Ciente. Agradecer. · 
_Do Conselho Estadual de Educa-

çao, agradecendo a lei que 0 estru-
turou. 
~ Ciente. 
Da Sra. Professôra Helena Anti-

poff •. coordenadora dos Cursos e 
Serviços do_ I .S .E .R., pedindo a 
t:_ansf~r~açao do Instituto em ór-
g~ ofiCial de formação de profes-
sores de Ensino Normal do Esta-
do . 

- Ciente . · 
Do Clube Atlético Mineiro con-

gratulando-se pela promulgaÇão da 
L~i n. 4 .072, que deu ao Estádio 
Minas Gerais o nome do ex-Gover-
nador José de Magalhães Pinto 

Ciente. · 
Da .comissão pró-emancipação de 

Bocam~ de Minas, pedindo a trans-
forma~ao do distrito em município. 

- Ciente. 

TELEGRAMAS 

Do:; Srs · Pedro Gonçalves Ma-
galhães e Alcindo Brandão Oficiais 
de Ju;;tiç~ em Açucena, pec:Ímdo re-
gularJ.ZaÇao do pagamento do fun-
cionalismo local, com 6 meses de 
atraso. • 

- Ciente. 
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Dos Vereadores Roque Came~o e 
Raimundo Tonidandel, de ~~· 
protestando e pedindo provtdênClaS 
contra sessão ilegal da Câmara Mu-
nicipal a que pertencem . 

- Ciente. Re" d 
Do sr. Prefeito Aureo ~· e 

Simão Pereira, da~d:o . noticm. de 
inundações no muruclPlo e pedindo 
auxílio para os flagelados. 

- Ciente . 
TELEGRAMA 

Belo Horizonte, 9 de fevereiro de 
1966. 

ExmO . Sr. . Le . 
Presidente da Assembléia gtS-

lativa do Estado de Minas Gerais· 
Em meu nome, e no do Tribunal 

Regional do Trabalho, apresento 
à Assembléia Legislativ~ intermé-
dio v Exa., sinceros pesam~ fB:-
lecimento ilustre Deputado Claudio 
Pinheiro. Cumprimentos. 

(a.) Herbert Magalhães nrumo~d 
_ Juiz Presidente Tribunal.~gio
nal do Trabalho da 3.~ Reg~ao. 

_ Ciente . Publicar . 
TELEGRAMA 

Belo Horizonte, 8 de fevereiro de 
1966. 

Exmo. sr . Presidente da 
Assembléia Legislativa do Esta-

do de Mi.naS Gerais . 
Profundamente emocionado de-

sastre vitimou ilustre parlamentar 
apresento v . Exa. e tôda ~sem
bléia maiS sinceras condolênCl.as . 

Cônsul Portugal. 
Ciente . Publicar . 

TELEGRAMA 

RADIOGRAMA 

Exmo . Sr. 
Presidente da Assembléia Legisla-

tiva do Estado de Minas Gerais . 
Faço minha imensa dor f.amllia 

Mineira perda irreparável ilustre 
Deputado essa Augusta Assembl~ia, 
Cláudio Pinheiro de Lima . Queira 
pois, Senhor Presidente, aceitar e 
transmitir nobres Deputados essa 
Casa minhas sinceras condolências. 

Adelá vi o Sette de -Azevedo - Che-
fe Casa Civil Govêmo de São Pau-
lo. 

- Ciente. Publicar. 

RADIOGRAMA 

Pal/Bandeirantes/ SP 8 de feve-
reiro de 1966. 

Exmo. Sr . Presidente da 
Assembléia Legislativa do Estado 

de Minas Gerais. 
Lamento profundamente perda 

irreparável ilustre Deputado Cláu-
dio Pinheiro e apresento sinceras 
condolências, unindo meu pesar po-
vo mineiro. 

Adernar de Barros - Governador 
Estado São Paulo. 

Ciente. Publicar . 

CONDOL:tNCIAS 

A Assembléia Legislativa recebeu 
mensagens-de condolências pelo f~
lecimento do Sr . Deputado Cláudio 
Pinheiro Lima e seu filho Rodrigo 
das seguintes pessoas e entidad;s: 

Belo Horizonte, 7 de fevereiro de 

Diretoria e funcionários da CaiXa 
Econômica do Estado de Minas Ge-
rais; Deputados Ovidio de Abreu e 
ormeo Botelho; Elos Clube; Câma-
ra Municipal de Alfenas; Prefeito 
Dimas Henriques Freitas, de . Cor-
disburgo; Prefeito Alberto Pimen-
ta de São João Evangelista; Vice-
py'efeito Sebastião Versiani, de 
unaí · Câmara Municipal de Santa Maru;_ de Itablra; Prefeito Francisco 
A. s . Melo, de Santa Bárbara; Pr~ 
feito José Machado Rosa, de Itabt-
ra.· Câmara Municlpal de Nanuque; 
CÓnselho de Admlntstraçio do Es-

1966. . 
ExmO. sr. Presidente da 
Assembléia Legislativa do Esta-

do de Minas Gerais . . 
Sentimos falecimento Emmente 

Deputado Cláudio Pinheiro ~a 
Membro ativo dessa . Assen;bléta, 
apresento minhas manifestaçoes de 
pesar minhas condolências. 

William e Price, Cônsul Estados 
Unidos .América . 

- Ciente. Publicar. 
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tádio Minas Gerais; Diário do Co-
mércio; .Associação Comercial de 
Minas Gerais; J. M . M . Publicida-
de; Associação Brasileira de Odon-
tologia, Secção de Minas Gerais; 
Funcionários da Estação Rodoviá-
ria; Diretoria da Companhia Side-
rúrgica Belga-Mineira; Sr. José Ja-
cinto Alcântara, exator em São João 
del-Rei; Raimundo Magalhães Pe-
na, Benedito Magalhães Arruda e 
João da Silva Costa; Prefeito José 
Magalhães Mendonça, de Coração 
de Jesus (nesta cidade foi decreta-
do luto oficial por três dias) . 

Ciente . 

AGRADECIMENTO 

Da familla de José Norberto de 
Andrade (Perdões, M . G . ), agrade-
cendo manifestação de pesar desta 
Casa quando de seu falecimento. 

- Ciente . 
-Passa-se à 

LEITURA E APRESENTAÇAO DE 
PROPOSIÇOES 

-Vem à Mesa: 

PROJETO DE RESOLUÇAO N .0 

3 .543/ 66 

Dá nova redação ao Art . 137 e seus 
parágrafos; e revoga o Artigo 150, 
todos da Resolução n.0 646, de 18 
de dezembro de 1964, que con-
tém o Regulamento da Secreta-
ria da Assembléia Legislativa. 
A Assembléia Legislativa do F.s-

tado de Minas Gerais promulga: 
Art . 1.0 - O Artigo 137 e seus pa-

rágrafos da Resolução n.0 646, de 
18 de dezembro de 1964, que contém 
o Regulamento da Secretaria da As-
sembléia Legislativa, acrescido de 
um parágrafo terceiro, passam a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 137 - Todos os cargos dos 
quadros de pessoal da Secretaria da 
Assembléia Legislativa serão provi-
dos mediante concurso público de 
provas e títulos, precedido de edi-
tal, na fonna <lo Art. 152, parágra-

fo único, desta Resolução, e com 
estrita observância dos preceitos 
constitucionais e estatutários que 
asseguram igualdade de oportuni-
dade e acesso a todos os cidadãos 
para ingresso no serviço público, 
excetuados apenas os de provimen-
to em comissão". 

§ 1.0 - Fica expressamente vedada 
a admissão de . servidor para pres-
tar serviços, a qualquer título, na 
Secretaria da Assembléia Legisla-
tiva, através de contratos ou outro 
processo que não o concurso pú-
blico, ·realizado nos têrmos do arti-
go. 

§ 2.0 -Admissão de servidor fei-
ta em desrespeito às normas do ar-
tigo serão nulas de pleno direito, 
não gerando obrigação para enti-
dade pública e nem qualquer vin-
culo empregatício em favor do in-
teressado . 

§ 3.0 - Os titulares do órgão de 
direção geral, do órgão de pessoal, 
do órgão de pagamento e o respon-
sável pela confecção das respectivas . 
fôlhas não poderão, em nenhuma 
hipótese, dar posse ou exercício, re-
gistrar a posse, efetuar pagamento 
a qualquer titulo ou incluir em fô-
lha, cidadão -admitido à revelia do 
disposto no artigo, ficando obriga-
dos ao reembOlso das quantias in-
devidamente pagas, independente-
mente das demais cominações le-
gais, no caso de infração da norma. 

Art . 2.0 - Revogadas as disposi-
ções em contrário, esta Resolução 
entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Reuniões, 14 de feverei-
ro de 1966. 

Artur Fagundes. 
Maria Pena - FreitQ.s Castro -

Ataliba Mendes - Geraldo Quintão 
- Orlando Andrade - Joaquim de 
Melo Freire - WaldomirQ Lôbo -
Delson Scarano. 

Justificativa: - O presente pro-
jeto objetiva aplicar ao Regulamen-
to da Secretaria da Assembléia Le-
gislativa as normas moralizadoras 
instituídas pela Revolução de 31 de 
março. 



F ev . /66 - 144 -

A igualdade de oportunidade e de 
acesso aos cargos da Secretaria de-
ve ser norma fundamental a ser 
respeitada ·pela Casa, em favor de 
todos os cidadãos que se interes-
sem em prestar serviços públicos à 
Assembléia. 

o problema foi longamente deba-
t ido pela imprensa, pelo rádio e pe-
la televisão . O clamor público se 
levanta, também, no exigir que o 
exemplo parta da Assembléia . O 
decOro do Poder Legislativo exige, 
assim, que providência seja tomada. 
E a iniciamos, pela proposição em 
tela, para a qual temos a certeza 
dos votos favoráveis de todos os 
Srs . Deputados. 

Sala das Reuniões, 14 de feverei-
ro de 1966. 

Artur Fagundes . 
- Publicado o Projeto, inclua-se 

em Ordem do Dia . 
O SR. PRESIDENTE - A Mesa 

vai passar a deferir a palavra aos 
oradores inscritos . Com a pala-
vra a Sra . Deputada Marta Nair 
Monteiro . 

A SRA . MARTA N·AIR MONTEI-
RO - Sr. Presidente e Srs . Depu-
tados . 

Encaminho à Mesa a seguinte In-
dicação: 

INDICAÇAO N. 1 . 048 

Justificativa - De agOsto para cá, 
principalmente, os pagamentos fo-
ram-se atrasando; nos lugares onde 
as coletorias eram deficitárias, ain-
da se compreendiam e se tolera -
vam atrasos da ordem de até dois 
meses, no máximo . O pagamento, 
todavia, era mensal, o que possibi-
litava precàriamente o equilíbrio 
no orçamento dos servidores e p ro-
fessOras. Passadas as eleições, au-
mentou o descaso pela obrigação 
irr,efutável de pagar pelo serviço 
prestado, como se, fazendo-o cor-
retamente, prestassem não m ais 
que um favor àqueles que trabalha-
ram. · 

Fomos assistindo ao a traso pro-
gressivo, de 3, 4, 5 e mais meses na 
zona urbana e até de um ano em 
zonas rurais. 

conseqüentemente, as dificulda-
des também cresceram . 

O m.inimo que pode fazer um go-
vêmo que se preza é pagar em dia 
pelo serviço que lhe p restam . Não 
há justificativa para que a assidui-
dade seja obrigação unilateral . Se 
o funcionário comparece cotidiana-
mente ao trabalho e ali faz sua 
obrigação, por que proceder com 
êle de maneira diversa? 

Sabemos que o nosso funcionalis-
mo e nossas professOras não podem 
jactar-se de boa remuneração a fim 
de ter uma reserva; o que recebem, 
mal dá para manter as aparências . 

Exmo . Sr . Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais . 

A signatária desta, regimental-
mente apoiada, vem, mais urna vez, 
indicar a S . Exa . , Sr. Secretário 
da Fazenda, a necessidade urgente 
de ~e mandar pagar às professôras 
e funcionários das cidades e das 
zonas urbanas de Arassuai, Barba-
cena, Mariana, Acaiaca. Abaeté, e 
Indianópolis, atrasados que variam 
de 5 a 12 meses . 

Sala das Reuniões, 7 de feverei-

Imaginemos, então, que dificul-
dades não terá aquêle que, devendo 
armazém, luz, aluguel, colégio, far-
mácia, devendo a particulares, de-
vendo, enfim, tudo e a todos, tem 
que procurar um agiota e ali tro~ 
seu cheque por uma compensaçao 
vil, muitas vêzes equivalente a 500/o 
do que receberia para dar uma sa-
tisfação à comunidade em que vive. 

Não podemos ter tranqüilidade 
em nossas mesas se passam fome 
aquêles que dependem de nós. 

Não nos podemos alegrar com 
nossos fllbos, com sua saúde, com 
sua alegria ao receberem presentes 
no Natal, se aquêles que, como nós, 
que trabalhar&Dl e fbseraiD por me-

ro de 1966 . 
(as . ) Marta Nair Monteiro 

Carlos E1oy - Luiz Junqueira -
Waldir Morato - Wilson Modesto. 

-145- Fev. / 66 

recer, não tiveram com que com-
prar para seus filhos remédios e 
muito menos, presentes de Natal' 

Apelamos, desta vez, para o qué 
exis~e de mais caro nas pessoas: o 
sentimento de humanidade . 

Apelamos para que nunca mais 
os nossos servidores estaduais e 
professõres primários sejam cons-
trangidos por sit uações como esta, 
de miséria mal-disfarçada, e para 
que recebam, pelo menos com as-
siduidade, os poucos cr~iros que 
lhes possibilitarão, senão uma me-
sa !~ta, ao menos pão e leite para 
o.s fill?-OS e tranqüilidade que subs-
titua m certeza, apreensão e vergo-
nha de que padecem agora . 

(a .) Marta Nair Monteiro. 
- A Comissão de Finanças . 
O SR . PRESIDENTE - Com a 

palavra o Sr . Sinval Boaventura . 
O SR. SINVIAL BOA VENTURA 

- Sr . Presidente, Srs . Deputados. 
Vind? do interior, recebi, por lá, 

a notícia de que o IBR:A havia com-
prado um avião por $ 1. 450 mil dó-
lares, aymo de 4 t urbinas, para 6 
passageuos, que infelizmente opera 
só em três campos de pouso no Bra-
sil. A Tribuna da. Imprensa de sá-
bado traz uma noticia de que o 
Serviço Secreto do Exército está 
investigando esta compra . 

Ora, Sr. Presidente, para os pro-
prietários rurais esta notícia não 
vai ser boa, pois têm êles compare-
cido diàriamente à sede de seus mu-
nicíp ios, p a ra , conforme determi-
na a lei da reforma agrária, ultima-
rem os preparativos de seu cadas-
tramento, a fim de que a Reforma 
Agrária seja feita em todo o Bra-
sil. Êste avião adquirido pelo ... 
IBRA é caríssimo e nem a F AB pos-
sui um dêles sequer. Dizem que o 
avião é mais caro do que o Vis-
count utilizado pelo Presidente da 
República . O dinheiro que o IBRA 
gastou para a compra dêsse avião 
daria para comprar 3 mil tratores 
de esteira e material para fazer ca-
minho de estrada para os produto-
res rurais. Nio nos conformamos 

com esta orientação do IBRA, pois 
apenas o Presidente da Ford nos 
Estados Unidos, possui um dêsses 
aparelhos, com 4 turbinas, e que 
carrega apenas 6 passageiros e dois 
tripulantes. 
. A FAB pos sUi aviões que são uti-

lizados para serviços de diversas 
n aturezas, para o correio aéreo e 
tantos outros . O Ministro da Aero-
náutica, patrioticamente deveria 
U:terferi::_ nesse caso cÍa compra 
desse aVIao . OUtro jornal no entan-
to, já noticia que o avião' irá servir 
ao ~inistro Roberto Campos . o 
Governo do Brasil pediu aos Esta-
dos Unidos cinqüenta milhões de 
dólares para aplicar na Agricultu-
ra. Agora, o IBRA compra um avião 
se~ necessidade . Os fazendeiro~ 
estao sobressaltados . 

O Presidente da República deve-
r~ mandar investigar esta transa-
ç~o, porque .eu acredito que, em 
sa consCiênCia, o Presidente do 
I~RA não faria negócio tão mal 
felto para o Brasil. Cada dia que 
passa, ficamos mais apreensivos 
com erros administrativos. Dou 
graças a Deus de poder falar des-
ta tribuna, em nome dos pr~prie
tários rurais de todo o Brasil . o 
cadastramento que está sendo feito 
na zona rural está causando apreen-
sões a muitos fazendeiros, e posso 
dizer mais que êste estado de coi-
sas está trazendo inquietação no 
meio rural . A maioria dos fazendei-
ros ainda não compreendeu a fina-
lidade do cadastramento rural. 

Quero ler, para conhecimento da 
Casa, o artigo da Tribuna da Im-
pr;nsa que está assim redigido: 

SS investiga compra do IBRA-
!Avião . · 

"Serviço Secreto do Exército (D-
2) está apurando a aquisição sem 
concorrência pública, de um ~vião 
a jato, realizada em Kansas Texas 

1 
, , 

pe o preço de um milhão e 450 mil 
dólares. A transação foi efetuada 
pelo sr. Paulo de Assis Ribeiro 
Presidente do Instituto Brasile~ 
de Reforma Agrária <mRA>. 
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Da denúncia feita ontem ao Ser-
viço Secreto do Exército (D-2), 
consta, inclusive, que o Sr. Paulo de 
Assis Ribeiro mandou para Kan-
sas, no Texas, cinco pilotos para 
para treinamento no aparelho, ga-
nhando mensalmente 20 mil dóla-
res, e mais que a aeronave só po-
derá pousar em três aeroportos 
brasileiros. 

Outro escândalo. 
Outra denúncia chegada, ontem, 

ao conhecimento do Serviço Secre-
to do exército, se refere à aqulsiç.ão 
de um edüício na Gamboa, no cen-
tro da Guanabara, também, sem 
concorrência pública, pelo preço de 
1 bilhão de cruzeiros . A compra 
foi feita pelo Sr . Eud~s Leão, Pre-
sidente do Instituto Nacional de 
Desenvolvimento Agrário". 

O SR . PRESIDENTE - Com a 
palavra o Sr. Deputado Waldomi-
ro Lôbo. 

O SR . WALDOMIRO LOBO 
Sr. Presidente e Srs . Deputados. 

Embora a imprensa tenha anun-
ciado, de maneira bem düerente, o 
que aconteceu com relação às exi-
gências para matriculas das crian-
ças em idade escolar, quero reite-
rar os meus agradecimentos ao Se-
cretário Murilo Badaró, pelas pro-
vidências tomadas em favor dos es-
co~ares, dos quais eram exigidas 
abreugrafias para que pudessem 
matricular-se nas escolas primárias. 
A nossa sugestão foi no sentido de 
que as crianças fôssem matricula-
das e, logo após, unidades da Se-
cretaria de Saúde visitariam os 
grupos escolares, realizando o tes-
te tuberculino, ou seja, o de Man-
toux, e aquelas crianças que apre-
sentassem quaisquer dúvidas se-
riam submetidas a exames mais 
minuciosos e se sujeitarlam às ra-
diografias necessárias . ·Não sei por 
que os jornais noticiaram o caso 
de uma maneira tão diferente 

Quando nos dispusemos a fazer 
êste trabalho em favor dos escola-
res, estávamos imbuídos da única 
intenção de os beneficiar realmente. 

Quero agradecer a reportagem da 
Rádio Guarani que, através daque-
la entrevista, pôde esclarecer os in-
teressados sôbre o assunto . 

De vez em quando, lembram-se 
os senhores do Govêrno de que é 
necessário fazer alguma coisa no 
combate à tuberculose. Não vai 
aqui qualquer critica ao Sr. Secre-
tário da Educação. S. Exa. certa-
mente pensou em fazer um bem. 
Mas, talvez por falta ãe prática ou 
de orientação, fêz uma. exigência 
até certo ponto descabida. Os se-
nhores médicos desta Casa sabem 
perfeitamente que eu tenho razão . 
Mas, não é apenas a exigência de 
abreugrafias - que, como disse 
em algum-as vêzes, é absolutamente 
necessária - que deve ser preocu-
pação do govêrno . E' preciso que 
se cuide também do teste de Man-
toux, qne também deveria ser obri-
gatório . O Govêrno devia dar con-
dições à Secretaria de Saúde, cri-
ando um serviço especial para êste 
fim, separando os doentes tubercu-
losos nos dispensários. ~ste servi-
ço atenderia exclusivamente aos 
escolares, primários ou não . 

Outro ponto, qne deveria ser preo-
cupação fundamental do Govêrno, 
é o incentivo à merenda escolar, 
porque a fome é a maior amig&. da 
tuberculose . Crianças desnutridas, 
freqUentando as escolas nesta Ca-
pital, são realmente propensas ao 
contágio . Existem muitas institui-
ções -e não é vergonhoso dizê-lo, 
porque é verdade - estrangeiras, 
que ajudam na merenda escolar, 
não só em Minas Gerais mas em to-
do o Brasil . Seria, pois, necessário 
que a merenda escolar fôsse orien-
tada; que os donativos fõssem en-
tregues a uma comissão coordena-
dora, que tomasse conhecimento do 
número de crianças de cada grupo 
e cuidasse da distribuição dos ali-
mentos, de acOrdo com a necessida-
de de cada um; e que, peribdl-
camente, de três em três meses, 
seja feito nos Grupos Escolares o 
~te tubercullno; nio lqlena:t no 
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infcio das aulas . Seria êste um 
grande serviço, mas para que isto 
possa acontecer é necessán' G ê _ o que o 

ov r~o dê condiçoes à Secretaria 
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f?i asinado sábado último, em Ita-
blra, na sede da Cia . Vale do Rio 
Doce, contando o ato com a re-
sença do Sr . Celso Melo Azev~do 
representando a CEMIG e d S • 

de Saude, que tenha para isto um 
serviço especializado . Não é só ago.-
ra, n~ rasgo demagógico, na ins-
talaçao de um nôvo Govêrno que 
se deve pensar em fazer qualq 
coisa neste sentido, sem antes ~:~ 
estu~do o problema . Estou à dis-
posiçao ':!e q~em quer que seja, 
embora nao seJa médico como mui-
tos pe ' nsam, mas há muito tempo 
que luto neste meu Brasil contra 
a tub:rculose e quando há, aqui, 
Reunioes de Tisiólogos, sou convi-
dado a comparecer . Muitas vêzes 
minhas sugestões são aceitas ' 

Fica. aqui, portanto, Sr . Presi-
dent~, Srs . Deputados, a minha su-
gestao . Talvez, eu ainda apresente 
uma Indicação à.o Govêrno do Es-
ta~o demonstrando como deve ser 
fe1to êste serviço . Quero, com isto 
co~aborar com o Govêrno, embór~ 
seJa um leigo . 
Relte~o, mais uma vez, os meus 

a~radecunentos ao secretário Mu-
ri!o Badaró, pela atenção qne nos 
dispensou, fazendo com que o Go-
vernador tomasse conhecimento 
das nossas sugestões e qne elas fôs-
sem aceitas . 

DE:ixo aqui, portanto, a minha su-
ge~tao, como já afirmei, e se assim 
agl.I', o Govêrno receberá, dêste mo-
desto Deputado e do povo que re-
presenta nesta Casa os aplausos 
que ~rece. 

O SR . PRESIDENTE - Com a 
palavra o Sr. Deputado José Maria 
Magalhães. 

~car de Oliveira, da Comiss~o J~ 
ale do Rio Doce. ~ste financia-

mento faz parte da Fundo de Me-
lhoramentos do Vale do Rio Do 
E~~re os municípios beneficiad~~ 
es ao os _de Sêrro, Sabinópolis Pe-
çanha, Sao João Evangelista t~dos 
local~ados no nordeste de , Minas 
GerR;Is_. A importância destinada ao 
munl~lP!O de Sêrro é da ordem de 
72 milhoes de cruzeiros. 

. Impo~cia destinada ao municí-
Plf> <!e Sabmópolis, da ordem de 31 
~oes .. Desnecessário se torna sa-
Ientar a J.D?Portância dêsse financia-

mento, _POIS êle irá possibilitar a 
c~>nclusa~ das obras e a distribui-
ç~o da força e luz nêsses municí-
PIOs referidos, possibilitando ainda 
um futu:o de desenvolvimento para 
e~ta regiao que tem, no seu subsolo 
nquezas minerais incomensUráveis' 
co~o a. bauxita, a cromita, mine: 
rai;S radioativos e tantos outros que 
hOJe tê~ um consumo exuberante 
no mercado de procura. 
. A questão de energia elétrica tem 

Sido nossa preocupação desde 0 iní-
cio do ~<?~o mandato, pois dentre 
os murucipios referidos encontra-se 
também a nossa terra natal que é 
Sêtto. Desde 4-5-63, ocasião em 
que, Juntamente com 0 sr. ~fei
to Dermevai de Magalhães estive-
mos na presença do Sr. Óoverna-
dor d~ Estado, a fim de expor 
as :azoes de nossa justa reivindi: caçao. 

O SR. JOSJ!! MARIA MAG.A.LHAEs 
- Sr. Presidente, Srs. Deputados. 

Queremos. desta Tribuna mani-
festar a nossa maior satisfaÇão pe-
la assinatura do contrato de finan-
ciamento da Vale do Rio Doce com 
a CEMIG na ordem de 454 mllhões 

Em 4-5-63, endereçamos ao Sr 
Celso Melo Azevedo a seguinte car: 
ta: 

de cruzeiros, a fim .de possibilitar 
o fornecimento de energia elétrica 
a sels municípios do Vale do Rio 
Doce . O contrato, Srs. Deputados, 

Belo Horizonte, 4 de maio de 
1963. 

Prezado Dr · Celso Melo Azevedo 
Meus cumprimentos · 
'Envio à consideraçãÓ de v Exa 

o pedido feito pelo Prefeito de mi: 
nha _terra. Sr. Dermevai de Ma.-
galhaes e Castro, reiterando, peran-
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te o Governador, os nossos esfor-
ços . 

Não posso perder a ocasião que 
se me a presenta para a solução do 
problema, tendo à frente da Cerrug 
V. Exa . e à frente do Govêrno de 
Minas o Sr . Magalhães Pinto . 

Passada esta oportunidade, sei 
que não conseguirei mais resolver o 
angustiante problema de minha ter-
ra, que completará em janeiro pró-
ximo 250 anos de existência e que 
já deu ao Pais tantas personalida-
des importantes, bastando citar o 
Engenheiro Cristiano Otôni, que 
trouxe para Minas e São Paulo, 
atravessando a Seri'S. do Mar, as 
nossas ferrovias . 

Peço desculpas pela insistência, 
mas apelo para o sentimento de 
V. Exa., baseado na tradição de 
minha teua. para resolvermos o 
problemf.., fazendo a ligação Gua-
nhã.es-Sêrro . 

Desde já man.üesto-lhe os meus 
sinceros agradecimentos . 

Cordialmente, 
(a.) José Maria Magalhães. 
A CEMIG, logo após êste nosso 

apêlo, em sua revista de 30 de se-
tembro de 1963, fêz constar na sua 
página 4 o seguinte: "Com serviços 
gerais de topografia limitada -
GERTO, para estudo do traçado e 
levantamento topográfico da linha 
de transmissão entre a subestação 
de Guanhães e a subestação de Ser-
ro com 58 quilômetros, obra com 
término para 3 de março de 1964" . 

Recebemos também na ocasião, 
no dia 20 de dezembro de 1963, um 
cartão do Sr. Secretário Wilson 
Castelo Branco, Secretário particu-
lar do Governador, nos seguintes 
têrmos: "Wilson Castelo Branco 
Secretário Particular cumprimenta 
cordialmente e envia cópia da car-
ta que, sôbre o assunto do seu in-
teresse, recebeu do Senhor Presi-
dente da CEMIG". 

A carta diz o seguinte: 
CO PilA 

Belo Horizonte, 29 de novembro 
de 1963. 

Prezado amigo Dr . Wilson Caste-
lo Branco . 

Com a minha visita, acuso o re-
cebimento do expediente encami-
nhado à CEMIG e pelo qual o Se-
nhor Prefeito de Sêrro e o Depu-
tado José Maria Magalhães solici-
tam solução para o problema de 
abastecimento de energia elétrica à 
cidade do Sêrro. 

Em resposta, cumpre-me infor-
mar que tôdas as providências têm 
sido tomadas pela CEMIG, visando 
a solver de vez o problema de abas-
tecimento de energia àquela Cida-
de. Desta maneira, após assumir 
os serviços de Guanhã.es, a CEMIG 
projetou a ligação Guanhã.es-Sabi-
nópolis-Sêrro, para o que vem de-
senvolvendo esforços no sentido de 
liberação de verbas federais desti-
nadas ao empreendimento. No Or-
çamento de 1963, já constaV!a a do-
tação de 50 milhões de cruzeiros, 
reduzida pelo plano de economia, 
no entanto, para apenas S.S milhões. 

Visando à consecução do plano 
que a elaborou, todavia, esta em-
prêsa fêz inserir na Proposta Or-
çamentária para 1963, uma verba 
de 300 milhões, ainda destinada à 
mesma finalidade . 

Como se vê, somente após a libe-
ração de verba do ano próximo, 
caso não sofra redução em seu 
montante, poderá a CEMIG saber 
exatamente o que poderá fazer e 
quais as perspectivas seguras para 
abastecimento de Sêrro . 

Atenciosamente, 
Centrais Elétricas de Minas Ge-

rais S. A . 
(a . ) Celso Mello de Azevedo -

Presidente" . 
Continuamos a fazer tôda série 

de esforços, no sentido de que fôs-
se concretizada, ainda no govêmo 
Magalhães Pinto, a inauguração da 
luz da CEMIG nas cidades de Sêrro 
e Sabinópolis. 

Recebemos do Senhor Celso Mel-
lo Azevedo a seguinte carta: 

Belo Horizonte, 12 de e.brU de 
1965. 

3.447/65/00. 
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. limo . Senhor Deputado José Ma-

na_ Magalhães - Assembléia Legis-
lativa do Es~ado de Minas Gerais 
- Rua Tamows, 341 - Belo Hori-
zonte- MG. 

ções, prometeu justamente concluir 
a_ obra da CEMIG no Sêrro. "Ener-
gJ.a da: CEMIG para o Sêrro e nova rodovia" 

. Prezado S:Oigo Deputado José Ma-
na Magalhaes: ENERGIA DA CEMIG PARA. O 

S~RRO E NOVA RODOVIA Depois . dos diversos contactos 
que mantzve com o prezado . 
e _D~putado, tenho o grato praz~~ 
vu: a sua presença, a fim de inf -
ma-lo de que a CEM:!G b or 

~êrro, 30 (Do Correspondente) _ 
Foz bem r!!cebida neste município 
a declaraçao feita pelo Senhor Is-

celebra aca a de . r contrato para constru ão 
~dllnha de tran_smissão, que, pçar-

0 . de Guanhaes, se destina ao 
atendimento energético do Sêrro O 
cont;ato prevê a conclusão dos 
servtços até 150 dias contados da 
data de sua assinatura compreen-
den'!_o 55 quilômetros de linha em 
tensao de 34,5 quilowates &ndo 
~que me cumpria no moménto va-
pr~t:~ dod ense~o para renova;-lhe 

0~ e estuna e consideração 
- Atencz~samente, Centrais Elétri~ 
cas de Minas Gerais S A 

(a: ) Celso Mello d~ .Ázev~o 
Presidente. 
. Dessa data em diante, reforçamos 

:;rda mais nossos pedidos para que 
s~e teminado 0 serviço, ainda 

mazs que estávamos confiantes na 
promessa feit~ pelo Senhor Gover-
~ador Magalhaes Pinto, por ocasião 
d 0 ~so.o aniversário de fundação 
bl~ Cidade do Sêrro, em preça pú-lca . 

Mas,_ infelizmente, s . Exa . não 
?7rm o prometido, embora por 
Jus ça devemos salientar que a 
parte de extensão Guanhes-Sêrro e 
a. cobertura financeira para a 
~tribuição foi tôda feita pelo 

ovêrno do Senhor Magalhães Pin-
to. Tanto o assunto é de grande im-
fortãncia, que na campanha . elei-

rael Pinb · · eira, candidato ao govêrno 
do Estado, de que, se eleito, dará 
tratamento preferencial aos dois 
probl~mas básicos deste muni · i . 
~erg1a elétrica e ligação ro~~~~~ 
r~ c~m Belo Horizonte . Para 0 pnmell'o, asswniu o compromis 
de trazer até aqui a energia ~~ 
C~G, determinação a que dará 
carater de urgência . Para solucio-
nar o problema resultante da difi-
cul~de de transportes, disse 0 canc:Ifdato ser seu propósito mo-
derruzar a atual estrada, corrigin-
d o seu traçado e pavimentando 
t~do o percurso, com o que reduzi-
ra 0 tempo gasto na viagem de 8 para P?uco ~ais de 4 horas . Os 
b~~e~Icws atmgirão, ainda, o mu-
ruc~~lO de Rio Vermelho e tôda 
regzao · - "Será a homenagem qu! 
prest.~ei à terra natal de meu pai" 
- diSse o Senhor Israel Pinheiro 
em seu manifesto. 

Ag9ra, e~ novembro, depois das 
e~e~çoes, na~ havendo mais possi-
bilidade da U?auguração da luz da 
CEMIG na cidade do Sêrro 'COn-
forme promessa do Senhor Gover-
nador, o Senhor Celso Mello Azeve-
do_ envio~-me outra carta, nos se-
gumtes termos: . 

~:_a!., e isto nos dá uma certa tran-
q~ihdade, pois confiamos que 0 go-
v mo atuai não iria nunca inte.r-
romper êste beneficio qUe já está 
na hora de ser inaugurado. s. Exa., 
Eo Governador atual, em artigo no 

stado de Minas de l.o de outubro 
de 1985, alguns dias antes das ele!-

"Acuso, com satisfação, 0 recebi-
me-nto do estimado cartão de 3 de 
~ezembro fluente, pelo qUal me so-
licitou entrasse ~m entendimentos 
com ~ sr. Pr.efezto de Sêrro para 
soluçao do problema de ligação da-
quela cidade 180 sistema CEMIG 

. Em resposta, devo informar q~e :das as providências possíveis e 
das~çada da CEMIG foram adota-
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Mas, infelizmente, não se pôde 

fazer a inaugumçao . Quando o sr. 
Governador Magalhães Pinto man-
dou para esta Assembléia a Men-
sagem criando crédito especial que 
pudesse possibilitar a conclusão da 
obra da CEMIG, nós aqui estive-
mos desta tribuna, para pedir, aos 
nobres pares, a aprovação imediata 
da Mensagem, expressando nossa 
confiança d e que a obm seja con-
tinuada pois o sr . Israel Pinheiro 
é filho do saudoso serrano João 
Pinheiro. Assistimos, com imensa 
satisfação, à assinatura dêsse con-
trato da Vale do Rio Doce, que pos-
sibilitará a inauguração do sistema 
de fôrça e luz até, se Deus quiser, 
o mês de junho . · 

Recebemos em razão dos nossos 
esforços a seguinte carta do sr. 
Prefeito Dermeval de . Magalhães 
Castro: 

"'!'em êste o fim de apresentar-
lhe os meus agradecimentos pelas 
diversas comunicações, os esforços 
feitos m Assembléia, o cuidado e 
interêsse de V . Exa. , para a tra-
mitação dos projetos de que se tem 
beneficiado o Sêrro. 

Oltimamente tivemos a satisfa-
ção de mais um beneficio, que é o 
Hotel de Turismo, que o Sêrro tan-
to merece, como cidade histórica. 

Terminando, renovo os meus pro-
testos de estima e consideração, e 
reitero a V . Exa . a necessidade de 
continuar vigilante nos esforços em 
favor: do Sêrro; peço-lhe ainda apre-
sentar ao Dr. Celso Mello Azev.edo 
os nossos agradecimentos, e a nos-
sa esperança de que a colaboração 
do mesmo nos ajude até o fim. 

Subscrevo-me, ate~ciosamente . 
(a. ) Demerval M . Castro - Pre-

feito Municipal do Sêrro". 
Ficam aqui, portanto, Sr. Presi-

dente, as nossas explicações e o 
pensamento de que realmente êste 
Govêrno cumpra a palavrn empe-
nhada, para qUe a população de 
Sêrro e Sabinópolis possa ter êsses 
beneficios, aos quais anseia há de-
zenas e de:r.enas de anos. 

Não havendo mais oradores 
inscritos, passa-Se à 

DISCUSSAO E VO'I'AÇAO DE 
PROPOSIÇOES 

O SR. PRESIDENTE- Não ha-
vendo mais oradores inscritos, a 
Mesa vai passar à discussão e vo-
tação de pareceres, requerimentos, 
indicações e comunicações . 

Estão abertas as inscrições para 
a Reunião de amanhã . 

REQUERIMENTOS 

A seguir, o Sr . Presidente sub-
mete à discussão e votação os Re-
querimentos de ns. 1 .104, do sr. 
Lourival Brasil; 1.113, do sr . Lú-
cio de Sousa Cruz; 1.115, da sra. 
Maria Pena; 1.116, do sr. Nicanor 
Armando, e 1 . 125, do sr . Raul Fer-
nandes, todos com pareceres favo-
ráveis .das respectivas Comissões, 
os quais são aprovados, sem deba-
tes, cada um por sua vez. 

INDICAÇOES 

Logo após, o Sr. Presidente sub-
mete à discussão e votação as In-
dicações ns . 1. 034, e 1 . 035, do sr. 
Batista Miranda; 1.036, do sr. Sou-
sa e Silva e 1.037, do sr. Valdir 
Melgaço, tôdas com par.eceres fa-
voráveis das respectivas Comissões, 
as quais são aprovadas, sem de-
bates, cada uma por sua vez. 

- Esgotada a matéria destinada 
a esta parte da Reunião, passa-se à 
2.1:.\ PARTE DA ORDEM DO DIA 
O SR. PRESIDENTE- Votação, 

em 1." discussão do Projeto n.0 

3. 379/ 65, do Sr . Governador do Es-
tado, o qual cria Colégio Normal 
Oficial anexo ao Colégio Comercial 
Oficial de Rio Casca. 

Em votação. Os Srs . Deputados 
que o aprovam queiram permane-
cer como se encontram. Aprovado . 

- As Comissões de Justiça, Edu-
cação e F1nanças. 

Votação, em 1." discussão, do 
Projeto n.0 3. 480/ 65, do Sr. Gover-
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nador do Estado, o qual cria Giná-
sio Industrial Estadual na cidade 
de Itaúna. 

Em votação. Os Srs . Deputados 
que o aprovam queiram permane-
cer como se encontram. Aprovado . 

- As Comissões de Justiça, Edu-
cação e Finanças. 

Votação, em 1.~ discussão, do Pro-
jeto n.0 3 . 481/65, do Sr. Governa-
dor do Estado, o qual autoriza a 
instituição da Fundação Universi-
tária "Tiradentes", de São João 
Del-Rei. 

Em votação. Os Srs . Deputados 
que o aprovam queiram permane-
cer como se encontram. Aprovado . 

- As Comissões de Justiça, Edu-
cação e Finanças. 

Votação,· em 1.• discussão, do 
Projeto n.0 3 . 482/ 65, do Sr. Gover-
nador do Estado, o qual dispõe sô-
bre a estrutul'la orgânica da Admi-
nistração Pública Estadual. 

O Sr . Governador, em ofício en-
dereçado a esta Assembléia Legis-
lativa, requer a retirada da pauta 
do projeto anunciado, com base 
nos artigos 239 e 241, do Regimento 
Interno desta Assembléia . 

A Mesa vai submeter a votos o 
Ofício do Sr . Governador, em que 
solicita '8. retirada do projeto. Em 
votação . 

Os Srs . Deputados que o apro-
vam queiram permanecer como se 
encontram (Pausa) Foi aprovado. 

- Arquive-se . 

PROJETOS COM l.q. DISCUSSAO 
JÁ ENCERRADA 

A seguir, submetidos à votação, 
em 1.~~> discussão já encerrada, 
cada um de sua vez, sem debates, 
são aprovados os seguintes Proje-
tos: 

Projeto n. o 3. 483/ 65, do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual dispõe 
sObre a concessão de awdlio finan-
ceiro à Federaçlo Mineira de Fute-
bol de Sallo. 

As Comissões de Justiça e Plnan-
çaa. 

Projeto n.o 3 . 484/ 65, do Sr . Go-
vernador do Estado, o qual cria 
Colégio Normal Oficial na cidade 
de Abaeté. 

Projeto n.0 3 .485/ 65, do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual cria o 
Colégio Comercial de São Lourenço. 

Projeto n.0 3 . 486/ 65, do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual cria 
Ginásio Estadual na cidade de São 
Pedro da União . 

- As Comissões de Justiça, Edu-
cação e Finanças. 

Projeto n.0 3 .487/ 65, do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual dispõe 
sôbre doação de imóvel ao "Lar 
Betânia" . 

- As Comissões de Justiça e Fi-
nanças . 

Projeto n.0 3.488/ 65 (Resolução), 
da Comissão Executiva., o qual dis-
põe sôbre relevação de punições 
impostas a fun.cionários da Secre-
taria da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais . 

- A Comissão Executiva . 
Projeto n.0 3. 489/ 65, do Sr . Go-

V'.ernador do Estado, o qual cria 
curso secundário de 2° ciclo no Co-
légio Normal Oficial de Betim. 

Projeto n .0 3. 490/ 65, do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual cria 
Colégio Comercial Oficial de Passa 
Quatro. 

Projeto n.0 3. 491/ 65, do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual cria 
Colégio Normal Oficial na cidade 
de Cachoeira de Minas . 

- As Comissões de Justiça, Edu-
cação e Finanças . 

O SR. PRESIDENTE - . Votação 
em l. ~J. discussão, do Projeto n. 
3 . 492/66, do Sr . GovernS.dor do Es-
tado, o qual contém o Estatuto do 
Instituto de Previdência dos Servi-
dores do Estado de Minas Qerais 
(IPSEMG). 

O Sr. Governador do Estado, atra-
vés de oficio envi'Sdo a esta Casa, 
requer a retirada do projeto, com 
base nos artigos 239 e 241, do nos-
so Regimento Interno. 

Em votação o pedido do Sr. Go-
vernador. 
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QUESTÃO DE ORDEM 

O SR. CíCERO DUMON.r 
(Pela ordem) - Sr . Presidente, V. 
Exa. pode me informar se o Go-
vernador do Estado, ao pedir a re-
tirada do referido Projeto, solici-
tou a retirada do mesmo da Pau-
ta? 

O SR. PRESIDENTE - O Sr . 
Governador requereu a retirada do 
projeto anunciado . 

O SR. CíCERO DUMONT -
Sim, mas a retirada da pauta? 

O SR. PRESIDENTE - Não, a 
retirada de tramitação. 

Em votação o pedido, do Sr. Go-
vernador. Os Srs. Deputados que 
o aprovam queiram permanecer 
como se encontram . (Pausa). 
Foi aprovado. 

- Arquive-se . 
- Em seqüência, submetidos à 

votação, em h discussão, são apro-
vados, sem debates, cada um de 
sua vez, os seguintes Projetos: 

Projeto n . 3 .493/ 66, do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual conce-
de pensão especial a viúvas de ex-
comandantes Gerais da Polícia Mi-
litar do Estado de Minas Gemis . 

Projeto n . 3 .494/ 66, do Sr . Go-
vernador do Estado, o qual autori-
za o Govêrno do Estado a receber, 
em doação, imóvel de propriedade 
do Coronel José Geraldo de Olivei-
ra . 

- As Comissões de Justiça e Fi:-
nanças . 

Projeto n. 3 . 495/ 66, do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual cria o 
curso secundário de 2° cl.clo no Co-
légio Normal Oficial "Vital Brasil" 
de Campanha. 

- As Comissões de Justiça, de 
Educação e de Finanças. 

Projeto n. 3.496/ 66, do S. Go-
vernador do Estado, o qual conce-
de auxilio financeiro à sociedade 
"Amigas da Cultura". 

- As Comissões de Justiça e de 
Finanças. 

- Votação em l.t> discussão, do 
Projeto n. 3. 497/ 66, do Sr. Gover-
nador do Estado, o qual a:utoriza a 

aquisição de imóvel em Passos pa-
ra a instalação da 38., Delegacia 
Fiscal do Estado. 

O Sr . Governador do Estado, 
através de Ofício, com base nos 
arts . 239 e 241 do nosso Regimen-
to Interno, requer a retirada do re-
ferido Projeto . 

Em votação o Ofício. Os Srs . 
Deputados que o aprovam quei-
ram permanecer como se encon-
tram. (P.a.usa). Foi aprovado . 

Arquive-se . 
- A seguir, submetidos à vota-

ção, em 1'). discussão, são aprova-
dos, sem debates, cada um de sua 
ve.z, os seguintes projetos: 

Projeto n . 3 . 498/ 66, do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual abre à 
Secretaria de Estado das Comuni-
cações e Obras Públicas o crédito 
especial de Cr$ 7 . 089. 380. 

- As Comissões de Justiça e Fi-
nanças . 

Projeto n. 3. 499/ 65, do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual autori-
za a instituição da Fundação Fa-
culdade de Filosofia e Lêtras de 
Guaxupé . 

- As Comissões de Justiça, Edu-
cação e Finanças. 

Projeto n . 3. 500/ 66, do Sr. Car-
los Eloy, o qual concede benefício 
a funcionários, não previsto pela 
Lei n . 869, de 5 de julho de 1952 . 

- As Comissões de Justiça, Ser-
viço Público e Finanças . 

Projeto n . 3.501/ 66, do Sr. João 
Luiz de Freitas, o qual dá a deno-
minação de "Dom José Gaspar" ao 
Colégio Estadual de Araxá . 

Projeto n. 3 . 502/ 66, do Sr . João 
Luiz de Freitas, o qual dá a deno-
minação de "Padre José Gonçal-
ves de Souza" ao Ginásio Estadual 
de Felixlândia. 

- A Comissão de Justiça . 
Projeto n. 3.503/ 66, (Resolução), 

da Comissão de Justiça, o qual 
aprova têrmos de rescisão e de nõ-
vo Convênio firmados entre o Go-
vêrno do Estado e Fundação Ser-
viço Especial de Saúde Pública. 

- As Comissões de Justiça, Saú-
de Pública e Finanças. 
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- Votação, em 2."' discussão, do 
Projeto n . 3.223/65, dos Srs . De-
putados, o qual concede subvenções 
a diversas instituições. 

A Comissão de Finanças opina 
pela aprovação do Projeto, nos têr-
mos em que se encontra redigido. 

Recebendo emendas em Plenário, 
voltou o Projeto à Comissão de Fi-
nanças, que opina pela aprovação 
das emendas. 

Em votação o art . 1.0 • Os Srs. 
Deputados que o aprovam queiram 
permanecer como se encontram. 
Pausa) Foi aproVlado. . 
Em votação o art. 2.0 • Os Srs. 

Deputados que o aprovam queiram 
permanecer como se encontram. 
(Pausa) Foi aprovado . 

Em votação o art. 3.0 • Os Srs. 
Deputados que a aprovam queiram 
permanecer como se encontram. 
(Pausa) Foi aprovado. 

Em votação a emenda n. 1 . Os 
Srs. Deputados que a aprovam 
queiram permanecer como se en-
contram . (Pausa) . Foi aprovada. 

Em votação a emenda n. 2 . Os 
Srs. Deputados que a aprovam 
queiram permanecer como se en-
contram. (Pausa). Foi aprovada. 

Em votação a emenda n. 3. Os 
Srs. Deputados que a aprovam 
queiram permanecer como se en-
contram . (Pausa). Foi aprovada. 

Em votação a emenda n . 4 . Os 
Srs. Deputados que a aprovam 
queiram permanecer como se en-
contram. (Pausa). Foi aprovada. 

Em votação a emenda n. 5. Os 
Srs. Deputados que a aprovam 
queiram permanecer como se en-
contram. (Pausa). Foi aprovada . 

Em votação a emenda n . 6. Os 
Srs . Deputados que a aprovam 
queiram permanecer como se en-
contram. (Pausa). Foi aprovada. 

Em votação a emenda n. 7. Os 
Srs. Deputados que a aprovam 
queiram permanecer como se en-
contram. (Pausa). Foi aprovada. 

Em votação a emenda n . 8. Os 
Srs. Deputados que a aprovam 
queiram permanecer como se en-
contram. (Pausa). Foi aprovada. 

·-
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Em votação a emenda n. 9 . Os 
Srs. Deputados que a aprovam 
queiram permanecer como se en-
contram . (Pausa). Foi aprovada. 

Em votação à. emenda n. 10. Os 
Srs. Deputados que a aprovam 
queiram permanecer como se en-
contram . (Pausa). Foi aprovada. 

Em votação a emenda n. 11 . Os 
Srs . Deputados que a aprovam 
queiram permanecer como se en-
contram. (Pausa). Foi aprovada. 

Em vota.ção a emenda n. 12. Os 
Srs . Deputados que a aprovam 
queiram permanecer como se en-
contram . (Pausa). Foi aprovada. 

Em votação a emenda n . 13 . Os 
Srs . Deputados que a aprovam 
queiram permanecer como se en-
contram . (Pausa). Foi aprovada. 

Em votação a emenda n . 14. Os 
Srs. Deputados que a aprovam 
queiram permanecer como se en-
contram . (Pausa). Foi aprovada . 

Em votação a emenda n . 15 . Os 
Srs . Deputados que a aprovam 
queiram permanecer como se en-
contram. (Pausa). Foi aprovada. 

Em votação . a emenda n. 16. Os 
Srs . Deputados que a aprovam 
queiram permanecer como se en-
contram . (Pausa). Foi aprovada. 

Em votação a emenda n . 17. Os 
Srs . Deputados que a aprovam 
queiram permanecer como se en-
contram. (Pausa). Foi aprovada. 

Em votação a emenda n . 18 . Os 
Srs. Deputados que a aprovam 
queiram permanecer como se en-
contram. (Pausa). Foi aprovada. 

Em votação a emenda n. 19. Os 
Srs. Deputados que a aprovam 
queiram permanecer como se en-
contram . (Pausa). Foi aprovada. 

Em votação a emenda n . 20. Os 
Srs. Deputados que a aprovam 
queiram permanecer como se en-
contram . (Pausa). Foi aprovada . 

Em votação a emenda n. 21. Os 
Srs. Deputados que a aprovam 
queiram permanecer como se en-
contram. (Pausa). Foi aprovada. 

Em votação a emenda n. 22. Os 
Srs. Deputados que a aprovam 

! 
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queiram permanecer como se en-
contram. (Pausa). Foi aprovada. 

- A Comissão de Finanças. 

PROJETOS COM 3.• DISCUSSAO JÁ 
ENCERRADA 

- A seguir, submetidos à vota-
ção, em 3."' discussão, são aprova-
dos, sem debates, os seguintes Pro-
jetos: 

Projeto n . 1. 509/ 65, go Sr. Go-
vernador do Estado, o qual estabe-
lece normas gerais de proteção, pro-
moção e recuperação da saúde, 
complementares ao Código Nacio-
nal de Saúde . 

Projeto n . 3 .231!65, do Sr. Wal-
thon Goulart, o qual concede licen-
ça aos municípios de Além Paraí-
ba e Santo Antônio do Aventurei-
ro, para modüicarem os seus limi-
tes. 

Projeto n . 3 . 462/ 65, do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual abre à 
Secretaria de Estado da Saúde, o 
crédito especial de Cr$ 16. 590. 977. 

- A Comissão de Redação . 

PROJETOS EM 11) DISCUSSAO 

- Em seguida, submetidos à 1• 
discussão e votação, são aprovados, 
cada um de sua vez, sem debates, 
os seguintes Projetos: 

Projeto n . 3 .506/ 66, do Sr . Go-
vernador do Estado, o qual autori-
za o Poder Executivo a celebrar 
convênio com entiddes mantenedo-
ras de estabelecimentos particula-
res de ensino médio . 

- As Comissões de Justiça, Edu-
cação e Finanças. 

Projeto n . 3 .507/ 66, do Sr . Go-
vernador do Estado, o qual autori-
za doação de parte de terreno à 
Diocese de Campina, destinado à 
Paróquia de São Gonçalo do Sa-
pucaí . 

Projeto n. 3.508/ 66, do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual conce-
de auxílio financeiro ao Sindicato 
dos Assistentes Sociais do Estado 
de Minas Gerais. 

Projeto n. 3.509/66, do Sr. ~ 

vernador do Estado, o qual conce-
de pensão especial ao Senhor Joa-
quim Lopes de Araújo . 

Projeto n. 3 .510/ 66, do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual conce-
de pensão à viúva do Dr . Louren-
ço Ferreira de Andrade, ex-Depu-
tado Estadual . 

- As Comissões de Justiça e Fi-
nanças. 

Projeto n . 3 . 511/ 66, do Sr . Go-
vernador do Estado, o qual revo-
ga e modifica dispositivos contidos 
na Lei n . 3. 905, de 22 de dezembro 
de 1965, e dá outras providências . 

- As Comissões de Justiça, Edu-
cação e Finanças . 

Projeto n . 3 .512/66, do Sr . Go-
vernador do Estado, o qual abre à 
Secretaria de Estado da Seguran-
pa Pública o crédito especial de 
Cr$ 80 .000 .000. 

Projeto n. 3. 513/ 66, do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual abre à 
Secretaria de Estado da Fazenda o 
crédito especal de Cr$ 10 . 900 . 000 . 

Projeto n . 3 .514/ 66, do Sr . Go-
vernador do Estado, o qual abre à 
Secretaria de Estado da Fazenda o 
crédito especial de Cr$ 224 . 239 . 889 . 

Projeto n . 3 . 515/ 66, do Sr . Go-
vernador do Estado, o qual abre à 
SecretJaria de Estado da Educação 
o crédito especial de Cr$ 795 . 000 . 

Projeto n. 3. 516/ 66, do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual conce-
de auxilio financeiro . 

Projeto n. 3 .517/ 66, do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual auto-
riza o Executivo a adquirir a bi-
blioteca do Prof . Mário Casassan-
ta. 

- As Comissões de Justiça e Fi-
nanças. 

Projeto n . 3. 518/ 66, do Sr . Go-
vernador do Estado, o qual cria o 
Colégio Estadual "Professor Ga-
briel Mandacaru", na cidade de Dia-
mantina. 

Projeto n. 3 .519/ 66, do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual cria 
um Colégio Estadual na cidade de 
João Monlevade. 

- As Comissões de Justiça, Edu-
cação e Plnanças. 
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Projeto n . 3.520/ 66, do Sr . João 

Navarro, o qUal considera de uti-
lidade pública a sociedade Pró-Me-
lhC?.mmentos B~ro São Mateus de 
J~ de Fora. ' 

sObre a- desapropriação de bens e 
instal.açoes elétricas pertencentes à 
Prefeitura Municipal de Pium-f 
. Projeto n. 3. 531/66, do sr. ~u

n~al Brasil, o qual reconhece de 
utilidade pública o Abrigo Santa 
Helena, com sede na cidade de Juiz 
de Fora. 

- ~ Comissão de Justiça. 
ProJeto n . 3. 522/ 66, do Sr. Go-

vernador do Estado, 0 qual cria 0 cargo . de Capelão da Guarda-Civil. 
ProJeto n . 3 . 523/ 66, do Sr. Go-

vernador do Estado, 0 qual tran:.;-
forma cargo do Tribunal de Crm-
tas do Esflado de Mhas Gerais 
. - A~ Comissões de Justiça, Ser-

viço Público e Finanças 
Projeto n . 3 .524/ 66, d.o Sr . Go-

ve:n~or do Estado, o qual abre 
credito especial de Cr$ 10 000 000 
à Secretaria ?e _Estado da Faze~da: 

- As ComiSsoes de Justiça e Fi-
nanças . 

Projeto n . 3 . 525/ 66, do sr . Go-
v~rnador do Estado, 0 qual auto-
nza ~ cel~bração do convênio com 
a Uruvers1dade Católica de Minas 
Gerais. 

-: As Comissões de Justiça, Edu-
caçao e Finanças. 

Projeto n. 3 . 526/ 66, do Sr Go-
v~mador do Estado, 0 qual ·auto-
riZa o Govêrno do Estado 13 permu-
tar ~~vel com a Sociedade Con-
cepclOrusta de Ensino. 

Projeto n. 3. 527/ 66, do sr . Go-
vernado~ do ~stado, o qual conce- · 
de pensao à viúva de Simeão Pena 
de Faria . 

- As Comissões de Justiça e Fi-
nanças . 

Projeto n . 3 .528/ 66, do Sr Go-
vernador do Estado, o qual c:Úspõe 
sôbre o estímulo fiscal a indústrias 
novas. 

- As Comissões de Justiça :Agri-
cultura e Finanças . ' 

Projeto n . 3 .529/ 66, do Sr . Go-
vernador do Estado, o qual eleva 
o valor da subvenção COncedida à 
Campanha Nacional de Educandá-
rios Gratuitos. 

-:As Comissões de JUStiQa Edu-
caçao e Finanças. ' 

- A Comissão de Justiça 
Proje~o _n. 3 .532/ 66 (Resoiução), 

da Conussao de Justiça, 0 qual apro-
v~ convênio celebrado entre 0 Go-
v~r~o do Estado e o Instituto Bra-
silell'o de Geografia e · Estatística 
- Conselho Nacional de Geografia 

Projeto n. 3 . 533/ 66, do Sr. Go~ 
vernador do Estado, 0 qual eleva 
o montante das doações em títulos 
da dívida pública estadual, previs-
tas nas leis que menciona 

Projeto n. 3. 534/ 66, do Sr . Go-
v~mado~ ~ Estado, o qual auto-
rwa. aqwsiçao de imóvel na cidade 
de Pompéu. 

- As Comissões de Justiça e Fi-
nanças. 

Projeto n. 3 . 535/ 66, do Sr . Go-
vernador d_? Estado, 0 qual conce-
de promoçao aos oficiais e praças 
da Policia Militar, da reserva ou 
reformados: _que tenham efetiva-
mente partiCipado dos movimentos 
revolucionários de 1930 ou 1932 

- As Comissões de Justiça Se-
gurança Pública e Finanças. ' 

Primeira discussão do Projeto n. o 
3. 536/ 66, do Sr . Governador do Es-
tdao, o qual autoriza a aquisição 
de imóvel, na cidade de Governa-
dor Valadares. 

O .sr. Governador do Estado, em 
Oficio a esta Casa, solicita a reti-
rada do Projeto, nos têrmos dos 
Arts . 239 e 241 do Regimento In-
terno. 

Em votação o Oficio do Sr. .Go-
vernador do Estado. 

Os Srs . Deputados que o apro-
vam queiram permanecer como se 
encontram . (Pausa) -Foi aprova-
do . 

- Arquive-se . Projeto n . 3. 530/66, do Sr Go-
Vernador do Estado, o qual dJspõe - ~ub~tidos à h discussão e 

votação sao a~rovados sem deba· 
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te, cada um de uma vez, os seguin-
tes Projetos: 

Projeto n. 3.537/ 66, do Sr . Go-
vernador do Estado, o qual dispõe 
sôbre os Servidores aposentados no 
cargo de Assessor-Técnico de Me-
dicina Legal. 

- As Comissões de Justiça, Ser-
viço Público e Finanças. 

Projeto n . 3 .538/ 66, do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual conce-
de pensão especial a D. Maria da 
Conceição Carneiro. 

Projeto n. 3.539/ 66, do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual abre 
crédito especial ao Gabinete Civil 
do Governador do Estado. 

- As Comissões de Justiça e Fi-
nanças . 

2• discussão do Projeto n° 806/ 64, 
do Sr. Jorge Ferraz, o qual dispõe 
sôbre a conversão das férias-prêmio 
não gozadas em vantagens pecu-
niárias, em favor da família do ser-
vidor falecido. 

- As Comissões de Justiça, e 
de Serviço Público opinam pela 
aprovação do projeto, nos tênnos 
em que se encontra redigido. 

- A Comissão de Finanças é pela 
sua aprovação, com a emenda n. 1 
que apresenta. 

QUESTAO DE ORDEM 
SR. MANOEL COS'DA - (Pela 

ordem) - Sr. Presidente, verifica 
V . Exa., de plano, que não há nú-
mero para o prosseguimento da 
Reunião. Peço a V. Exa. o encer-
ramento da mesma. 

ENCERRAMENTO 
O SR. PRESIDENTE - A Mesa, 

verificando "de plano" a inexistên-
cia de "quorum" para o prossegui-
mento de nossos trabalhos, encerra 
a presente Reunião e convoca outra, 
Ordinária, para amanhã, às 14 ho-
ras, com a seguinte Ordem do Dia: 

ORDEM DO DIA 
15-2-66 

l !- Parte 
Das 14 às 15 horas: 

Leitura e aprovaçio da Ata. 

Expediente, inclusive leitura e 
apresentação de pareceres, Projetos 
Comunicações, Requerimentos e In-
dicações. 

Das 15 às 16 horas: 
Discussão e votação de pareceres, 

Requer.Unentos, Comunicações e 
Ind.i.oa.çóes. 

Discussão e votação de redação 
final. 

~Parte 

Das 16 às 18 horas: 

1." discussão do Projeto n . 3 . 505/ 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual dispõe sôbre provimento de 
cargo de professor de ensino pri-
mário, na cidade de João Monle-
vade. 

U discussão do Projeto n. 3 . 540/ 
65, do Sr . Governador do Estado, 
o qual autoriza o Estado a contrair, 
com a União, o empréstimo de Cr$ 
15 .000.000.000. 

l.o. discussão do Projeto· n . 3 . 541/ 
65, do Sr. Governador do Estado, 
o qual concede pensão a D. Julle-
ta Fernandes de Rezende. 

2.1J. discussão do Projeto n. 806/ 64, 
do Sr. Jorge Ferraz, o qual dispõe 
sôbre a conversão das férias-pré 
mio não gozadas em vantagens pe-
cuniárias, em favor da família do 
servidor falecido. 

2.~ discussão do Projeto n. 1 . 980/ 
65, do Sr. Governador do Estado, 
o qual cria o curso secundário de 
2.0 ciclo no Ginásio Estadual de 
Muriaé . 

2.o. discussão, do Projeto n. 3 .475/ 
65, do Sr. Governador do Estado, 
o qual estabelece novos valores pa-
ra níveis de vencimentos, na for-
ma. que menciona., e dá outras pro-
vidências. 

2.~J. discussão do Projeto n. 3 .477/ 
65, do Sr. Governador do Estado, 
o qual autoriza a concessão de au-
xilio, em tftulos da Divida Pública 
Estadual, para constituição do pa-
trimônio da Fundação para Prote-
ção e Amparo dos Trabalhadores 
nas Indústrias Extrativas do Esta-
do de M1Das Gerais. 
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2.1} discussão do Projeto n. 3 . 478/ 
65, do Sr. Governador do Estado 
o qual autoriza a.uxflio financeir~ 
ao Instituto Costa Sena, de Funda-
ção Gorceix, com sede em Ouro 
Prêto . 

3.. discussão do Projeto n. 1. 903/ 
65, do Sr. Governador do Estado 
o qual abre à Secretaria de Estad~ 
da Agricultura o crédito especial 
de Cr$ 760. 041. 

3. . discussão do Projeto n. 3 . 438/ 
65, da Comissão de Justiça, o qual 
concede licença aos Municfpios de 
Divinésia e Ubá para modificarem 
os seus limites. 

3.(1 discussão do Projeto n. 3. 464/ 
65, do Sr. Governador do Estado, 
o qual cria o curso secundário de 

2<> ciclo no Ginásio Estadual de Sil-
vianópolis. 

3.1!- discussão do Projeto n. 3 . 465/ 
65, do Sr . Governador do Estado 
o qual cria o curso secundário d~ 
2.-0 ciclo no Ginásio Estadual de 
Carmo do Paranaíba. 

3.~ discussão do Projeto n. 3 .466/ 
65, do Sr . Governador do Estado 
o qual autoriza o Govêrno do Es~ 
tado a firmar convênio com a Cor-
poração Musical União Operária, de 
Nova Lima. 

3.11- discussão do Projeto n. 3. 472/ 
65, do Sr. Governador do Estado 
o qual concede pensã.o às filhas d~ 
Pedro Angelo Tavares. 

- Levanta-se a Reunião. 
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PRESIDtNCIA DO SR. BONIF ACIO DE A.N[)RADA 

SUM4RIO - Comparecimento 
Ata- Expediente: Mensagem n. 
1.049, com o Projeto n. 3 .544; 
Oficios de ns . 998 a 1 . 016; Oficio 
Telegramas e Radiogramas -
Leitura e Apresentação de Pro-
posiÇões - Projeto n . 3.545 do 
Sr . Carlos Eloy - Requerimen· 
tos dos Srs. lbrahim Abi-Acket 
e João N a v a r r o - Comu-
nicação do Sr . Sinval Boaventu-
ra - Discurso do Sr . Cfcero Du-
mont - Disc s são e Votaç§.o de 
Proposições - Requerimento do 
Sr . lbrahim Abi-Ackel - Discur-
sos dos Srs . Ibrahim Abi-Ackel, 
Valdir Melgaço, Mário Hugo La-
deira e Wilson Modesto - Apro-
vação - Requerimento do Sr . 
João Navarro - Aprovação -
2~ PARTE DA ORDEM DO DIA 
- 1• discussão do Projeto n. 3 . 505 
- Discurse_, do Sr. Sinval Boa-
ventura - Aprovação do Proje-
to - l l.l discussão dos Projetos 
n°S. 3 .540 e 3 . 541 - 2" discusSão 
do Projeto n . 806- Requerimen-
to do Sr. Manoel Costa - Apro-
vação - Verificação - Chama-
da- Falta de "quorum" para vo-
tação - Aprov&.Ção do Requeri· 
mento do Sr. Manoel Costa - 2f1. 
discussão dos Projetos ns. 1.980, 
3.475, 3.477 e 3.478 - 311- discus-
são dos Projetos ns. 1 . 903, 3. 438, 
3 .464, 3.465, 3.466 e 3.472 - No-
meação de Comtssio- Encerra-
mento - Ordem do Dia. 

COMPARECIMENTO 

- As 14,13 horas, comparecem os 
senhores: 

Bonifácio de Andrada - Leão 
Borges - Mário Hugo Ladeira -
João Navarro - Reny Rabello -
Pinto Coelho - Anuar Fares - Al-
tair Chaves - Alvaro Sales - Ar· 
tur Fagundes- Ataliba Mendes-
Athos Vieira de Andrs.de - !Aure-
liano Chaves - Benedito Xavier 
- Carlos Eloy - Carlos Megale -
Cícero Dumont - Delson Scarano 
- Euler La.fetá - Expedito Tava-
res - Geraldo Quintão - Gerardo 
Grossi - Gomes Moreira - Ho-
mero .Santos - Hugo Castelo Bran-
co - Ibrahim Abi-Ackel - Jairo 
Magalhães - Jehovah Santos 
Jorge Ferraz - Jorge Vargas -
João Vaz - Joaquim de Melo Frei-
re - José Augusto - José Maria 
Magalhães - Lourival Brasil -
Lúcio de Souza Cruz - Luiz Jun-
queira - Manoel Costa - Maria 
Pena - Martins SUveira - Nica-
nor Armando - Nunes Coelho -
Orlando Andrade - Pires da Luz 
- Raimundo Albergaria - Raul 
Fernandes - Salim Nacur - Se-
bastião Anastácio- Sebastião Nas· 
cimento - Sette de Barros - Sin-
val Boaventura - Souza e Silva -
Valdir Melgaço - Waldir Moraio 
- Waldomiro LObo - Walthon 
Goulart -Wilson Modesto- Wil-
son Tanure . 

- Com a presença de 58 Srs. 
Deputados, o Sr. Presidente decla-
ra aberta a Beunlio. 
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O SR. PINTO COELHO- (3o Se-
cretário, nas funções de 2°) _ Pro-
cede à leitura da Ata da Reunião 
ante~o_r, a qual é aprovada sem 
restnçoes . ' 

EXPEDIENTE 

C! SR. JOAO N!A VARRO ( 1° Secre-
tário) -:- Lê Expediente constante 
da segwnte matéria: 

MENSAGEM N . 1. 049 
Belo Horizonte, 14 de fevereiro 

de 1966. 
Ao Excelentíssimo Senhor Depu-

tado Bonifácio José Tamm de An-
drada - Dignissimo Presidente da 
Assembléia Legislativa do Estado 
- Capital . 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de submeter por 

intermédio de Vossa Excelên~ ao 
esclarecido exame dessa Egrégia 
Assembléia Legislativa o incluso 
Projeto de Lei, o qual cria o Con-
selho Estadual do Desenvolvimen-
to, extingue a Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Econômico e 
contém outras providências. 

Na conformidade do disposto no 
§ 4° do artigo 29 da Constituição 
Estadual, com a· redação que lhe 
~e~ a Lei Constitucional n . 14, so-
llclto que sua apreciação se faça 
no prazo de trinta (30) dias . 

Através desta iniciativa visa o 
Executivo a conformar a ~ção go-
vernamental ao prévio planejamen-
to. 

A diversificação das atividades da 
administração pública, na época 
atual, torna imperativa a 8doção 
do planejamento global, a ser exe-
cutado por um órgão de cúpula 
que ainda participe, como coord~ 
nador, da elaboração do planeja-
mento seto!fal, a fim de estabele-
cer os critérios de prioridade da 
ação do govêmo, atento às disponi-
bilidades financeiras em aplicação. 

Sem a providência ora preconiza-
da, o objetivo da administração pú-
blica corre o risco de perder-se nu-

ma dispersão de recursos, lnteJra-
rament~ contrária às superiores 
a:Spiraçoes do povo mineiro, côns-
cio de suas reais possibilidades de 
desenvolvimento e r e c 1 a m a n-
d ~ adequados instrumentos de 
açao. 
Dent~o dêste pensamento, reve-

~~-se nao ser recomendável conte-
rll' a um~ Secretaria de Estado 
~ais. funçoes, pois que, quando se 
mstitui um órgão superior de pla-
neja~ento, em nfvel de Secreta-
ri!~-, e natural a sua imediata ten-
dencia para a absorção adminis-
t~ativa _de v~sta gama de atribui-
çoes ate entao desempenhada por 
setor~s diversos, daí resultando 0 
confli~o com outros órgãos de mes-
ma hierarquia. 

São estas as razões por que se 
concebe ~ Conselho Estadual de 
D_esenv-olvunento em nível de ime-
diata e direta subordinação ao . 
<;hefe do Poder Executivo, através 
ae qt em e~ercerá as funções de 
programaçao e contrôle das ativi-
dades de todos os órgãos compo-
nentes do sistema administrativo 
estadual, inclusive, ressalte-se das 
a~tarql;lias e sociedades de ec{ono-
~ma. ~ista, sôbre as quais, numa 
movaçao de sentido altamente sa-
neador. se exercerá 0 indispensá 
vel contrôle centralizado · 
. <?s crédi~s especiais n~cessários 
a mstalaç.ao e ao funcionamento 
do Conselho serão abertos na for-
ma da Lei Federal no 4 320 d 
17[3164, a qual estatui nor~as' ge~ 
rrus de direito financeiro, notada-
mente em seu artigo 43 § 1 o item III. ' . ' 

_Conseqüentemente, a inovação 
n_ao altera as previsões orçamen-
t~rias, nem lhes pertuba a execu-
çao . 

Conferindo ao prudente arbítrio 
do Executiv<> a estruturação fun-
cional do gabinete do Planejamen-
to. a_ lei preserva intangidas as si-
~ua~oes dos servidores lotados nos 
orgaos a ser~m .extintos, com a es-
trita observanc1a da praxe esta-
belecida pela legislação anterior 
em casos semelhantes. ' 
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Sirvo·me do ensejoên~f~a o~~~~~ 
festar a vossahEXCc~:dial e distin-
testos de min_ a 

preendimentos e interêsses comuns 
à União e ao Estado. 

Art. 2.o _ o conselho Estadua~ 

ta consideraça?nh· . da Silva _ 
(a.) Israel Pl elro Minas 

Governador do Estado de 

do Desenvolvimento se constitUl 
do Governador do Estado. que o 
presidirá., e de :mais 5 (cinco) 

Gerais. 
membros. , 2 (do' ) 

§ 1.o _o Conselho tera lS 
_ Publicar. 

PROJEO NO 3.544/66 
Extingue a Secretaria de ~st~do 

d Desenvolvimento Econonuco, 
c~ia o Conselho Estadual do De-
senvolvimento e dá outras pro-
vidências. d E A Assembléia Legislativa o s-

tado de Minas Gerais decreta: 
Arl 1 o _ Fica criado o conse-

lho E~tadual do Desenvolvimento, 
com a finalidade de aprovar' ~e ver 
ou harmonizar os planos geralS ~o 
govêmo, controlar-lhes a ~xec~çao 
e especialmente, instituclo~~~Í 
e' aperfei~ar o sistema e a u 
de planejam~n~. Ao conselho 

Parágrafo uruco -
Estadual do Desenvolvimento com-
pete: -

1 _ fixar as diretrizes da açao 
ovemamental visando ao desen-

;olvimento econômico e social do 
Estado; nifi II - harmonizar ou u car os 
planos parciais e setoriais da ad-
ministração centralizada e descen-
traliZada; . 

III - estabelecer criténos e de-
terminar providências que possi-
bilitem o entrosamento dos empre-
endimentos privados com os pla-
nos do Govêrno; IV _ fixar prioridade de inves-
timentos; - da v _ orientar a, e~abo~çao 
proposta orçamentarta; bo _ 

VI _ acompanhar a ela raçao 
execução de projetos relaciona-

~os com o desenvolvimento do Es-

vice-presidentes escolhidos dentre 
os seus membros, pelo Governador 
do Estado. 

§ . 2.o _ caberá ao 1.0 vice-I?re-
sidente e na sua falta, ao 2. vi-
ce-presidente, representar o pre.-
sidente do Conselho. nos impedl-
mentos dêste. 

§ 3.o _o membro desi~do 1.o 
vice-presidente, com funçao exe-
cutiva terá prerrogativas e ven-
cimento de Secretário de Estado, 
atribuindo-se aos demais o ven-
cimento correspondente ao valor 
do nível XXII, acrescido do abo?o 
especial de 1/3 (um têrço) preVlS-
to no artigo 4.o e seus parágrafos, 
da Lei no 3 . 422, de 8 de outubro 
de 1965. 

§ 4. _ o abono especial de que 
trata o parágrafo ante r i o r ex-
tinguir-se-á, automàticamente, no 
caso de incorporação , dessa van-
tagem ao respectivo ruvel de ven-
cimento. 

Art. 3.o _Ficam criados 5 (cin-
co cargos de membros do conse-
lho Estadual do Desenvolvimento, 
no Anexo Ill, Illb, da Lei no 3.214, 
de 16 de outubro de 1964. 1 Art. 4.o _ o conselho ~tadua 
do Desenvolvimento tera, como 
órgão de finalidades técnicas. um 
gabinete de planejamento e con-
trôle, cujas atribuições. est~tura 
e funcionamento se definirao em 
Decreto, respeitado o disposto nes-
ta lei. Art. 5_o _ o pessoal do _conse-

tado; A_, 
VIl _ promover conveLUos e 

lho Estadual do oesenvolVlmento 
será admitido, de prefe:ência, sob 
0 registro da consolldaçao das Leis 
do Trabalho. acordos com entidades !}acionais 

ou não vlsalldo à prestaçao de as-
sistência ou ajuda técnica ou fi-
nanceira do Estado· 

VIII _ articular-se com outros 
órgãos para flns de coordenaÇão e 
harmoniZação doa objetivos. em-

Art. 6.o - Para assegurar uni-
dade de orientação, vinculam-se 
ao Conselho Estadual do Desen-
volvimento os órgãos que se de-
signarem em Decreto· 
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Parágrafo único - Entende-se 
por vinculação, para os fins do ar-
tigo, a subordinação dos organis-
mos designados à orientação téc-
nica do Conselho, sem prejuizo do 
regime jurldico que lhes seja pró-
prio e da orientação, coordenação 
e contrôle geral das entidades a 
que se integram . 

Art. 7° - Fica extinta a Secre-
taria de Estado do Desenvolvimen-
to Econômico. 

Art . 8°- Ressalvado o disposto 
no artigo!}O, extinguem-se os cargos 
de provimento em comissão da Se-
cretaria de Estado do Densenvol-
vimento Econômico. 

Parágrafo único- Aos titulares 
de cargos efetivos que ocupam car-
gos de provimento em comissão 
extintos em virtude dêste artigo, 
aplica-se o disposto no § 2° do ar-
tigo 11 da Lei n° 2.877, de 4 de 
outubro de 1963. 

Art. 9° - Com as suas atuais 
estruturas orgânicas. de pessoal e 
material, competência e recursos 
orçamentãrtos, o Departamento de 
Cooperativismo, Departamento de 
T ur 1 s m o e a Junta Comercial 
passam a integrar, respectivamen-
te. a Secretaria de Estado da Agri-
cultura o Gabinete Civil do Go-
vernador do Estado e a Secretaria 
de Estado do Interior e Justiça. 

Parágrafo único - O Poder Exe-
cutivo expedirá -Decreto regula-
mentando a Junta Comercial para 
adaptá-la às prescrições da Lei 
Federal n° 4 . 726, de 13 de julho 
de 1965. 

Art. 10 -O patrimônio da ex-
tinta Secretaria de Estado do De-
senvolvimento Econômico s e r á 
tombado e redistribuido pela Se-
cretaria de Estado de Administra-
ção. 

Art. 11 - Até a promulgação 
de lei dispondo sôbre a estrutura 
orgânica da administração esta-
dual, subordinam-se ao Conselho 
Estadual do Desenvolvim~to o 
Departamento de Industrialização, 
o Instituto de Tecnologia, o Depar-
tamento de Geologia e a Delega-
cia do Estado de Minas Gerais 
Junto à SVDENE, mantendo-se 

suas estruturas orgânicas e de 
pessoal e material. 

Art. 12 - Nos têrmos do artigo 
42, combinado com o artigo 43, item 
III, da Lei Federal n° 4 .320, de 17 
de março de 1964, fica o Poder 
Executivo autorizado a abrir cré-
dito especial, mediante decreto, 
para atender às despesas resultan-
tes desta lei. 

Parágrafo único - O crédito es-
pecial autorizado no artigo será li-
mitado ao valor total das dotações 
orçamentárias consignadas à Se-
cretaria de Estado do Desenvolvi-
mento Econômico, que se anulam, 
respeitado o disposto no artigo 9° 
desta lei. 

Art. 13 - Revogam-se as dis-
posições em contrário e especial-
mente, a Lei n° 3. 304, de 16 de 
dezembro de 1964, o Decreto n° 
8 . 036, de 27 de novembro de 1964, 
e o artigo 3° e seus parágrafos. do 
Decreto n° 7 . 362. de 2 de janeiro 
de 1964. 

Art. 14 - Esta lei entrará em 
vigor na data de sua publicação. 

Dado no Palácio da Liberdade, 
aos ... 

- Publicado, inclua-se o Proje-
to em Ordem do Dia. 

OFfCIO NO 889 

Belo Horizonte, 15 de fevereiro 
de 1966. 

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Através da Mensagem n° 1. 043, 
de 31 de janeiro de 1966, foi en-
viado ao exame da Assembléia Le-
gislativa pelo ex-Governador Dr. 
José de Magalhães Pinto, Projeto 
de Lei que, sob n° 3. 537166, dispõe 
sôbre os servidores aposentados no 
cargo de Assessor Técnico de Me-
dicina Legal. 

Tratando-se de matéria comple-
xa, que merece estudo ,mais apu-
rado dos órgãos da Administração 
atual e da própria Assembléia Le-
gislativa, venho manifestar a Vos-
sa Excelência, com base no I 4.0 

do Artigo 29 da Constituição do 
Estado, ·com a nova redação que 
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lhe foi dada pela Lei Constitucio-
nal no 14, que seja alterad_o .P_ara 
90 (noventa) dias o prazo li~lcial
mente consi~nado para a ~seus
são e votaçao do FTojeto n 
3.537166. 

Prevaleço-me da oportunid~de 
para apresentar a Vossa Excel':n-
cia os protestos de elevado apreço 
e consideração. 

(a.) ~rael Pinheiro da Silva -
Governador do Estado de Minas 
Gerais. 

- Ciente . Publicar e anexar ao 
Projeto n° 3 . 537166 · 

OFíCIO N° 999 

Belo Horizonte, 15 de fevereiro 
de 1966. 

Exmo. Sr. Presidente da Asse~
bléia Legislativa do Estado de lvii-
nas Gerais . 

Através da Mensagem n° 1:026. 
de 26 de janeiro de 1966, fo1 en-
viado ao exame da Assembléia Le-
gislativa pelo ex-Go~ernador _Dr. 
José de Magalhães Pmto. ProJeto 
de Lei que. sob n° 3.517,166, aut<?.-
riza o Executivo a adqmrir a bi-
blioteca do Professor Mário Ca-
sassanta. 

Tratando-se de matéria comple-
xa, merece estudo mais ~purado 
dos órgãos da Administraçao atual 
e da própria Assembléia Legislati-
va venho manifestar a Vossa Ex-
celência, com base no § 4.0 do Ar-
tigo 29 da Constituição do Estado, 
com a nova redação que lhe foi 
dada pela Lei Constitucional n° 
14, que seja alterado para 90 (no-
venta> dias o prazo inici~ente 
consignado para a discussao e vo-
tação do Projeto n° 3.517166. 

Prevaleço-me da oportunid~de 
para apresentar a Vossa Excel~n
cia os protestos de elevado apreço 
e consideração. 

(a.) Israel Pinheiro da snv~ --
Governador do Estado de Minas 
Gerais. 

- Ciente. Publicar e anexar ao 
proJeto n° 3. 517166. 

OFíCIO N° 1. 000 

Belo Horizonte, 15 de fevereiro 
de 1966. 

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Através da Mensagem n11 1.020, 
de 26 de janeiro de 1966, foi en-
viado ao exame da Assembléia Le-
gislativa pelo ex-Governador Dr. 
José de Magalhães Pinto, Projeto 
de Lei que, sob o n° 3 . 511166, re-
voga e modifica dispositivos con-
tidos na Lei n° 3. 905, de 22112165, 
e dá outras providências (Colégio 
Estadual de Rio Pomba) . 

Tratando-se da matéria comple-
xa, que merece estudo mais aplll'_!lo-
do dos órgãos da Adminlstraçao 
atual e da própria Assembléia Legis-
lativa, venho manifestar a Vossa Ex-
celência com base no § 4.0 do Ar-
t igo 29' de Constituiçãg do Esta-
do com a nova redaçao que lhe 
foÍ dada pela Lei Constitucional 
no 14 que seja alterado para 90 
(noventa> dias o prazo i?lciall_!len-
te consignado para a diScussao e 
votação do Projeto n° 3.511 1~6. 

Prevaleço-me da oportumd~de 
para apresentar a Vossa Excelen-
cia os protestos de elevado aprêço 
e consideração. . 

(a.) Israel Pinheiro da Silva -
Governador do Estado de Minas 
'Gerais. 

Ciente. Publicar e anexar ao 
Projeto n° 3.511166. 

OFíCIO N° 1. 001 

Belo Horizonte, 15 de fevereiro 
de 1966. 

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Através da Mensagem n° 1. 042, 
de 31 de janeiro de 1966, ~oi en-
viado ao exame da Assembleia Le-
gislativa, pelo ex-Governador Dr. 
José de Magalhães Pinto, Projeto 
de Lei que, sob o n° 3. 536166, au-
toriza aquisição de imóvel em Go-
vernador Valadares. 

Tratando-se de matéria comple-
~a, merece estudo mais ILPur&c;lo 
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dos órgãos da Administração atual 
e da própria Assembléia Legisla-
tiva, venho manifestar a Vossa 
Excelência, com base no § 4.o do 
Artigo 29 da Constituição do Es-
tado, com a nova redação que lhe 
foi dada pela Lei Constitucional no 
14, que seja alterado para 90 (no-
venta dias o prazo inicialmente 
consignado para a discussão e vo-
tação do Projeto n° 3. 536/66. 

Prevaleço-me da oportunidade 
para apresentar a Vossa Excelên-
cia os protestos de elevado aprêço 
e consideração. 

(a.) Israel Pinheiro da Silva -
Governador do "Estado de Minas 
Gerais . 

-Ciente . Publicar e anexar ao 
Projeto n° 3 . 536166. 

OFfCIO NO 1. 002 

Belo Horizonte, 15 de fevereiro 
de 1966. 
~o. Sr. Presidente da Assem-

biela Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais_. 

Através da Mensagem no 1.040, 
d~ 28 de janeiro de 1966, foi en-
VIado ao exame da Assembléia Le-
gislativa, pelo ex-Governador Dr. 
José de Magalhães Pinto. ProjetÔ 
d.e Lei que, sob_n° 3.534166, auto-
nza a aquisiçao de imóvel em 
Pompéu. · 

Tratando-se de matéria comple-
xa, que merece estudo mais apu-
rado dos órgãos da Administração 
atual e da própria Assembléia Le ... 
gislativa, venho manifestar :a V 
Excelência, com base no § 4.o d~ 
Artigo 29 da Constituição do Es-
tado, com a nova redação que lhe 
foi dada pela Lei Constitucional 
n° 14, que seja alterado para 90 
(noventa> dias o prazo inlclalm,en-
te consignado para a discussão e 
votação do Projeto n° 3.534166. 

Prevaleço-me da oportunidade 
para apresentar a Vossa Excelên-
cia os protestos de elevado aprêço 
e consideração. 

(a.) Israel Pinheiro da Silva -
Governador do Estado de Minas 
Gera18. 

- Ciente. Publicar e anexar ao 
Projeto n° 3. 534166. 

OFíCIO N° 1. 003 

Belo Horizonte, 15 de fevereiro 
de 1966 

Exmo: Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Através da Mensagem no 1.039 
de 28 de janeiro de 1966, foi en~ 
viado ao exame da Assembléia Le-
gislativa pelo ex-Governador Dr. 
José de Magalhães Pinto, Projeto 
de Lei que. sob n° 3 _ 533166, eleva 
o montante das doações em titulas 
da Dívida Pública Estadual, pre-
vistas nas leis que menciona. 

Tratando-se de matéria comple-
xa, que merece estudo mais apu-
rado dos órgãos da Administração 
atual. e da própria Assembléia Le-
gislativa, venho manifestar a v 
Exc.elênciaJ com base no § 4.o dÔ 
Artigo 29 da Constituição do Es-
ta~o. com a nova redação que lhe 
fm dada pela Lei Constitucional 
no 14, que seja alterado para 90 
(noventa) dias o prazo inicialmen-
te consignado para a discussão e 
votação do Projeto n° 3.533166. 

Prevalleço-me da oporturitdade 
para apresentar a Vossa Excelên-
cia os protestos de elevado aprêço 
e consideração. 

(a.) Israel Pinheiro da Sllva -
Governador do Estado de Minas 
Gerais. 

- Ciente. Publicar e anexar ao 
Projeto n° 3.533166. 

OFfCIO NO 1. 004 

Belo Horizonte, 15 de fevereiro 
de 1966. 

Exm.o. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Através da Mensagem n° 1-037, 
de 28 de janeiro de 1966, foi en-
viado ao exame da Assembléia Le-
gislativa pelo ex-Governador Dr 
José · de Magalhães Pinto, ProJetó 
d~ Lei que, sob n° 3. 530166, c:Uapõe 
sobre a desapropriagão de beD8 e 
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instalações elétricas pertencentes 
à Prefeitura Municipal de Pium-i. 

Tratando-se de matéria comple-
xa que merece estudo mais apu- · 
rado dos órgãos da Administração 
atual e da própria Assembléia Le-
gislativa, venho manifestar a V. 
Excelência, com base no § 4.0 do 
Artigo 29 da Constituição do Es-
tado, com a nova redação que lhe 
foi dada pela Lei Constitucional n° 
14, que seja alterado para 90 (DO· 
venta dias o prazo inicialmente 
consignado para a discussão e vo-
tação do Projeto n° 3 . 530\66. 

Prevaleço-me da oportunidade 
para apresentar a Vossa Excelên -
cia os protestos de elevado aprêço 
e consideração. 

(a.) Israel Pinheiro da Silva -
Governador do Estado de Minas 
Gerais. 

- Ciente. Publicar e anexar ao 
Projeto n° 3. 530\66. 

O F f CIO ,NO 1 . 005 

Belo Horizonte, 15 de fevereiro 
de 1966 . 

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Através da Mensagem no 1.034, 
de 28 de janeiro de 1966, foi en-
viado ao exame da Assembléia Le-
gislativa, pelo ex-Governador Dr. 
José de Magalhães Pinto, Projeto 
de Lei que. sob n° 3. 527166, con-
cede pensão à viúva de Simeão 
Pena de Faria. 

Tratando-se de matéria comple-
xa. que merece estudo mais apu-
rado dos órgãos da Administração 
atual e da própria Assembléia Le-
gislativa, venho manifestar a V . 
Excelência, com base no § 4 .0 do 
Artigo 29 da Constituição do Es-
tado, com a nova redação que lhe 
foi dada pela Lei Constitucional n° 
14, que seja alterado para 90 (no-
venta) dias o prazo inicialmente 
consignado para discussão e vo-
tação do Projeto n° 3-527\66. 

Prevaleço-me da oportunidade 
para apresentar a Vossa Excelên-. 
cia os protestos de elevado aprêço 
~ çonsideração, 

(a.> Israel Pinheiro da Silva -
Governadcr do Estado de Minas 
Gerais . 

- Ciente . Publicar e anexar ao 
Projeto n° 3. 527166. 

OFíCIO N° 1. 006 
Belo Horizonte, 15 de fevereiro 

de 1966. 
Exmo. Sr . Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Através da Mensagem n° 1.033, 
de 28 de janeiro de 1966, foi en-
viado ao exame da Assembléia Le-
gislativa, pelo ex-Governador Dr. 
.Tosé de Magalhães Pinto, Projeto 
de Lei que, sob n° 3. 526j66, auto-
riza o Govêrno do Estado a per-
mutar imóvel com a Sociedade 
Concepcionista do Ensino. 

Tratando-se de matéria comple-
xa que merece estudo mais apu-
rado dos órgãos da Administração 
atual e da própria Assembléia Le-
gislativa, venho manifestar a V. 
Excelência, com base no § 4.0 do 
Artigo 29 da Constituição do Es-
tado, com a nova redação que lhe 
foi dada pela Lei Constitucional n° 
14, que seja alterado para 90 (no-
venta) dias o prazo inicialmente 
onsignado para a discussão e vo-

taç.ã.o do Projeto n° 3.526166. 
Prevaleço-me da oportunidade 

para apresentar a Vossa Excelên-
cia os protestos de elevado aprêço 
e consideração. 

(a.) Israel Pinheiro da Silva -
Governador do Estado de Minas Ge-
rais. 

- Ciente . Publicar e anexar ao 
Projeto n° 3 . 526166 . 

OFíCIO N° 1. 007 
Belo Horizonte, 15 de fevereiro 

de 1966. 
Exmo. Sl' . Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Através da Mensagem n° 1.032, 
de 28 de janeiro de 1966 foi en-
viado ao exame· da Assembléia Le-
gislativa, pelo ex-Governador Dr. 
José de Magalhães Pinto, Projeto 
de Lei que, sob n° 3.525166, auto-
riza a celebração de convênio com 
a Universidade CatóUca de Mtn~ 
~rais, . -
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Tratando-se de matéria co.mple-

a, que merece estudo mais apu 
rado dos órgãos da Administ ra ã~ 
a~ua1. e da própria Assembléia f.e_ 
g1slat~va, venho manifestar a V 
Exc.elencia, com base no § 4. 0 d~ 
Artigo 29 da Constituição d~ Es-
ta~o. com a n ova redação que lhe 
f~I 1~ada pela. Lei Constitucional 
n • que SeJa alterado para 90 <noven~a) dias o prazo inicialmen-
te ~onSlgnado para discussão e vo-
taçao do Projeto no 3 . 525166 . 

Prevaleço-me da oporturud d 
P.ara apresentar a Vossa Excel:n~ 
Cla os .Protestos de elevado aprêço 
e consideração. 

(a.) Israel Pinheiro da Silva 
G w ernador do Estado de M.'• -Gerais. t.las 

P -j ct iente. Publicar e anexar ao 
ro e o D 0 3 .625/66. 

. OFICIO N o 1 . 008 

~xmo. Sr. Presidente da Asse 
bleia Legislativa do Estado de Mim-
nas Gerais. -

Através da Mensagem no 1 028 
d~ 26 de janeiro de 1966, foi. en~ 
v~ado. ao exame da Assembléia Le-
gisl~tiva, pelo ex-Governador Dr 
Jose ~e Magalhães Pinto, ProjetO 
de Lei -q~e. sob no 3 . 519/66, cria 
lum Coleg10 Estadual em João Mon evade. · 
~. Tratando-se de matéria comple-
.-.a, que n:ert:ce estudo mais apu-
rado dos orgaos da Administração 
a~ual. e da própria Assembléia Le-
gtslat!va .. venho manifestar a V 
Exc.elencJ.a, com base no § 4 o dÕ 
~~go 29 da Constituição do. Es-
ta,ao. com a nova redação que lhe 
f~I dada pela Lei Constitucional 
n 14, que seja alterado para 90 

- Ciente. Publicar e anexar ao 
Projeto n° 3. 519/66. 

OFíCIO NO 1. 009 
Belo Horizonte, 15 de fevereiro 

de 1966. 
~xmo. ~r. Presidente da Assem-

biela LegiSlativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Através da Mensagem no 1 027 
d~ 26 de janeiro de 1966, foi· en..: 
~ado. ao exame da Assembléia Le-
gisl~tiva, pelo e~ -Governador Dr. 
Jose ~e Magalhaes Pinto, Projeto 
de Le~ .que, sob no 3. 518/66( cria 
0 .Coleg10 Estadual Professor Ga-
bnel Mandacaru, em Diamantina. 

Tratando-se de matéria comple-
xa, que n:erece estudo mais apu-
rado dos orgãcs da Administração 
a~uaJ. e da própria Assembléia Le-
gislativa, venho manifestar a v 
Exc_elência, com base no § 4.o d~ 
Artigo 29, da Constituição do Es-
ta~o, com a nova redação que lhe 
fOI dada pela Lei Constitucional 
no 14, que seja alterado para 90 
(noven~a) dias o prazo inicialmen-
te co~signado para a discussão e 
votaçao do Projeto no 3. 518166 . 

Prevaleço-me da oportunidade 
P.ara apresentar a Vossa Excelên-
cia os protes!os de elevado aprêço 
e consideraçao. 

(a.) Israel Pinheiro da Silva _ 
Gove.rnador do Estado de Min Gerws. as 
~ Ciente . Publicar e anexar ao 

ProJeto n° 3 . 518/66 . 

OFíCIO NO 1.010 

Belo Horizonte 15 de fevereiro de 1966. ' 
~xmo. ~r. Presidente da Assem-

biela LegiSlativa do Estado de Mi nas Gerais. -
< noven~a) dias o prazo in1cJalmen-
te co~Ignado para a discussão e 
votaçao do Projeto no 3. 519/66 Prevaleço-me da oportunidade 
P.ara apresentar a Vossa Excelên-
Cia os protestos de elevado aprêço 
e consideração. 

Através da ){ensagezn no 1 016 d~ 25 de janeiro de 1966 fo{ en: 
Vlado. ao exame da Assembléia Le-
gisl~tlva, pelo ex-Governador D 
~osie~e Magalhães Pinto, Projet~ 

e I q~~. sob_ no 3.508/66, con-
cede awallo financeiro ao Sind' 
cato dos Assistentes do Estado dl-
Minas Gerais. e <a.) Israel Pinheiro da Sllva _ 

Governador do Estado de Minas 
Gerala. Tratando-se de matéria comple-

xa que merece estudo mata apu-
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rado dos órgãos da Administração 
atual e da própria Assembléia Le-
gislativa. venho manifestar a V. 
Excelência, com base no § 4. 0 do 
Artigo 29, da Constituição do Es-
tado com a nova redação que lhe 
foi dada pela Lei Constitucional 
no 1 4, que seja altera~o. I?ara 90 
<noventa) dias o prazo mlclalmen-
te consignado para a discussão e 
votação do Projeto n° 3.508166. 

Prevaleço-me da oportunidade 
para apresentar a Vossa Excelên-
cia os protestos de elevado aprêço 
e consideração. 

<a.) Israel Pinheiro da Silva -
Governador do Estado de Minas 
Gerais. 

- Ciente . Publicar e anexar ao 
Projeto n° 3.508166. 

OFíCIO N° 1. 011 

Belo Horizonte, 15 de fevereiro 
de 1966. 

AtraVIés da Mensagem n° 1.015, 
de 15 de janeiro de 1966, foi en· 
viado ao exame da Assembléia Le-
gislativa, pelo ex-Governador Dr. 
José de Magalhães Pinto, Projeto 
de Lei que, sob n° 3. 507166, auto-
riza doação de parte de terreno à 
Diocese de Campanha, destinado 
à Paróquia de São Gonçalo do Sa-
pucai. 

Tratando-se de matéria comple-
xa que merece estudo mais apu-
rado dos órgãos da Administração 
atual e da própria Assembléia Le· 
gislativa, venho manifestar a V. 
Excelência com base no § 4.0 do 
Artigo 29 'da Constituição do Es-
tado, com a nova redação que lhe 
foi dada pela Lei Constitucional 
no 14, que seja alterado para 90 
(noventa) dias o prazo inicialmen-
te consignado para a discussão e 
votação do Projeto n° 3. 507166 . 

Prevaleço-me da oportunidade 
para apresentar a vossa Excelên-
cia os protestos de elevado aprêço 
e consideração. 

(a.) Israel Pinheiro da Silva -
Governador do Estado de Minas 
Gerais . 

- Ciente. Publicar e anexar ao 
Projeto n° 3.507!66. 

OFíCIO N° 1. 012 

Belo Horizonte. 15 de fevereiro 
de 1966. . 

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Através da Mensagem n° 1. 014, 
de 25 de janeiro de 1966. foi en-
viado ao exame da Assembléia Le-
gislativa, pelo ex-Governador Dr . 
José de Magalhães Pinto, Projeto 
de Lei que, sob n° 3. 506166, auto-
riza o Poder Executivo a celebrar 
convênios com entidades mantene-
doras de estabelecimentos particu· 
lares de ensino médio. 

Tratando-se de matéria comple-
xa que merece estudo mais apu-
rado dos órgãos da Administração 
atual e da própria Assembléia Le-
gislativa, venho manifestar a V. 
Excelência, cem base no § 4. 0 do 
Artigo 29 da Constituição do Es-
tado com a nova redação que lhe 
foi dada pela Lei Constitucional, 
n° 14 que seja alterado para 90 
noventa) dias o prazo inicialmen-

te consignado para discussão e vo-
tação do Projeto n° 3.506166. 

Prevaleço-me da oportunidade 
para apresentar a Vossa Excelên-
cia os protestos de elevado aprêço 
e consideração. . 

(a.) Israel Pinheiro da Silva -
Governador do Estado de Minas 
Gerais. 

- Ciente .. Publicar e anexar ao 
Projeto n° 3.506!66 . 

OFíCIO N° 1. 013 

Belo Horizonte, 15 de fevereiro 
de 1966. 

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Através da Mensagem n° 1.012, 
de 20 de janeiro de 1960, foi en-
viado ao exame da Assemb:éia Le-
gislativa, pelo ex-Governador Dr. 
José de Magalhães Pinto Projeto 
de Lei que. sob n° 3.499(66. auto-
riza a instituição da Fundação Fa-
culdade de Filosofia e Letras de 
Guaxupé. 
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Tratando-se de matéria comple-
xa que m_ere~e estudo mais apu-
rado dos orgaos da Administração 
atual e da própria Assembléi.a Le· 
gislativa, venho manifestar a v 
Exc_elência, com base no § 4.o d~ 
Artigo 29 da Constituição do Es-
ta~o. com a nova redação que lhe 
fo1 dada pela Lei Constitucional no 
14, que seja alterado para 90 (no-
vent!'L) dias o prazo iniciaJmente 
consignado para a discussão e vo-
tação do Projeto n° 3.499166. 

Prevaleço-me da oportunidade 
P.ara apresentar a Vossa Excelên-
cJa os .Protes~os de elevado aprêço 
e cons1deraçao. 

(a.) Israel Pinheiro da Silva -
Governador do Estado de Minas 
Gerais. 

-Ciente. Publicar e anexar ao 
Projeto n° 3.499166. 

OFíCIO N° 1. 014 

Belo Horizonte, 15 de fevereiro 
de 1966. 

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Através da Mensagem n° 1.008, 
de 20 de janeiro de 1966 foi en-
viado ao exame da Assembléia L~
gisl~tiva, pelo ex-Governador Dr. 
Jose de Magalhães Pinto, Projeto 
de Lei que, sob n° 3 . 495!66, cria 
o curso secundário de 2° ciclo no 
Colégio Normal "Vital Brasil", de 
Campanha. 

Tratando-se de matéria comple-
xa que. m_ere~e estudo mais apu-
rado dos orgaos da Administraç~o 
atual e da própria Assembléia Le-
gislativa ~venho manifestar a v. 
Excelência, com base no § 4.0 do 
Artigo 29 da Constituição do Es-
tado, com a nova redação que lhe 
fo! dada pela Lei Constitucional 
n° 14. que seja alterado para 90 
moventa) dias o prazo inicialmen-
te consignado para a discussão e 
votação do Projeto n° 3.495!66. 

Prevaleço-me da oportunidade 
para apresentar a Vossa Excelên-
cia os protestos de elevado aprêço 
e consideração. 

(a.) Israel Pinheiro da Silva -
Governador do Estado de Minas 
Gerais. 

-Publicar e anexar a-o Projeto 
n° 3.495!66. 

OFíCIO N° 1 . 015 
Belo Horizonte, 15 de fevereiro 

de 1966. 
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi· 
nas Gerais . 

Através da Mensagem n° 1.009, 
de 20 de janeiro de 1966 foi en-
viado ao exame da Assembléia Le-
gislativa, pelo ex-Governador nr. 
José de MagaUhães Pinto Projeto 
de Lei que. sob n° 3.496Í66, con-
cede auxilio financeiro à Socieda-
de Amigos da Cultura. 

Tratando-se de matéria comple-
xa que merece estudo mais apu-
rado dos órgão da Administração 
atual e da própria Assembléia Le-
gislativa, venho manifestar a v 
Excelência, com base no § 4. o d~ 
Artigo 29 da Constituição do Es-
ta~o. com a nova redação que lhe 
fm dada pela Lei Constitucional 
Il0 14, que seja alterado para 90 
(noventa) dias o prazo inicialmen-
te consignado para a discussão e 
Yotação do Projeto n° 3.496166. 

Prevaleço-me da oportunidade 
para apresentar a Vossa Excelên-
cia os proteS!<>s de elevado aprêço 
e constderaçao. 

(a.) Israel Pinheiro da Silva -
Governador do Estado de Minas 
Gerais. 

- Publicar e anexar ao Projeto 
no 3.496166 . . 

OFíCIO N° 1. 016 

Belo Horizonte, 15 de fevereiro 
de 1966. 

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Através da Mensagem no 1. 041, 
de 31 de janeiro de 1966, foi en-
viado ao exame da Assembléia Le-
gisl~tiva, pelo ex-Governador Dr. 
Jose ~e Magalhães Pinto, Projeto 
de Le1 que, ~ob n° 3. 535166, con.-
cede promoçao aos oficiais e pra. 
ças da Policia Mllitar, da reserva 



l<'ev ./66 - 168 

ou reformados, quedte~~~ ~~~~ vamente participa o 
0 mentos revolucionários de 193 e 

19
;gatando-se de matéria comple-

merece estudo mais ap~
xado q~~s órgãos da Adminis~raçao 
~~ual e da própria .As:Sembléia ~
gislativa, venho marufestar 4 ~ d~ 
Excelência com base n~ · 
Artigo 29 'da constitui~ao do :-

d m a nova redaçao que e 
}a. 

0da~a pela Lei Constitucional 
n~I 14 que seja alterado. ~ara 90 
<noventa> dias o prazo i~cial.J!len~ 
te consignado para a discussao 
votação do Projeto n° 3. 535 1~~ d 

Prevaleço-me da oporturu ~ e 
para apresentar a Vossa Excel~n
cia os protestos de elevado apreço 
e consideração· . . 

(a) Israel Pinherro da Silv~ as 
Govérnador do Estado de Min 
Gerais. . to 

_ Publicar e anexar ao ProJe 
n° 3.535166. 

OFiCIO 

Belo Horizonte, 14 de fevereiro 
de 1966. 

Exmo. Sr. Presidente da Asse~
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Recebi o Oficio em que Vossa 
Excelência me com~cava a el_ei-
ção da nova comissao Executiva 
da Assembléia ~gislativa de nosso 
Estado . , 

Felicito-o pela escolha de seu 
nome para dirigir essa C~, ~e:to 
de que o brilho de sua mtellgen-
cia saberá elevar ainda mais o pres-
tígio do Poder Legislativo mineir~ · 

Peço-lhe transmitir essas felici-
tações a todos os membros da nova 
Executiva. 

Nesta oportunidade quero reno-
var a Vossa Excelência os meus 
protestos da mais_ alta estima e 
distinta consideraçao · 

<a.) Sebastião Navarro Vi~ira -
Secretário de Estado de Açao So-
cial. 

_ Ciente. Publicar. 

TELEGRAMA 

Belo Horizonte, 8 de fevereiro 
de 1966. 

Exmo. Sr. Presidente da Asse~
bléia Legislativa do Estado de MI-
nas Gerais. 

Apresento a V. Exa · votos pro-
fundo pesar extensivos todos l!U?-
tres componentes de~a Egregia 
Assembléia pelo falecrmento bru-
tal e prematuro nobre ~putado 
Cláudio Pinheiro. Saudaçoes res-
peitosas . 

(a.) Cel. José Guilherme Fer-
reira. . 

_ ciente - Publicar. 

RADIOGRAMA 

Belo Horizonte, 11 de fevereiro 
de 1966. 

Exmo. Sr. Presidente da Asse~
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Ao ensêjo da eleição ilustre. De-
putado à Presidência do Legisla-
tivo mineiro apresento meus <;_um-
primentos e votos de pleno exito 
em sua gestão. . . 

(a.) Hugo Aguiar - Secretario 
de Administração. 

_ Ciente - Publicar e agrade-
cer . 

-Passa-se à 

LEITURA E APRESENTAÇÃO DE 
PROPOSIÇõES 

Vê,m à Mesa 

PROJEO N° 3 .545166 

Dá a denominação de "Deputado 
Cláudio Pinheiron à Unidade Sa-
nitária do município de Caeté 
A Assembléia Legislativa do Es-

tado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Passa a denominar-se 

"Deputado Cláudio Pinheiro" a 
Unidade Sanitária situada no mu-
nicípio de Caeté. 

Art. 20 - Revogadas as dispo-
sições em contrário, esta lei entra-
rá em vigor na data de sua pu-
bHcação. 
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Sala das Reuniões, 15 de feve-

reiro de 1966. 
aa.) Carlos Eloy - Cícero Du-

mont -João Vaz - Sinval Boa-
vent~a - Waldir Morato- Ge-
raldo Quin tão. 

Justificativa O Deputado 
Cláudio Pinheiro, recentemente fa-
Jecirio, deixou, na sociedade minei-
ra e nos quadros da politica de 
nosso Estado, uma lacuna impre-
nchível. 
Era êle homem de nobres pre-

dkados pessoais distinguindo-se 
pela grandeza de caráter e dedi-
cação à causa pública. Sua mar-
cante personalidade fêz com que 
se tornasse admirado e querido em 
todos os círculos sociais, pela sua 
sinceridade de pensamento e con-
duta, e pelas constantes proy~ de 
solidariedade e amor ao proxrmo. 

O Deputado Cláudio Pinheiro 
era vinculado por nascimento à 
cidade de Caeté, cujas tradições 
estão profundamente marcadas 
pelas realizações de seus antepas-
·n.cto5 e de pessoas da sua famí-
Uia. 

Nestas condições. é inteiramente 
justa a homenagem que, neste Pro-
je~o. lhe é prestada. mormente 
considerando os vínculos de a.mi-
zade que o Deputado Cláudio Pi-
nheiro manteve sempre nesta Casa 
e a saudade que deixou em todos 
nós. 

Salas das Reuniões, 15 de feve-
reiro de 1966. 

(a.) Carlos Eloy. 
-Publicado o Projeto, inclua-se 

em Ordem do Dia. 

REQUERIMENTO 

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

o Deputado que êste subscreve, 
devidamente apoiado, requer a in-
serção em Ata de voto de congra-
tulações com o "Correio da Ma-
nhã" pelo transcurso do centená-
rio de nascimento do jornalista 
Edmundo Bitencourt ocorrido em 
fever~ úl~o. 

Sala das Reuniões, 15 de feve-
reiro de 1966. 

(aa.) Ibrahim Abi-Ackei - Se-
bastião Anastácio - Waldir Mora-
to - Gomes Moreira - Geraldo 
Quintão. 

Justificativa -Edmundo Biten-
court polarizou o respeito e admi-
ração do pais, ao longo de suces-
sivos decênios. A bravura com que 
fustigava os erros da administra-
ção e da pqlítica, o destemor com 
que arrastava os riscos de suas 
campanhas e o alto senso de dig-
nidade que transfundiu à sua vida 
de homem público e de jornalista 
compõem uma existência humana 
marcada pela superioridade do es-
pírito e pela fôrça do caráter. 

Escritor de raça, oferecia ao país 
a cada manhã, artigos que galva-
nizavam os espíritos, formavam a 
opinião e deflagravam movimentos 
de idéias . Construíra a sua pró-
pria e inexpugnável trincheira -
êsse bravo e sempre jovem Correio 
da Manhã, a cuja sombra se abri-
gam legítimas aspirações de liber-
dade e de progresso social. N êle 
assentou o poder de fogo da sua 
inteligência e da sua coragem. in-
vestigando males, fustigando erros. 
prevenindo o futuro e condUZindo 
o presente. 

A sua ação reformadora cobriu 
todo o pais revolveu tôda a Nação. 

As homenagens que lhe devem 
as novas gerações crescem na exa-
ta medida em que se atualizam as 
suas grandes lições e em que se 
renova a admiração pelos seus 
exemplos. 

Sala das Reuniões. 15 de feve-
reiro de 1966. 

(a.) Ibrahim Abi-Ackel. 

REQUERIMENTO 
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

O Deputado que êste subscreve, 
ouvida a Casa e com o apoio dos 
Srs. Deputados, ve mcom~car o 
transcurso, no corrente mes de fe-
véreiro do 30° aniversário do Mu-
seu "Màriano Procópio", da cidade 
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de Juiz de Fora, solicitando sea~ 
. ado em Ata um voto cons1gn ~ daque-congratulações ao governo 

le município por êste mo_ti~~; 
0 Museu "Mariano Procopl~ en-

contra-se instalado em uma ~e:n
sa área arborizada, à ~ua la-
no Procópio, sobressamdo-se em 

te mais alta um velho solar 
sua par vivia a familia Ferreira 
~~ge ~u~m 29 de fevereir? de 1936 
Alfredo Ferreira Lage fez a do~
cão daquela proprieda~e à Prefei-
tura Municipal de Jmz dt; Fora, 
na gestão do saudoso prefelto ~e
nelick de carvalho, tendod a "~ 
t't · - 0 recebido o n ome e · 
rta'::g Procópio", pai do doaddor . e 
que foi um dos fundadores a Cl-

Por isso mesmo a A~embléia 
Legislativo do Estado de Minas pe-
rais nã':> poderá ficar alheia a esse 
auspicioso acontecimento, mo~~o 
por que solicito a inserção em a 
de nossos trabalhos de ~m voto 
de congratulações ao governo do 
Município de Juiz de Fora, dan-
do-se ciência da decísã~ . da casa 
ao sr Prefeito MumCIPal. Dr · 
Adhemilr Rezende de Andrade:. e 
à diretora do Museu, Professora 
Geralda Ferreira Armond Ma.r-

qu;!ia das Reuniões, 14 de feve-
reiro de 1966. 

(aa.) João Navarro - Maria 

dade. . 
J . àquela época, o Museu reuma 

as !ais belas e ricas peças de ted_m-
idos fazendo lembrar os . 1~ 

~~~ibulados e festivos da Republi-
De 1936 e est& parte, p~ou 

ca ·Museu a enriquecer-se amda 
~ais constituindo-se, h~je, e~.~~ 
dos 'mais belos relicários ar lS. 1-
cos admirável fonte de pesqwsa 
dos' historiadores e estudiosos de 
todo o País. 

No dia 6 último, o cons~lh? dos 
Amigos do Museu se reumu JUO~O 
à escrivaninha do Seculo XIX, so-
bre a qual se encontrav~ o retra· 
to do fundador. oportUilJ:d~de em 

ue foi apreciado o rela~ono refc-
~ente a vários exercícios, tendo 
sido distribuídos. entre os canse: 
lheiros, exemplares de um rico1~a 8 tálogo sôbre o Museu. med~ a 
comemorativas e servido o cha !la 
bela sala de jantar dos Ferrel~a 
Lage entre candelabros d~ "~
vres': e centenários lampioes e 
prata. 

Justificam-se plenamen~ as c~; 
memorações que se realizam p 
todo o mês de fevereiro, c?~;ente, 
no Museu "Mariano Proco~lO ~' q~e 

leta 30 anos de eXIStencla, 
~~~~gáudio de todos ~s juizfora-
nos e dos que ali se !nstalaram, 
dando sua contribuiçao par~ o 
maior progresso daquela labonosa. 
comuna. 

Pena - Salim Nacur - Waldir 
Morat _ sette de Barros· 

coMUNICAÇÃO 

ExmO. sr. Presidente da ASSe~
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. . t 

venho trazer ao conheCimen_ 0 

desta Assembléia a comuJ?lcaçao 
do falecimento de d . Com~lla J a-
nuária dos Santos, ocorn~o em 
Patos de Minas, onde . r~Sldia e 
ainda reside a sua trad1c1onal fa-
mília . . . d san-D . cornélia Januana os 
tos que falece aos 86 anos de ida-
de .. sempre viveu entrezye aos seus 
deveres de espôsa e mae dedicada 
à criação de seus filho~, <!entro dos 
sagrados princípios cnstaos. e co~ 
laborando sempre com tod<?s A~: 
movimentos de ampar_o e a551Stê 
cia aos mais necessltados, como 
pessoa caridosa e de elevad~s sel:-
timentcs humanitários. que )amals 
deixou de ser. , _ 

i[). cornélia Januaria dos san 
tos era viúva do saudoso Coro~el 
Manoel soares de Siqueira e deiXa 
numerosos filhos, netos e ~~sneto~. 
formando a honrada família Sah-
tos e Soares de Siqueira, de-gran-
de conceito e digna tr~diçao, no 
nnmicípio de Pará de Minas e em 
tôda a região do Alto P_aranaiba · 

São seus filhos: Abrao Soares 
de Siqueira, FranciscO Soares d; 
Siqueira, Maria Soares dos santos! 
Josina Soares doa santos. Jose 
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. Soares Duque (falecido), Ramira 
Soares dos Santos, Manoela Soares 
dos santos, Maria Soares dos San-
tos (falecida) ,Ubalda Soares dos 
santos, Palmira Soares dos Santos. 
Felidena Soares dos Santos, Ben-
jamim Soares de Siqueira, Clarin-
do Soares de Siqueira, Oeralda 
soares dos Santos, Djanlra Soares 
dos Santos. J oão Batista Soares 
( f lecido) . Januária Soares dos 
santos e João Soares Zico . 

E, trazendo ao conhecimento; 
desta Casa a notícia de seu fale-
cimento, desejo expressar o meu 
profundo pesar por essa dolorosa 
ocorrência, e que traduz, também, 
o grande pesar de todos os seus 
parentes, amigos e conterrâneos, 
e requerer a V. Exa. , ouvida esta 
Assembléia, dê seu conhecimento e 
respeito à digna família enlutada, 
por intermédio de JoãO Soares 
Zico, residente em Patos de Minas. 

Sala das Reuniões. 15 de feve-
reiro de 1966. 

(aa.) Sinval Boaventura - Car-
los Eloy - Expedito Tavares -
Delson Scarano - Alvaro Salles. 

-Publicar. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a 

palavra o Sr. Cícero Dumont, ora-
dor inscrito. 

O SR. CíCERO DUMONT- Sr. 
Presidente, Srs. Deputados. 

A Federação das Indústrias de 
Minas Gerais elaborou um docu-
mento e encaminhou-o ao Conse-
lho Nacional de Petróleo. Neste 
documento, a Federação das In-
dústrias solicita àquele órgão ori-
entador da política de combustí-
veis do País. o reexame do preço 
da gasolina e do óleo para Minas' 
Gerais. Alega êsse importante 
órgão de classe que, devendo ser 
inaugurado no dia 28 o oleoduto 
Gabriel Passos, não há mais razão 
para que o preço da gasolina e do 
óleo em nosso Estado seja cobra-
do mais caro. considerando como 
fato componente do seu preço o 
transporte rodoviário . Na verda-
de, o preço da gasolina em Minas 
Gerais era mais alto do que na 
Guanabara e a alegação para essa 

diferença de preço era exatamen-
te o frete. Com a inauguração do 
oleduto Gabriel Passos não have-
rá o transporte caro. De sorte que 
quando a Federação das Indústrias 
pleitea para Minas Gerais o 
mesmo que se cobra para a Gua-
nabara, está a e n t i d a d e não 
apenas colaborando com o Govêr-
no Federal no sentido de fazer 
uma política de preços equitativa, 
mas, e principalmente, com Mi-
nas Gerais e com os consumidores 
de nosso Estado 

Nós sabemos que entre os com-
ponentes do preço das utilidades 
e dos combustíveis, parece-me 
como dos mais influentes o refe-
rente ao transporte. Na medida em 
que se p ode baratear o transpor-
te coopera-se, objetivamente, pa-
ra o barateamento do custo de vi-
da . De modo, Sr. Presidente, que 
quero exibir aqui, os meus aplau-
sos à F e d e r a ç ã o das Indústri-
as de Minas Gerais, que, mais 
uma vez, na v a n g u a r d a das 
reivindicações dos interêsses po-
pulares, oferece ao Govêrno Fede-
ral a sua colaboração. Mas, não 
apenas aplausos à representante 
das indústrias mineiras mas o 
meu apêlo ao Govêrno Federal ao 
Conselho Nacional do PetrÓleo 
para que não só tomem conheci-
mento do importante documento, 
se não que lhe dêem absoluta aco-
lhida. Se é propósito do Govêrno 
Federal, e estou certo que o é; tra-
çar uma política que, ao mesmo 
tempo, se saneie financeiramente 
o país e também se dê condições de 
melhoria de vida, esta reivindica-
ção vem trazer uma contribuição 
construtiva neste sentido. E assim, 
cem a cooperação de todos e a re-
ceptividade do Govêrno da Repú-
blica nós poderemos alcançar 
aquêle objetivo, que é do Govêmo 
e do povo; isto é, melhores condi-
ções de vida. 

Já que estamos falando do capi-
tulo do custo de vida e do abastecL 
mento, desejo dar como lido, para 
fazer parte do meu discurso, a im-
portante pela elaborada e Uda pelo 
então Secretário do Abasteclmen-
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to o nosso colega Jorge Ferraz. 
qu'asdo transmitiu a P~sta sob ~a 
responsabilidade ao novo Secreta-
rio do Abastecimento, Deputado 
Feliciano Oliveira. Neste docu-
mento o ex-Secretário do Abaste-
cimento procura salientar o que 
foi a sua crientação à frente da-
quela Pasta. Relaciona as dificul-
dades que enfrentou e abre pers-
pectivas que podem colaborar cot;n 
o atual Secretário para 9-ue 3: poli~l
ca do abastecimento seJa feita nao 
apenas em tê~os re~sticos, mas 
em têrmos satiSfatónos. O docu-
mento deve e necessita constar d~s 
nossos Anais, para que amanha, 
os historiadores possam saber 
quanto colaboraram e colaboram 
bem para definir os objet ivos do 
Secretário de Abastecimen~- _ o discurso a que me refrro, e o 
seguinte: 

"Senhor Secretário e me~ ~?re
zado amigo F~liciano _de ~liverra. 

Sejam as minhas pnmel.l'aS pala-
vras de congratulações com um no-
bre colega de lutas parlamentares, 
experimentado dos problemas exe-
cutivos e, também, das refregas le-
gislativas, a cujas mãos terei a hon-
ra de passar, daqui a instantes, o 
cargo de Secretário de Estado do 
Abastecimento e Crédito Rural . 

Há pouco mais de cinco ~~s 
que também eu vinha da nussao 
de legislador para enfr~ntar as 
questões administrativas, diret~en
te relacionadas com o abastecrmen-
to e com as dificuldades do crédi-
to rural, de que tant~ carece a pro-
dução mineira. Entao, ~.um gol-
pe de vista sôbre as dif1c_~dades 
que iria encontrar me perm1tm me-
dir a extensão dos obstáculos e tro-
peços, a vontade de servir ao meu 
povo dava-me ânimo seguro para 
a luta. 

Como tenho a certeza do que 
acontece com V. Exa., neste ins-
tante, de que o espírito público que 
animou o político a enfrentar a 
certeza de sacrifícios e abnegações 
era o grande motivo e o suporte 
sôbre o qual fazia Tepousar a m1-

nha crença no esfôrço que dispen-
deria e a justificativa para quais-
quer sacrifícios a enfrentar. 

Mas, para tanto, compreendi logo 
que um.a. técnica do abastecimento 
e da produção haveria de funcio-
nar como linha central de todo ês-
se esfôrço, sem o que a dispersão 
e as solicitações contraditórias, que 
a nossa estrutura de produção e 
distribuição oferecessem, acabariam 
por diluir qualquer tipo de traba-
lho, por mais eficiente que pudes-
se ser . 

A mesma filosofia do abasteci-
mento, definida como um s_istema 
de idéias dirigidas no sentido de 
penetrar a realidade econômica e 
social de Minas, seria a inspirado-
ra do conjunto de medidas corres-
pondentes ao que definíamos, em 
nosso discurso de posse, como tôda 
uma política do abastecimento e 
do crédito rural que se levaria a 
efeito. 

Realmente, sem um plano pre-
viamente estudado e cuidadosamen-
te elaborado, a Secretaria de Esta-
do que ora deixamos não teria ou-
tro sentido que a de um organismo 
destinado a funcionar nas eme -
gências criticas, e inexpressivo ~te 
o espírito de constância e rotma 
que devem ter os órgãos a.dnl?lls-
trativos efetivamente necessános . 

Tão logo iniciamos o nosso tra-
balho pudemos sentir, entretanto, 
a importância e o significado da 
tarefa confiada a êste órgão cria-
do pelo eminente Governador Ma-
galhães Pinto, e que nos era con-
fiado. 

Em primeiro lugar, as crises do 
abastecimento entre nós, de tanto 
se repetirem, já apresentam quase 
uma regularidade que permite es-
tudo e previsão. 

Certamente não estamos usando 
a expressão "crise" para designar 
a caracteristca sazonal da produ-
ção em vários setores agropecuá-
rios, visto como, além desta carac-
terística, as próprias manifesta-
ções especificas de estrutura. eco-
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nômico-social agravam aquela con-
ceituação . 

E logo no inicio de nossa gestão 
irrompia a mais séria, mais pro-
funda e mais düícil crise do abas-
tecimento de carne já enfrentada 
até hoje pelo mercado consumidor 
brasileiro. 

Assim, confirmava-se, de pronto, 
o nosso pensamento inicial, defi-
nia-se o campo principal de ação 
desta Secretaria em suas relações 
com a regularização dos meios de 
produção de alimentos, sobretudo 
pela garantia de crédito rural ~· 
o que talvez fôsse ainda mais gra-
ve, a remoção das dificuldades re-
ferentes à comercialização do pro-
duto. 

Estes não eram, porém, os únicos 
pontos a serem feridos. A própria 
Secretaria não estava estruturada, 
pois o meu ilustre antecessor, fi-
gura das mais brilhantes da mo-
derna geração de políticos e admi-
nistradores mineiros, não tivera o 
tempo necessário para tanto. E 
quando voltávamos as vistas para 
o próprio setor do consumo, depa-
rávamos, desde logo, com a neces-
sidade de maior contacto com o 
público, de modo a chegar até ao 
consumidor por outros processos 
e falando linguagem que até então 
élc não tinha uvido . Tratava-se 
não somente de lhe oferecer o pro-
duto para o consumo, mas, também, 
de resolver o pmblema dos pre-
ços . Nossos produtores ainda não 
estão b em orientados e esclareci-
dos quanto às possibilidades de di-
versificação, de m~do a atender às 
condições aquisitivas do povo . E 
os hábitos de consumo, sobretudo 
os alimentares, teimam em perma-
necer estabilizados, quando a mo-
derna ciência da alimentação ofe-
rece um vasto campo de possibili-
dades e sugestões, para se resolver 
o problema por meios mais suaves, 
aliviando, consideràvelmente, a bôl-
sa do consumidor. 

Ai parecia estar, em grande par-
te, a chave da questão ~imen~. 

Era preciso, porém, desenvolver 
uma ação firme e rápida, a fim de 
que, no escasso período de cinco 
meses, algum resultado positivo pu-
desse ser obtido. 

Quanto aos instrumentos indispen-
sáveis ao êxito do empreendimen-
to, contávamos, sobretudo, com a 
colaboração das Sociedades de Eco-
nomia Mista. 

Mas, também, se tomava neces-
sário formular uma filosofia de ati-
vidade, pois que, nascendo tôdas elas 
de motivações diversas entre si, na 
realidade funcionam como os ele-
mentos da política de ação supleti-
va do Estado, ante as deficiências 
da iniciativa privada, nos setores 
fundamentais de nossa vida eco-
nômica . 

Esta dupla natureza de órgão em-
presarial e ente da administração 
pública exigia definição clara para 
que os contOrnos mal definidos não 
acabassem por impedir uma ação 
firme e por desfigurar a sua ativi-
dade . 

Assim, partimos da sua conside-
ração como organismos empresa-
riais que, se não se destinassem à 
procura de lucros sem limites, en-
tretanto se inspirassem no princí-
pio geral de não consignarem pre-
juízos em suas operações, pois ês-
tes reverteriam, em última instân-
cia, em novos ônus para o público. 
Mas, ao mesmo tempo, sempre que 
o interêsse público se fizesse pre-
sente, deveriam elas atendê-lo com 
presteza, passando-se para o segun-
do plano o próprio interêsse pelo 
lucro ou pelo equillbrio contábil . 
tsse in terêsse, como na crise de 
abastecimento da carne, se sobre-
punha, então, ao primeiro. Por ou-
tro lado, não se chegava a aceitar, 
senão em caráter de emergência, 
tais situações. E, tão logo vencida 
a crise e definida a presença do Es-
tado na sua solução, voltavam es-
tas unidades a funcionar em têrmos 
empresariais, isto é, sem a adoção 
de uma política liberal que despre-
zasse o sentido do lucro razoável . 
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Passamos a enfrentar os proble-

mas desta Secretaria como, su-
cintamente, terei o prazer de abor-
dar . 

CAPITAL DE GIRO 

Relacionadas com a produção e 
a comercialização, as emprêsas mis-
tas, que funcionam como órgãos de 
colaboração com esta Secretaria 
para o cumprimento de suas tare-
fas, denotavam um sentido geral de 
deficiência que .as abrangia, a tô-
das. Era a falta de capital de giro. 
Por vêzes, bem montadas, contando 
pessoal eficiente, quando se viam 
no momento de agir, em dimen-
sões consetâneas com a finali-
dade a que se propunham, falta-
vam-lhes os recursos adequados. 

Nossa primeira atitude, neste par-
ticular, foi a de negociar, com or-
ganismos financiadores competen-
tes, um empréstimo de vinte e cin-
co milhões de dólares . E, dentro 
dos princípios de ação empresarial, 
únicos a r.os parecer corretos no 
caso, fôra previamente estudado 
um programa de resgate em cinco 
anos. Os entendimentos se proces-
saram até ao ponto de passarem à 
jurisdição da Coordenação Geral 
do Crédito de Minas Gerais. Por 
outro lado, obviamente se entendeu 
que os compromissos finais cabe-
rão ao Govêrno que ora se empos-
sa, e a quem competirá finalizá-los 
ou julgar do melhor caminho a ser 
adotado. 

Não será dispensável, o que pen-
samos, uma referência mais deta-
lhada quanto às atividades de ca-
da uma das Sociedades de Econo-
mia Mista. Senão, vejamos. 

POLíTICA DA CARNE 

Ao assumirmos esta Secretaria, a 
crise do abQ.Stecimento da carne 
estava no ápice, pois, justamente, 
nos encontrávamos no meio da en-
tressafra que fôra das mais rigoro-
sas de quantas se tenha conheci-
mento. 

Aliada às manifestações peculla-
res a êsse tipo de atiyidades entre 
nós, com a alta de preço na escas-
sez e a sua corerção sempre veri-
ficada no início dos abates, regis-
trou-se uma tumultuação no pro-
cesso dos preços e uma situação 
de verdadeira comoção nas zonas 
de abastecimento do gado para 
abate. 

A premência da situação exigia 
medidas prontas e efetivas. E as-
sim.. dirigimos nossa atividade no 
sentido da obtenção de um emprés-
timo de três bilhões de cruzeiros, 
através da SUNAB, e com o qual 
a FRIMISA pudesse atender ao seu 
abastecimento tradicional, suprindo 
a Capital e o Rio de Janeiro, onde 
vinte por cento do total consumido 
recaiam sob a sua responsabilida-
de. 

O panorama da indústria frigo-
rifica no país, nessa época, era re-
almente desolador, com grandes 
emprêsas entrando em dificuldades 
invencíveis. 

Sob esta tensão, as negociações 
faziam cair o montante para um 
bilhão e meio . E, mesmo assim, 
quando se preparava para a assi-
natura do contrato de empréstimo 
na SUNAB, para surprêsa de nossa 
parte, a transação não se efetivou. 
'I'al fato levou-nos a procurar os 
bancos do Estado que, compreen-
dendo a delicadeza do momento, 
financiaram um bilhão de cruzei-
ros para que aquela emprêsa pu-
desse desenvolver, modestamente, o 
seu programa de abate e forneci-
mento e não deixar a população em 
situação ainda mais difícil. 

Por outro lado, sentimos nesse 
instante a necessidade de ·lanQar 
uma campanha Educativa de Refor-
mulação de Hábito !Alimentar. E 
com esta campanha de finalidades 
educativ:as imediatas, mas de sen-
tido altamente econômico, procurá-
vamos dar ao problema do consu-
mo da carne entre nós a ·posição 
correta que o mesmo sempre exi-
giu. A adoção de outros tipos de 
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carne nos hábitos alimentares, as-
sim como a do peixe, tanto cum-
pria exigências dietéticas essenciais, 
como permitiria à economia mi-
neira retirar do potencial de seus 
rebanhos a soma de recursos de 
que t a n t o necessita . Longe de 
prejudicar o mercado interno da 
carne, permitia-lhe um equilíbrio 
em nova e correta base, lev.an.do-
nos até ao preparo para a expor-
tação, ao mesmo tempo em que se 
assegurava ao consumidor mineiro 
resultados muito mais perfeitos do 
uso de alimentos. Planej-ada em 
três etapas, marcou entre nós de 
maneira nítida, o que se deveria 
obter com a introdução sistemáti-
ca dêsses novos usos. A primeira 
tratou do consumo do peixe, com a 
correspondente produção pelo apro-
veitamento dos nossos lagos e rios. 
A segunda visou ao maior consu-
mo de aves e ovos, realizando-se 
um convênio entre a FRIMISA e a 
Cooperativa de Hortigranjeiros, pa-
ra melhor distribuição dos produ-
tos, além do incentivo à organiza-
ção de granjas nas imediações d::LS 
cidades mineiras . A terceira de-
dicou-se ao uso de .carne de ani-
mais de pequeno porte. Foi moti-
vada pelo lançamento da carne de 
carneiro, produto trazido inicial-
mente do Rio Grande do Sul para 
que o nosso produtor fôsse desper-
tado suficientemente para as imen-
sas possibilidades de aproveitamen-
to de vastas regiões do Estado, no 
criatório de rebanhos outros que 
não apenas os bovinos. 

Baseadas em pesquisas prévias, 
estas campanhas vieram provar 
que o consumo de peixe em Belo 
Horizonte passava de 100 para 300 
toneladas mensais . 

Resultados não menos eloquen-
tes eram colhidos quanto aos ou-
tros produtos introduzidos 110 mer-
cado. 

Neste particular, desejamos dar 
a expressão do nosso agradecimen-
to à magnífica e espontânea ajuda 
que nos deu a imprensa mineira. 
As baterias dêste decidido "front" 

não falharàm nunca e a vitória se 
anunciou rápida, convincente, in-
discustível, graças à sua eficiente 
colaboração. A ela está confiada 
a missão de continuar nesta obra 
educativa da mais alta significa-
ção. 

E, para satisfação nossa, ·pode-
mos informar que, exatamente hoje, 
o Govêrno Federal adotou, nos mes-
mos têrmos de seu lançamento, a 
nossa Campanha · Educativa de Re-
formulação de Hábito Alimentar . 

Mas, já nos últimos dias do ano, 
a ·liberação dos preços da carne pe-
la SUNAB vinha encher de preocu-
pações o povo, que iria defrontar-
se com situação imprevista. E foi 
quando, dirigindo-nos aos marchan-
tes e açougueiros da Capital, pude-
mos receber dêles a gm.nde demons-
tração de compreensão e respeito 
pelo interêsse público, concordan-
do em fixar o preço do produto em 
Cr 1 . 500, quando já se cogitava de 
elevá-lo a mais de Cr 2.000 . 

Apelos semelhantes foram feitos 
aos invernistas das diversas regiões, 
num esfôrço seguido para que o 
produto não atingisse violentamen-
te preços que o tornassem proibiti-
vo ao bôlso do consumidor. 

Por outro lado, incentivamos as 
reedidas de profundidade, definido-
ras da política de carne traçada pe-
lo ilustre Governador Magalhães 
Pjnto, dentre as quais se destaca a 
construção dos estabelecimentos 
industriais da FRIMUSA e do FRl-
GONORTE. Limitamo-nos, como 
era natural, ao que nos competia, 
visto como outro organismo da ad-
ministração se encarregara direta-
mente desta fase de sua realização. 
oA. liberação recente de um bilhão 
de cruzeiros pelo Banco Nacional 
do Desenvolvimento Econômico e 
lido seu esquema financeiro virão 
garantir a êsses dois frigoríficos o 
término de sUa. construção e en-
trada em funcionamento, com o 
que a economia pecuária mineira 
deverá tomar nova e mais promis-
sora dimensão. 
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Os resultados destas medidas já 

se vêm apresentando em frutos pro-
missores . Assim, o Ministério da 
Agricultura acaba de confiar à 
FRIMISA a missão do abastecimen-
to, como organismo governamental 
do Brasil Central, confiando-lhe 
quatro bilhões de cruzeiros para a 
estocagem na época própria, com 
possibilidade de outro tanto no de-
correr da próxima entressafra. 
Com isto, o esfôrço, levado a efeito 
sob a forma de tantos sacrifícios, há 
de se transformar no resultado ani-
mador de resolução do problema 
do abastecimento da carne, não 
mais nos momentos düíceis das cri-
ses, porém no instante em que as 
previsões devam ser feitas para que 
não se transformem em dificulda-
des e desespêro os fatos que a ação 
administrativa correta podem apre-
sentar como rotinas normais de 

· atendimento aos elevados interês-
ses do povo. 

Entendemos, desde logo, que era 
da maior importância implantar-se 
um sistema de relações mais per-
manentes e proveitosas entre esta 
Secretaria e os organismos federais 
de abastecimento. Assim passamos 
a nos entrosar com a CIBR.AZEM, 
COBAL e SUNAB, tanto pela dire-
ção central como pela sua delega-
cia no Estado . o 

Também, nos limites da mesma 
orientação, conseguimos liberação, 
por parte de Sua Excelência, o se-
nhor Ministro da Agricultura, ge-
neral Ney Braga, de cinqüenta tra-
tores de grande porte, com finan-
ciamento total em 10 anos, a juros 
de 6% ~o ano, que se destinam às 
operações da CAMIG, junto aos 
produtores rurais mineiros . Esta 
sociedade de economia mista, por-
tanto, aparelha-se, desta forma, pa-
ra ampliar um dos mais importan-
tes serviços a que se propôs, qual 
seja o de levar a efeito a moto-
mecanização do trabalho rural. 

Mas nunca será suficientemente 
definida a signilioação da capaci-
dade de armazenamento em têrmos 
do problema de abastecimento. 

Esta Secretaria conta com a CA-
SEMG como o seu grande instru-
mento, neste particular . 

A emprêsa já opera em diversas 
regiões do Estado . Problemas, en-
tretanto, como o da construção do 
Centro de Abastecimento da Capi-
tal, situados em sua áera de ação, 
continuam desafiando a nossa ca-
pacidade . 

Para seu início, encaminhamos à 
OASEMG a proposta de um grupo 
particular para a instalação, nos 
terrenos do Centro de Abastecimen-
to, na Gameleira, de um abatedou-
ro de aves para dez mil cabeças 
diárias, podendo o abate ser amplia-
do até cem mil . 

Maior ampliação dos financia-
mentos à embalagem, como à da ca-
pacidade armazenadora que se ve-
rificaram neste período, definem o 
espírito dinâmico que preside a 
ação desta emprêsa. 

O conOOcto direto da Secretaria 
com o público consumidor, especial-
mente as donas de casa, é um dos 
pontos decisivos de sua atuação . 
E, quanto mais se aprofunde a sua 
presença em todo território minei-
ro, mais os seus beneficios atingi-
rão o povo, que reclama esta ação 
governamental. 

Desde o primeiro instante, fomos 
sensibilizados para o problema. E 
por decreto do senhor Governador 
Magalhães Pinto, Sua Excelência 
demonstrava a nítida compreensão 
desta realidade, transferindo para 
esta Secretaria o Departamento de 
.Abastecimento, com os seus vinte 
e um postos espalhados por tõda a 
Capital. Graças a isto, as manifes-
tações delicadas da crise de abas-
tecimento de gêneros essenciais fo-
ram superadas com vantagem, po-
dendo o povo ter idéia de quanto 
se poderá fazer em seu proveito 
com o aperfeiçoamento dêsse sis-
tema de ação, que longe de preju-
dicar o comércio varejista honesto, 
vem auxiliá-lo nos momentos mais 
críticos. O restaurante destinado 
a atender os estudantés secun-
dários, cumprindo alta t1nal1dade 
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social, mereceu de nossa parte 
a maior atenção, o mesmo acon-
tecendo com a construção do ar-
mazém do Departamento, que lhe 
possibilitará ação muito mais se-
gura e dinamização maior . 

Por fim, resta-nos falar da pró-
pria Secretaria o Urgia estruturá-la. 
Para isto, sugerimos ao ilustre Go-
vernador do Estado que nomeasse 
uma comissão de alto gabarito, a 
qual, incumbindo-se dessa tarefa, 
cooperasse para a criação de um 
organismo da administração à al-
tura da importância do problema 
do abastecimento e do crédito ru-
ral. 

O resultado dessa sugestão foi o 
Projeto criando a Secretaria do 
Abastecimento e Desenvolvimento 
Industrial, o qual figura no esque-
ma da Reforma Administrativa en-
viado ao Legislativo. A nova pasta 
tomará a seu cargo os problemas 
do comércio e da indústria, com 
um papel que reputo dos mais im-
portantes para a atual fase da his-
tória econômica e administrativa 
do nosso Estado . 

Como vê o nobre colega da As-
sembléia Legislativa e atual Secre-
tário de Estado do Abastecimento 
e Crédito Rural, tudo fiz para cum-
prir, no pôsto de que ora me afas-
to, aquêle mesmo principio de de-
dicação ao bem público, que nos 
cabe como obrigação mais do que 
como virtude. 

Para aqui entrei, cumprindo a 
exigência legal de declaração dos 
meus bens, devidamente registrada 
no Cartório de Títulos e Documen-
tos, sob o número 31 . 030, de 26 de 
agôsto de 1965. 

Daqui saio, declarando publica-
mente que meus haveres conser-
vam-se os mesmos e os meus com-
promissos estão aumentados. Mas, 
felizmente, e em compensação, saio 
mais rico de tranqülldade para 
com a minha consciência e da sa-
tisfação de ter cumprido com d 
meu dever. 

E' com o máximo prazer, meu 
nobre colega Fellciano de Oliveira, 

que lhe transmito as responsabili-
dades dos negócios desta Secreta-
ria. E, por fim, quero agradecer 
ao competente e dedicado funcio-
nalismo desta Casa, aos Diretores e 
servidores das Sociedades de Eco-
nomia Mista, sem cujo devotamen-
to não poderia eu ter levado a bom 
têrmo a minha tarefa. 

Desejo-lhe, senhor Secretário, a 
maior felicidade no cumprimento 
da nova missão, que ora lhe é con-
fiada. E aproveito o ensejo para 
agradecer ao Exmo. Senhor Gover-
nador Magalhães Pinto a honrosa 
oportunidade que me foi dada de 
servir ao meu povo em um nOvo 
setor da vida pública, com a leal-
dade e o devotamento que lhe de-
vo" . 

- Não havendo mais oradores 
inscritos, segue-se a 

DISCUSSAO E VOTAÇAO DE 
PROPOSIÇOES 

O SR. PRESIDENTE - Estão 
abertas as inscrições para a Reu-
nião de amanhã. 

Sôbre a Mesa Requerimento do 
Sr. Deputado Ibrahim Abi-Ackel, 
que pede a inserção em Ata de um 
voto de congratulações com o jor-
nal "Correio da Manhã", pelo trans-
curso do centenário de nascimento 
de Edmundo Bittencourt. 

Com a palavra, para encaminhar 
a votação, o Sr. Deputado Ibrahlm 
Abi-'Ackel. 

O SR. mRAHIM ABI-ACKEL -
Sr . Presidente, Srs. Deputados . 

Comerou-se a 5 de fevereiro o 
Centenário de nascimento de Ed-
mundo Bittencourt. 

Poucos homens terão influído tão 
poderosamente na vida social eco-. , 
nôrmca e política do país, como és-
te jornalista excepcional. 

Fundador do "Correio da Manhã"· 
intérprete, durante anos sucessivos', 
das mais legitimas aspirações de li-
berdade e progreso social do povo 
brasileiro, sua obra não é a de um 
Pa.nfletário, a de um homem perma-
nentemente preocupado com o apon-
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tar defeitos e invectivar erros. Foi, 
sobretudo, um profundo e perfeito 
conhecedor da realidade sociológi-
ca do país, um patriota preocupa-
do com o progresso social e com 
a necessidade de se imprimir em 
organimo administrativo e político 
de sua pátria novas concepções, vi-
sões mais largas e, sobretudo, um 
nôvo espírito, capaz de transfun-
dir-lhe um sentido que o projetas-
se no cenário da vida internacio-
nal. 

Se buscássemos, na sua persona-
lidade multüorme, quais os predi-
cados que mais profundamente a 
marcàvam, quais os intuitos que 
mais claramente a conduziam, quais 
as idéias que mais abertamente a 
inspiravam, chegaríamos à conclu-
são de que êsses foram, sem dúvi-
da, a coragem e o espírito cívico. 

A sua coragem levou-o repetidas 
vêzes a colocar-se contra governos 
fortes, a cauterizar-lhes os erros e 
a ver, fechadas, as portas do sim 
jornal; a exilar-se de seu Pais, a 
sofrer medidas de arrôcho e discri-
minações que nunca, de resto, aba-
teram o seu ânimo forte nem f ize-
ram cessar o barulho das rotativas 
de seu jornal, a cuja vida se entre-
gava com espírito apostolar. 

Bateu-se ein duelo com Pinheiro 
Machado, o "papa da República", 
tanto foram as críticas, e tão can-
dentes foram elas no curso de nu-
merosas campanhas feitas contra 
os governos dominado pelo caudi-
lho . Opôs-se a todos os vícios do 
Regime; levantou-se contra tôdas 
as distorções da política nacional; 
imprimiu ao seu matutino tõda a 
chama sacerdotal do seu apostola-
do, transformou-o no bastião da 
democracia e na salvaguarda da-
quele espirito de liberdade a que, 
há pouco, me referia. 

Quando cerrou os olhos, era to-
do o Pais, pelos seus órgãos de 
classes, pelos seus órgãos de im-
prensa, pelas suas universidades, 
pelos seus homens de prol, pelos 
seus professOres, pelos seus estu-
çtantes pelos seus tnt~lectuais e pe-

los seus políticos, foi tôda a Na-
ção que se curvou diante ~e seu 
túmulo, a saudá-lo, com uma ex-
pressão exponencial do brilho, da 
intelec ualidade e da nocão de in-
dependência e de liberdade que nê-
le se acrisolarar,n . 

Ao comemorarmos o centenário 
de seu nascimento, é fundamental 
constatarmos que deixa êle um sé-
culo após ter aberto os olhos para 
os segredos e as aflições do mun-
do, um órgão que continua na es-
tacada, com o espírito vivo de seu 
fundador, um jornal que continua 
a trilhar e a bater os mesmos ca-
minhos que êle rasgou outrora, no 
percurso de sua maturidade, cheia 
de independência e de brilho. 

O "Correio da Manhã" continua 
sendo, no curso das gerações que 
se sucedem, um jornal digno da 
memória de seu fundador. E o no-
me diante do qual depositamos, 
nesta hora, a nossa homenagem, 
têm patente esta glória, raramente 
alcançada pelo espírito humano: a 
de projetar-se além de sua existên-
cia, na vida de um seu filho, que 
foi Diretor do seu jornal e que 
guardou viva e permanente a cha-
ma sacrossanta do idealismo de seu 
país . Falecido êste, outros mantêm 
viva, para glória dessas tradições 
de liberdade, das quais nos acer-
camos sempre, quando começam 
a esmorecer em nosso espírito o 
amor da liberdade e a certeza de 
sua permanente renovação. 

O SR. PRESIDENTE -Tem a 
palavra o sr. Valdir Melgaço, para 
encaminha.r a votação do Requeri-
mento. 

O SR . VALDIR MELGAÇO - Sr. 
Presidente e srs. Deputados. 

O Deputado Ibrahim Abi-Ackel, 
em boa hora, apresentou a esta Ca-
sa Requerimento de um voto de 
congratulações com o "Correio da 
Manhã" pelo transcurso do cente-
nário de nascimento do jornalista 
Edmundo Bittencourt, ocorrido a 
5 de fevereiro último. 

A bancada da ex-UDN solidariza-
~e com ês~ reque:rime~to pela opor-
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tunidade de sua apresentação, mor-
mente em se tratando de jornalis-
ta emérito como é Edmundo Bitten-
court, pelas suas elevadas e excel-
sas qualidades e pelo denodo com 
que deu à sua pena o sacrifício em 
favor da causa pública . 

A imprensa livre do Brasil sem-
pre deveu, à pena de Edmundo Bit-
tencourt, .relevantes serviços pres-
tados ao jornalismo. 

Sua atenção, frente ao "Correio 
da Manhã", mereceu o acato da opi-
nião pública. Por isto mesmo, quan-
do Requerimento desta natureza 
surge nesta Casa, não pode a ex-
UDN deixar de se manifestar, jus-
tamente em favor daquele que foi 
o paladino da democracia e que 
tanto amou as liberdades públicas. 

Por isto mesmo, a bancada da ex-
UDN se solidariza com êste reque-
rimento, fazendo votos para que 
aquêles que sucedem a Edmundo 
Bittencourt no "Correio da Manhã", 
façam com que êsse seu exemplo 
sirva como orientação de dignidade 
e de amor à oausa pública . 

O SR . PRESIDENTE - Com a 
palavra o sr. Deputado Mário Hugo 
Ladeira, para encaminhar a vota-
ção do Requerimento . 

O SR . MARIO HUGO IlADEIRA 
- Sr. Presidente, srs . Deputados. 

O nobre Deputado Ibrahim Abl-
Ackel apresentou à Casa um Reque-
rimento de congratulações com o 
"Correio da Manhã", pelo transcur-
so do centenário de nascimento de 
Edmundo Bittencourt, ocorrido a 5 
de fevereiro último. 

Em nome da bancada do ex-Par-
tido Republicano, encaminho o Re-
querimento em tela. 

Se nós voltarmos algumas pági-
nas do livro da História Pátria, ha-
veremos de verificar que Edmundo 
Bittencourt foi um bravo, um livre 
combatente da imprensa brasileira. 
E nós fazemos essas considerações 
com tOda isenção porque, no qua-
triênio do saudoso Arthur da Silva 
Bernardes, mineiro e chefe do nos-
so ex-Partido Republicano, teve 
aquêle, 1nesquecive1 presidente o 

combate tenaz do ilustre jornalista, 
mas, nem por isto deixamos de re-
conhecer os seus méritos, quando, 
naquela época, todos procuravam 
se acomodar. Edmundo Bitten-
~ou'rt fu.zia. oposição construtiva. 
Êle, no principio dêste quartel de 
século, foi, sem dúvida, o príncipe 
dos jornalistas brasileiros. Escre-
vemos, a propósito da efeméride, as 
seguintes palavras: (lê) 

UMA PENA A SERVIÇO DA 
PÁTRIA 

Tôdas as tardes, depois da che-
gada do trem das três, da Leopol-
dina, trazendo a correspondência 
do Rio, di.rigia-me ao correio, a 
mando de meu pai, para buscar os 
jornais. Mal iniciara os estudos 
primários e já começava a ler pelo 
menos os títulos do Correio da Ma-
nhã . Naquela cidade pequenina da 
Mata mineira, fundada por meus 
antepassados, principiava eu, guia-
do por meu pai e meu avô, que por 
sua vez descendiam de liberais e 
republicanos da velha guarda, a 
apreciar as idéias pregadas pelo 
"Príncipe dos Jornalistas Brasilei-
ros", cuja pena, por mais de trin-
ta anos, foi respeitada e admirada 
por tôda Nação. 

Muito se tem escrito a respeito 
de vultos que se dedicaram à Pá-
tria, mas de nenhum jornalista, es-
pecialmente de. Edmundo Bltten-
court, se escreveu a vida.. De fato, 
o fundador do "Correio da Manhã" 
ainda não encontrou seu biógrafo. 

A vida de Edmundo Bittencourt 
é cheia de exemplos dlgnificantes. 
Nascido numa fazenda de seu pai, 
situada em Santa Maria da Bôca do 
Monte, que nos faz também evocar 
passagens da juventude, em 1870, 
seu progenitor se transfere para 
Pôrto Alegre e dois anos depois 
cai na orfandade, aos seis anos, 
portanto. O jovem, cedo, mostrara 
sua inteligência. Aos 20 anos é no-
m.eado amanuense, mediante con-
curso. Logo a seguir cola,bora para 
o jornal "A Reforma" e conhece de 
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perto diretor - o grande Gaspar 
Silveira Martins. Êle, contudo, es-
tava fadado a grandes vôos. Enco-
rajado pelo grande estadista, vai 
para São Paulo, depois transfere-
se para o Rio e ali sua inteligência 
fulgurante teve a oportunida~e . de 
sobressair . Formou-se em Drre1to, 
teve suas lides forenses, escreveu 
em jornais, conviveu com excelsas 
figuras como Rui Barbosa, Cândido 
Mendes, Graça Aranha e tantos ou-
tros. 

Nascera, contudo, Edmundo Bit-
tencourt para ser jornalista. Adqui-
riu a tipografia "A Imprensa", an-
tigo jornal de Rui, colocando em 
circulação, a 15 de junho de 1901, 
o primeiro número do "Correio da 
Manhã", que dirigiu até 1929, su-
cedendo-lhe o seu filho, o grande 
jornalista Paulo Bittencourt . 

As grandes causas nacionais tive-
ram durante quase cinquenta anos, 
a p~ brilhante de Edmundo Bit-
tencourt como defensor . Os opri-
midos tiveram, no conspício arti-
culista seu advogado . Os grandes, 
os pot~ntados, os tubarões, quando 
abriam seus tentáculos para lesar 
a Nação ou sufocar os humildes, 
encontravam pela frente o insigne 
jornalista . Sua pena era incorx:u~
tivel numa época em que a pecuma 
fazia calar as melhores vozes, em 
que o subôrno, a opressão, a fôrça, 
abafavam a~ manifestações demo-
cráticas. Por isto mesmo, teve seus 
dias de satisfação, mas também de 
tristeza, de constrangimento . No 
exilio ou na prisão, enfrentando em 
duelo Pinheiro Machado, o gran-
de da época, ou na oficina de tra-
balho, era sempre o mesmo homem 
com as suas grandes idéias. Por 
isto mesmo, se tomou respeitado e 
admirado por tôda a Nação. 

O "Correio da Manhã", nos seus 
60 anos de existência fecunda a ser-
viço do Pais, fêz escola de jornalis-
mo . Por êle passaram figuras de 
escol como Leão Veloso, Vicente 
Piraglpe, pai de um dos bons com-
panheiros que tive na Faculdade 
Nacional de Medicina, Costa Rêgo, 

Raimundo Silva, Heitor de Melo, 
Francisco Souto, Rodolfo Mota Li-
ma, seu grande sucessor na dire-
ção, Paulo Bittencourt, e, no rol dos 
vivos, Mário Alves, Aderson Maga-
lhães e o insigne diretor, M . Ma-
chado Filho . 

Oriundo da província, lançado 
cêdo na orfandade, Edmundo Bit-
tencourt é um vulto de quem se 
pode orgulhar a Nação . E' e não 
era, pois que, morto em 16 de ou-
tubro de 1943, agora quando se ccr 
memora seu centenário de nasci-
mento, pelas suas virtudes, pelos 
seus esforços, pelo seu trabalho, 
pelo amor às grandes causas, pelo 
seu espírito público, permanecerá 
sempre vivo no altar da Pátria, no 
meio dos grandes pois útil, de tra-
balho de fé nos nossos destinos 
glorio~os, de amor à Pátria foi a 
sua vida . 

A Assembléia Legislativa do Es-
tado de Minas Gerais, Sr. Presiden-
te e Srs. Deputados, não podia, na 
opor tunidade em que se comemora 
o centenário do nascimento do emi-
nente jornalista Edmundo Bitten-
court, deixar de prestar uma home-
nagem à sua imorredoura memó-
ria . 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
palavra, para encaminha! a vota-
ção, o Sr. Deputado Wilson Mo-
desto . 

O SR . WILSON MODESTO- Sr. 
Presidente e Srs . Deputados. 

O Requerimento ora em votaç~o, 
subscrito pelo Deputado Ibrahrm 
Ab!-Ackel, pede um voto de con-
gratulações pelo transcurso do cen-
tenário de nascimento do jornalista 
Edmundo Bittencourt . A palavra 
do ex-Partido Trabalhista Brasilei-
ro não poderia faltar no momento 
em que vários oradores, pertencen-
tes aos ex-Partidos desta Casa, ocu-
pam a Tribuna para hipotecar apoio 
e solidariedade a êste Requeri-
mento. 

Não poderiamos deixar de nos 
congratular, também, com as ho-
menagens solicitadas no Requeri-
Jilento, pois estam()f} ~tos a 
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defender a democracia, como sem-
pre faz o brilhante matutino "Cor-
reio da Manhã". 

O SR. PRESIDENTE - Em vo-
tação o Requerimento . Os srs. 
Deputados que o aprovam querram 
conservar-se como se encontram. 
(Pausa) . Foi aprovado . 

Sôbre a Mesa Requerimento do 
Sr . Deputado João Na varro, que 
pede um voto de congratulações 
com o município de Juiz de Fora 
pelo aniversário do Museu "Maria-
no Procópio", daquela cidade . 

Em vot~ção. Os srs . Deputados 
que o aprovam queiram conservar-
se como se encontram. (Pausa). 
Foi aprovado. 

- Esgotada a matéria destinada 
a esta parte da Reunião, passa-se à 

21} PARTE DA ORDEM DO DIA 
O SR. PRESIDENTE - 1" dis-

cussão do Projeto n . 3 .505/ 66, do 
Sr. Governador do Estado, o qual 
dispõe sôbre provimento de ·cargo 
de Professor do Ensino Primário 
da cidade de Monlevade. 

Para discuti-lo, com a . palavra o 
Sr . Deputado Sinval Boaventura, 
orador previamente inscrito. 

O SR . SINVIAL BOAVENTURA 
- Sr . Presidente, Srs . Deputados. 

Ao encaminhar a discussão do 
Projeto n . 3 . 505/ 66, que dispõe sO-
bre provimento de cargo de Pro-
fessor do Ensino Primário da ci-
dade de Monlevade, é desnecessá-
rio reafirmar que êste Projeto terá 
o nosso apoiamento. Nesta opor-
tunidade, Sr . Presidente, quero tra-
zer ao conhecimento da Casa um 
fato que se relaciona com o Ensino 
Médio do nosso Estado. Tão logo 
assumiu o Govêrno de Minas o ilus-
tre Governador Israel Pinheiro, fo-
mos surpreendidos com a paralisa-
ção das provas para os professô-
res do Ensino Médio do nosso Es-
tado, que aqui se encontram a fim 
de se submeterem àquelas exigên-
cias, e assim ficarem habilitados 
para ocuparem as respectivas ca-
deiras nos estabelecimentos de en-
sino. Esta medida, Sr . Presidente, 
trouu arancfe prejufzo ao Ensino 

Médio no Interior e grandes foran1 
as. reclamações neste sentido. De-
pOis, fomos surpreendidos também 
com outra medida adotada pelo Sr. 
Sec:etári~ da Educação, o Enge-
nherro Gilberto de Almeida, que 
mandou sustar a posse dos Direto-
r:s de Ginásios, nomeados para os 
diversos estabelecimentos de ensi-
no, que já haviam cumprido aque-
1~ exigências mínimas da lei que 
crwu C!s referidos colégios. Para 
exempllcar, posso citar o caso do 
Pe . Sebastião Alves, vigário de La-
gama~, . q~e, ~endo nomeado para 
~ gmasw, nao pôde tomar posse 
POIS a Secretaria informou-lhe qu~ 
o Sr. Secretário estava pedindo um 
praz~ para examinar aquelas no-
meaçoes, que seria de cinco dias. 

Naquela oportunidade, Sr . Presi-
dente, conversamos com os nossos 
companheiros e ficamos aguardan-
do aquêle prazo . Desta forma Sr 
Presidente, trouxemo!'! um relato di» 
que o Govêrno Magalhães Pinto pô-
de fazer no setor do ensino em Mi-
n_as ~rais : a quantidade de giná-
SIOS mstalados e o número daque-
les que não puderam ser instala-
dos, uma vez que, não preenchiam 
as exigências dos Projetos de Lei 
enviados a esta Casa. Pediria, Sr. 
Presidente, que êste relato fôsse 
transcz:ito nos nossos anais, para 
conhecrmento do povo de Minas Ge-
rais, pois trata-se de Projetos trans 
formados em Lei, em número de 
cem. Muitos dos Ginásios realmen-
te, não puderam ser ~stalados 
porque faltaram aquêles elemento~ 
indispensáveis exigidos por lei. 

Peço ao Líder do Govêrno, que 
mer:ce ~ nosso maior respeito e 
admiraçao, que examine êsse assun-
to- acreditamos que, naturalmen-
te, S . Exa. vai atender esta nossa 
ponderação -- para que possamos 
dar uma explicação àquelas pessoas 
do interior que estão aguardando 
informações sôbre se êsses estabe-
lecimentos irão ou não funcionar 
neste ano de 1966. Faço, pois êsse • 
apêlo ao Líder do Govêrno, ~esta 
data, de 'Vez que devo viajar ama-
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nhã e não poderia, sr. Presidente, 
deixar de, mais uma vez, fixar a 
nossa posição neste p.roblema. 

Valendo-nos, Sr. Presidente, des-
ta oportunidade, queremos assiru-
lar algumas dificuldades que come-
çam a surgir, em todo o interior 
de Minas. Dificuldades essas muito 
naturais, porquanto êsse Govêrno 
foi eleito pela maioria do povo de 
Minas, maioria esta da qual não 
participamos e nem trabalhamos 
nas linhas t.raçadas no esquema da 
eleição do Sr. Israel Pinheiro . 

Com a extinção dos partidos po-
líticos, surgiram novos rumos pa-
ra a política brasileira. Posterior-
mente, através de Ato Institucio-
nal, foi levado a efeito o bi-partida-
rismo no Brasil, quando foi consti- · 
tuido o partido do Govêrno - a 
Arena - e o partido da Oposição, 
também orientado pelo Govêrno Fe-
deral, o MBD. Sr. Presidente, quan-
do tomou posse o Sr. Israel Pinhei-
ro, as demarches no sentido de que 
o partido do Govêrno fôsse organi-
zado em Minas ainda estavam em 
compasso de espera, razão por que 
o Governador eleito· recrutou na 
área daqueles que trabalharam 
para sua eleição, como era natu-
ral os seus auxiliares. Daí para 
cá, as demarches continuaram. As 
notícias · que temos recebidos nos 
dão conhecimento de que esta 
questão em Minas Gerais deveria 
ficar como antes, isto é, semelhan-
te a'J período de administração do 
Governador Magalhães Pinto. 

E' público e notório que nós, ad-
versários derrotados nas urnas, te-
remos que ver as modificações na 
estrutura administrativa . Infeliz-
mente, o Govêrno ainda está· demo-
rando a realizar essas modificações, 
com a dispensa das diretoras e com 
a nomeação dos delegados de po-
licia . Se êsses fatos de desenca-
deassem mais ràpidamente, nossos 
correligionários do interior pode-
riam compreender e distinguir dois 
grupos políticos, que mesmo não 
tendo mais os nomes anteriores, 
continham agindo com marcas inar-

redáveis. A propósito, lembro aqui 
a e~pressão usada por um compa-
nheiro, quando afirmou que os re-
banhos são os mesmos e continuam 
aguardando os nomes . Meus com-
panheiros deverão definir sua po-
sição até 15 de março, por imposi-
ção da nova lei de organização dos 
partidos políticos. Sempre salien-
tei que desejava tomar aqui a ori-
entação que fôsse dada pelo emi-
nente Sr. Magalhães Pinto e pelos 
meus grandes companheiros de ban-
cada, lideres incontestes e do me-
lhor quilate da política de M'mas 
Gerais . Não lhes levanto dúvida 
quanto à liderança . Apenas hoje, 
não encontro ambiente de convi-
vência. Tenho uma luta de 20 anos 
no meu município, e embora reco-
nheça que êle seja de poucas pos-
sibilidades eleitorais, fui ali Pre-
feito duas vêzes e, desde 1945, ve-
nho participando da vida pública 
de minha comunidade. Cheguei 
mesmo a conviver democràticamen-
te com meus adversários, para res-
guardar a condição antes conquis-
tada pelo meu distrito, quando se 
viu elevado a município . Um dia 
relatarei aqui a vida de meu mu-
nicípio, desde 1927. Tenho amiza-
de pessoal com o Governador do 
Estado . Apenas, nada posso pedir-
lhe, porque não participei de sua 
campanha e nem concorri para sua 
eleição. Minha atuação será de cri-
tica construtiva. Não sou subver-
sivo, nem corrupto . Levarei comi-
go as mesmas idéias que me guia-
ram quando me filiei à UDN em .. 
1945 . . 

Sei que nos reuniremos mais uma 
vez com o Deputado Aureliano Cha-
ves e outros. Nesta reunião, terei 
uma palavra de gratidão para com 
os meus companheiros e pedirei 
desculpas a cada um dêles, pois po-
dem V. Exas. estar certos de que 
lamentàvelmente não entrarei na 
Arena pelos motivos ora expostos 
em relato superficial. 

Em qualquer outra oportunidade, 
durante o tempo que me resta do 
mandato que me foi conferido, 
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quero dizer da amizade e da leal-
dad~ que recebi dos meus compa-
nherros da extinta UDN quer do 
atual Pz:esidente da Cas~. quando 
Secretáno . àa Educação, quer dos 
Srs. Aureliano Chaves, Walthon 
Goulart e Jorge Vargas bem como 
dos Srs. lideres da ba~cada e dos 
meus A companheiros de Comissão . 
Com eles aprendi bastante. Sabia 
que a tarefa que me fôra confiada 
P.elo povo que me elegeu era difí-
cil de ser. desempenhada pelo pou-
co conhecunento que tinha da vida 
parl~~ntar. Procurei, todavia, nas 
Conussoes e no desempenho de tô-
das as missões que me foram dele-
gadas, ser, pelo menos leal e au-
têntico com a palavra ~mpenhada. 

Dentro de poucos dias esta ca-
sa terá, naturalmente um nôvo 
quadro político, o quafuo que cons-
titui a po~~ica estadual e a políti-
ca da Uruao: estará composta a 
Arena. Corno brasileiro, faço votos 
de que os políticos tirem proveito 
d~ uma boa convivência em benefí-
Cio do Brasil . Prefiro errar nas mi-
nhas apreensões com referência à 
política nacional. Que o Sr. Presi-
dente da. ~pública e todos aquê-
les que militam na vida pública pos-
sam acertar em favor dêste país, 
que, antes de tudo, precisa resol-
v~r .os seus. problemas sócio-eco-
norrucos, a fim de que venha.IIlos a 
encontrar dias melhores . 

~em~re que vier à Tribuna estarei 
Imbwdo do propósito de servir à 
causa pública, pois êste será 0 meu 
comportamento, até o último dia de 
meu mandato. 

Ao ocupar hoje esta Tribuna pe-
ço. a Deus que ilumine, não ;6 a 
mun, modesto representante do po-
vo, mas também à Presidência des-
ta Ass~mbléia e os Srs. Deputados 
que vao compor a AREN!A, assim 
como o Governador Israel Pinhei-
ro, que considero bem intencio-
n~o, e tôda a equipe de seu Go-
v.erno, a esta hora sequiosos, poli-
ticame~te, da oportunidade de "ti-
ra.z: ~ dife.rença" com os meus cor-
religlO~lOs do interior . Compre-
endo ISto como fato normal den-
tro da política. Mas, aqui estarei 
se~pre ao dispor de todos os mi-
nerros que forem perseguidos ou 
que sofrerem injustiças por terem 
formado ao lado do esquema Ro-
b~rto Rezende . Aqui estarei tam-
b~m para defender a Ad.ministra-
çao ~o nosso Líder Magalhães Pin-
to, Líder. Revolucionário, cuja lide-
rança vai sendo esquecida. Minha 
região, entretanto, jamais esquece-
rá. o que êle fêz por ela. Nestas 
minhas palavras vai, sobretudo 
uma mensagem de gratidão a êl~ 
pelas obras realizadas na região 
do Alto Paranaíba. Todos sabem 
que, pessoalmente, não devo favor 
algum ao Sr. Magalhães Pinto. 
Mas, tudo lhe devo em nome do 
povo minei.ro. 

De.ntro da oposição, para a qual 
caminho, tentarei, dentro das mi-
nhas convicções democráticas em-
prestar a minha colaboração ~ince
ra e autêntica. Não me faltará co-
ragem para vir a esta tribuna te-
cer críticas à Administração Fede-
ral, críticas respeitosas, porque ês-
t~ foi o critério que me tracei ao 
V?I para esta Casa. Criticar, suge-
nr, dentro do regime democrático 
são princípios que aprendi na edu~ 
cação que recebi do bêrço. Não 
virei a esta Tribuna, em qualquer . 
oportwlidade, apenas para lançar 
c~ntra quem quer que seja acusa-
çoes ca1Wli0888 ou difamatórias. 

Senhor Presidente, Srs. Deputa-
d~s. P~a confirmar as minhas 
afrrmaçoes, quero tornar público 
~ Radiograma que passei ao Pre-
Siden~e Bonifácio de Andrada, de-
nunCiando as perseguições que os 
meus companheiros do Rio Para-
naíba estão sofrendo. Na posse do 
Sr. Israel Pinheiro, bombas de di-
namite, feitas na cidade de Patos 
de Minas e nas mãos de bader-
neiros, foram atiradas na casa do 
Presidente da Câmara, Manoel 
Cândido da Silva, quando 0 mesmo 
se encontrava ausente de sua fa-
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zenda, rebentando completamente 
o telhado de sua casa; na casa do 
Sr. Mário Rocha, também, foi ati-
rada uma bomba, que rachou. a 
varanda de fora a fera. Tambem 
a professôra rural o svalda ~ândi
da Oliveira teve a sua casa Inva-
dida, onde atiraram várias bom-
bas às suas portas. Em resumo, 
várias outras arbitrariedades fo-
ram praticadas. Cêrca de 30 casa;; 
já estão fechadas, naquele ~um
cipio e, recentemente, deVIdo . a 
perseguições e à falta de garantias 
para os meus companheiros como 
é o caso do sr. José Resende Var-
gas, um dos maiores benfeitores 
do município que se mudou para 
Uberlândia, saindo da cidade de-
baixo de foguetes. 

Ora, sr. Presidente, por mais boa 
vontade que exista da parte do Sr. 
Governador por mais que s. Exa. 
recomende àos seus amigos a ma-
nutenção da ordem no Interior, 
sempre ocorrem_ tais arbi~r~rieda
des e perseguiçoes. A politica que 
nós fizemos em Minas Gerais não 
foi a de perseguição: o que nós 
sempre pedíamos aos ex-Secretá-
rios de Estado - Lúcio de Souza 
Cruz e Aureliano Chaves e ao G;>-
vêrno do Estado - eram estradas, 
Grupos Escolares, pontes, concur-
sos para todos, inclusive os nossos 
adversários para que as nossas co-
munas pudessem realizar aquilo 
que desejavam. Esta foi a nossa 
política, que pregamos em 32 mu-
nicípios, dos quais eu tinha a li-
derança, porque hoje já liberei o 
meu amigo Dr . José Mendonça de 
Morais, Prefeito de São Gonçalo 
do Abaeté, que está aqui para que 
tome os rumos que desejar. Não 
almejo que os meus companheiros 
venham a sofrer perseguições. Vou 
liberar os outros companheiros . 

O Sr. Valdir Melgaço - Eu de-
sejo interferir no discurso de V. 
Exa . apenas para dizer que o 
Presidente Bonifácio de Andrada 
recebeu, realmente, um telegrama 
de V. Exa. acusando arbitrarie-
dades no município de Rio Para-
naíba Devo dizer a V. Exa. que 
assisti. ao Presidente radiografa-r 

imediatamente, inclusive. enviar 
um ofício também ao Governador 
Israel Pinheiro, acusando essas 
irregularidades nesse municipio. 
Levo ao conhecimento de V. Exa., 
portanto, que o Presidente Bonifá-
cio de Andrada tomou as provi-
dências solicitadas. 

O SR. SINV AL BOA VENTURA 
- Deputado Valdir Melgaço. Veja 
V. Exa. que falo num tom ameno 
de emotividade, esquecendo de 
agradecer essas providências do 
Presidente, que tão logo chegou 
de viagem me comunicou sôbre 
sua carta ao Sr. Governador. Mas, 
a verdade é que, até o momento, 
as providências não chegaram; e, 
se não chegarem, em seguida re-
quererei uma Comissão Parlamen-
tar de Inquérito usando dos meus 
direitos de representante do povo, 
para examinar "in loco" as arbi-
trariedades, a fim de evitar o que 
aconteceu nas eleições de 3 de ou-
tubro, quan do eu trouxe para esta 
Casa uma camisa ensanguentada, 
exibindo-a desta Tribuna, pedindo 
garantias para os meus compa-
nheiros. Mas, foi como aquela ve-
lha história que aconteceu com o 
cachorro que mordeu o português: 
o português foi processado, porque 
o cachorro era de raça. 

O Delegado de Policia, que foi 
bàrbaramente espancado a man-
dado do Sr. Prefeito Municipal, 
pelo que eu sei foi processado, e as 
nossas providências não tiveram 
nenhum resultado, porque aquêles 
que lá foram fazer o inquérito, na-
turalmente pretendendo agradar o 
Govêrno eleito. não tomaram as 
providências necessárias. 

Assim, Srs. Deputados, creio que 
esta Casa não negará as providên-
cias que peço para tranqüilidade 
dos nossos conterrâneos do Esta-
do, pois a sua presidência é exer-
cida sàbiamente pelo grande com-
panheiro nosso, Deputado Bonifâ-
clo de Andrada. Antecipadamen-
te, deixo aqui os meus agradeci-
mentos pelas providências que, te-
nho certeza, serão tomadas. 

O Sr. Aureliano Chaves- Nobre 
Deputado Sinval Boaventura, es-
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tou ouvindo atentamente a expo-
sição que V. Exa. faz da tribuna 
desta Assembléia e que dá bem 
uma noção do espírito público, do 
desejo de ser fiel às suas bases 
eleitorais que tem sido uma coru;-
tante uo seu comportamento nesta 
Assembléia . Sou testemunha no-
bre Deputado, como seu compa-
nheiro de lutas na bancada da ex-
tinta UDN e quando exerci, even-
tualmente, a liderança do Govêr-
no nesta Casa e, posteriormente, 
as Secretarias de Educação e Co-
municação e Obras Públicas de 
que a sua presença em qualquer 
ól'gão administrativo do Estado 
sempre foi uma presença marcada 
pelo desejo de levar aos homens 
que confiaram em V. Exa. aquê-
les melhoramentos administrativos 
tão necessários ao desenvolvimen-
to e ao progresso do "interland" 
mineiro. Sei perfeitamente que V. 
Exa. tem exercido o mandato fiel 
a êstes postulados, sem levar em 
consideração questiúnculas políti-
cas e excesso de facciosismo par-
tidário, que dificultam os entendi-
mentos, principalmente numa hora 
grave como esta, que vivemos. 

Ainda hoje, Sr. Presidente, es-
tive juntamente com o Líder do 
Gov.êrno nesta Casa, meu compa-
nheiro de lutas na região sul-mi-
neira, Deputado Manoel Costa, 
conversando com S. Exa. o Go-
vernador Israel Pinheiro. Pude 
entir. nesta conversa, a disposi-

ção firme e inabalável de S. Exa. 
de criar um clima de entendimen-
to, de harmonia e confiança, que 
facilite a interligação das fôrças 
políticas que pretendem, depois da 
Revolução de 31 de março, criar 
um nôvo quadro político no País e 
no Estado. Estou certo de que S. 
Exa., o Sr. Governador, hâ de to-
mar as proVidências que êste caso, 
relatado por v. Exa., requer, por-
que há de nossa parte o desej~ 
firme de criar condições de boa 
convivência em Minas Gerais, de-
sejo êste tão firme quanto o de 
S. Exa., o Governador, e ainda o 
desejo de criar condições para que 
o Governador possa dar a Minas 

um govêrno à altura das trad!ções 
de seu pai, o Presidente João Pi-
nheiro, quando exerceu a suprema 
direção dos destinos do nosso Es-
tado. 

Quero dizer, Sr. Deputado Sin-
val Boaventura, que estas provi-
dências serão tomadas porque se 
há, de parte a parte, o desejo de 
compreensão e a intenção de se 
criar um clima de harmonia e en-
tendimento, estas intenções têm 
que ser traduzidas em atos, para 
que, a~ravés dêles, possamos mar-
char firme, resoluta e determina-
damente para criarmos uma nova 
imagem do quadro político minei-
ro e nacional 

Para nós, Sr. Deputado Sinval 
Boaventura, é um pesar ouvir de 
V. Exa., a sua determinação de 
caminhar par a outros rumos. 
Hoje à tarde queríamos fazer a 
Reunião da bancada do nosso Par-
tido através da qual, com os ele-
men~os que temos em mãos. pre-
tendimento, estas intenções têm 
que iríamos tomar. Há de nossa 
par~e- uma posiç~o firme, porque é 
pos1çao de fidelidade aos princí-
pios da Revolução, posição da qual 
nunca nos arredamos e, dentro da 
q u a l, pretendemos permanecer, 
custe o que custar, haja o que 
houver. Estamos certos ae que os 
mineiros haverão de, com seu bom 
senso e seu critério, estabelecer 
um clima de entendimento para 
que todos os Estados da Federação 
possam criar condições efetivas 
para que o Brasil retorne, o mais 
depressa possível, à tranquilidade 
democrática. . 

O SR. SINVAL BOAVENTURA 
- Agradeço o aparte de V. Exa. 
Tôdas as vêzes em que o ouço fico 
atento às suas palavras, à sua le-
aldade de amigo e companheiro . 
Tomara que Deus abenÇoe as suas 
p~avra~, porq_ue, por melhor que 
SeJa a mtençao da extinta UDN, 
por me1hoz: que seja a intenção do 
atual Governo, esta convivência 
será difícil, devido às divergências 
e paixões políticas em vários mu-
nicípios de Minas Gerais. Digo 1sto 



Fev./66 -186-

e vou citar um ·exemplo: no mu-
nicípio de Rio Paranaíba, há vá-
rias casas fechadas por que os 
nossos companheiros não têm se-
gurança para morar lá. 

E por que não têm essa seg"!.l-
rança? Porque já no Govêmo Bias 
Fortes eu tive que transferir a mi-
nha residência para o Estado de 
Goiás. Será possível que a bístó-
ria vai se repetir? Tomara que eu 
esteja enganado e se o estiver, 
virei a esta Tribuna dizer que es-
tava errado. A democracia é o 
melhor regime perante os nossos 
olhos, pois dá-nos o direito rt.e 
usar da liberdade e usar dos di-
reitos inerentes ao homem, de ex-
por a sua idéia, de protestar, de 
aplaudir. As criticas que fiz fo-
ram respeitosas, pois sempre res-
peito os meus semelhantes para 
ser respeitado. 

Terminando as minhas palavras, 
deixo aqui o meu a viso ao Sr. Pre-
sidente desta casa, aos meus co-
legas da extinta U . D . N., a todos os 
Srs. Deputados e à Imprensa de 
que, lamentàvelmente, não entra-
rei para a Arena. Espero ter. ape-
sar disso, convivência amiga com 
todos os Deputados e faço votos 
para que o lider Manoel Costa, ho-
mem de bem, procure conduzir o 
barco nesta Casa, porque estarei 
do outro lado para aplaudir ou 
protestar contra a sua liderança . 

O SR. PRESIDENTE - Em dis-
cussão o Projeto n° 3. 505166. (Pau-
sa). Não havendo mais oradores 
inscritos, encerro a discussão. 

Em votação. Os srs. Deputados 
que o aprovam queiram conservar-
-se como se encontram. (Pausa) . 
Foi aprovado. 

- As Comissões de Justiça, Edu-
cação e de Finanças . 

1.a discussão do Projeto n° .. . . 
3. 540165 do Sr. Governador do Es-
tado, o qual autoriza o Estado a 
contrair, com a União, o emprés-
timo de Cr$ 15. 000. 000. 000. 

Em discussão. Não há oradores 
inscritos. Encerro a discussão . 

Em votação. Os srs. Deputados 
que o aprovam queiram conser-

var-se como se encontram. (Pau-
sa) . Foi Aprovado. 

- As Comissões de Justiça e de 
Finanças. 

1.a discussão do Projeto n° .. .. 
3.541166, do Sr. Governador do 
Estado, o qual concede pensão à 
D. Julieta Fernandes de Rezende. 

Em discussão. Não há oradores 
inscritos. Encerro a discussão. 

Em votação. Os srs. Deputados 
que o aprovam queiram conser-
var-se como se encontram. (Pau-
sa) . Foi aprovado. 

- As Comissões de Justiça e de 
Finanças. 

2.a discussão do Projeto no .... 
806164, do sr. Jorge Ferraz o qual 
dispõe sôbre a conversão ·das fé-
rias-prêmio não gozadas, em van-
tagens pecuniárias em favor àa 
família do servidor-falecido. 

As Comissões de Justiça e de 
Serviço Públic-o opinam pela apro-
vação do Projeto. nos têrmos em 
que se encontra redigido . 

A Comissão de Finanças é pela 
sua aprovação, com a emenda no 
1, que apresenta. 

Vem à Mesa: 

REQUERIMENTO 

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
biela Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Requeiro o adiantamento da dis-
cussão do Projeto n° 806 por cin-
co dias. 

Sala das Reuniões, 15 de feve-
reiro de 1966. 

(a.> Manoel Costa 
O SR. PRESIDENTE -- Sôbre a 

Mesa Requerimento do sr. Depu-
tado Manoel Costa solicitando o 
ailiantamento da discussão do re-
ferido Projeto, por 5 dias. 

Em votação o Requerimento. os 
srs.. Deputados que o aprovam, 
querram conservar-se como se en-
contram, (pausa). Foi aprovado. 

Verificação . 

O SR. VALDIR MELGAÇO (Pela 
Or~em) _- Sr. Presidente, peço 
verificaçao. 
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O SR. PRESIDENTE - A Mesa. 
vai proceder à verificação da vo-
tação, requerida pelo Sr. Deputado 
Valdir Melgaço. OS srs. Deputa-
dos que votaram a favor queiram 
levantar-se. (pausa) Podem assen-
tar-se. Os srs. Deputados que vo-
taram contra queiram levantar-se. 
(pausa) Podem sentar-se. vota-
ram a favor, 13 srs. Deputados· 
2 contra e 3 abstenções. Não há 
"quorum" .A Mesa vai proceder à 
chamada dos srs. Deputados. Com 
a palavra o sr. Secretário para 
proceder à chamada. 

-Feita a chamada, deixam de 
responder os Senhores: 

Leão Borges - Reny Rabelo -
Anuar Fares - Agostinho Campoa. 
- Aníbal Teixeira - Artur Fa-
gundes - Athos Vieira de Andra-
de - Augusto Zenun - Batista 
Miranda - Carlos Eloy - Carlos 
Megale -. Cícero Dumont - Da-
niel de Barros - Dermeval Pimen-
t~ Filho - Domingos J ório - Flo-
nvaldo Dias - Gomes Moreira -
Hélio Garcia - Hermelindo Paixão 
-Homero Santos- Hugo Castelo 
Branco - Jarbas Medeiros -
Jehovah Santos- Jorge Ferraz-
João Luiz de Carvalho - JoSé Au-
gu~to - José de Castro - José 
Lmz Baccarini - José Maria Ma-
galhães - Ladislau Sales- LéUs 
Chaves - Lourival Brasil - Lúcio 
de Souza Cruz - Luiz Junqueira .., 
-- Marta Nair Monteiro - Orlan-
do Andrade - Otelino Sol - Pau-
lino Cícero - Pereira de Almeida. 
-Pires da Luz- Sebastião Anas-
t'icio - Sebastião Na.scimento -
Sette de Barros - Wilson de Pai-
va - Wilson Tanure. 

O SR. PRESIDENTE - Estão 
presente 33 Srs. Deputados. Não 
~á número para votação d-os pro-
Jetos, mas hã para discussão da 
matéria em pauta. 

A Mesa vai proceder à votação 
~o Requerimento do Sr. Deputa-
ao Manoel Costa, que pede adian-
tamento da discussão do Projeto 
806, do sr. Jorge Ferraz. 

Em votação o Requerimento. os 
srs. Deputados que o aprovam 

queiram permanecer como se en-
contram. (Pausa) Foi aprovado 

2.a. discussão do Projeto no · 
:'..980165. do Sr. G-overnador do ·És: 
tado o qual cria o curso secundá-
rio de 2° ciclo no Ginásio Estadual 
de Muriaé. 
A~ Comissõ~s de Justiça, de Edu-

caçao e_ de -Fmanças opinam pela 
aprovaçao do Projeto. 

_Em ~iscussão o Art. 1o (Pausa). 
Na-o ha oradores inscritos. Encerro 
a discussão. 

_Em <?scussão o Art. 2° (Pausa). 
Nao h~ ora~ores inscritos. Encer-
ro a d1scussao. 

_Em ~iscussão o Art. 3° (Pausa>. 
Nao h~ ora~ores inscritos. Encer-
ro a d1scussao. 

_Em ~scussào o Art. 40 (Pausa). 
Nau ha oradores inscritos. Encer-
ro a discussão . 

_Em ~iscussão o Art. 5° (Pausa). 
N:1.o h_~ ora'!ores inscritos. Encer-
ro a a1scussao. 

Encerrada a 2a discussão do 
ProJeto n° 1.980165. 

2.a discussão do Projeto no 
3.475!65. do Sr. Governador do· E~~ 
tado, o qual estabelece novos va-
lores para níveis de vencimentos 
na forma que menciona, e dá 
outras providnêci~. 

. As Co!ID~ões de Justiça, de Ser-
VIços Pubhcos e de Finanças opi-
nam Apela aprova~ão do Projeto, 
n~~ têrmos em que se encontra re-
digido. · 

fl~m discussão o Art. 1° (Pausa). 
Não há oradores inscritos Encer-
ro a discussão. ' 

_Em c;uscussão o Art. 20 (Pausa). 
Nao h~ oradores inscritos. Encer-
ro a discussão. 

_Em ~ussão o Art. 3° (Pausa). 
Nao ha oradores inscritos. Encer-
ro a discussão. 

Em discussão o Art. 4° (Pausa). 
Não h~ orad_ores inscritos. Encer-
ro a dlScussao. 

_Em ~:Uscussão o Art. 5° (Pausa). 
Nao ha oradores inscritos. Encerro 
a discussão. 

Em discussão o Art:. 60 <Pausa). 
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Não há oradores inscritos. Encerro 
a discussão. 

Em discussão o Art. 7° <Pausa). 
Não há oradores inscritos. Encerro 
a discussão. 

Em discussão o Art. 8° (Pausa). 
Não há oradores inscritos. Encerro 
a discussão. 

Em discussão o Art. 9° (Pausa>. 
Não há oradores inscritos. Encerr 
a discussão. 

Em discussão o Art. 10 (Pau-
sa). Não há oradore~ inscritos. En-
cerro a discussão. 

Anexo 1 Em discussão. Não há 
cradores i.Ílscritos. Encerro a dis-
cussão. 

Encerrada a 2.a. discussão do 
rojeto no 3.475/65. 
2a discussão do Projeto n° .... 

3.477165, do Sr. Goyernador do ~s
tado o qual autoriZa a concessa 
de a'uxilio, em títulos da Dívida 
Pública Estadual, para constitui-
ção do patrimônio da Fundação 
para Proteção e Amparo dos Tra-
balhadores nas Indústrias Extra-
tivas do Estado de Minas Gerais. 

As Comissões de Justiça e de 
Finanças opinam pela aprovação 
do Projeto. 

Em discussão o Art. 1° (Pausa) . 
Não há oradores inscritos. Encerro 
a discussão. 

Em discussão o Art. 2° (Pausa>. 
Não há oradores inscritos. Encerro 
a discussão. 

Em discussão o Art. 3° (Pausa). 
Não há oradores inscritos. Encerro 
a discussão. 

Em discussão o Art. 4° (Pausa). 
Não há oradores inscritos. Encerro 
a discussão. 

Éncerrada a 2a. discussão do Pro-
jeto n° 3.477165. 

2.a.. discussão do Projeto n° .... 
3.478165, ro Sr. Governador do Es-
tado, o qual autoriza auxilio fi-
nanceiro ao Instituto Costa Sena, 
da Fundação Gorceix, com sede 
em Ouro Prêto. 

Em discussão o Art. 1° (Pausa). 
Não há oradores inscritos. Encerro 
a discussão. 

Em discussão o Art. 2° (Pausa! . 
Não há oradores inscritos. Encerro 
a discussão. 

Em discussão o Art. 3° (Pausa). 
Não há oradores inscritos. Encerro 
a discussão. . 
Em discussão o Art. 4° (Pausa). 

Não há oradores inscritos . Encer-
ro a discussão . 

Encerrada a 2.a. discussão do 
Projeto n° 3.478165. 

PROJETOS EM 3a. DISCUSSÃO 

- Logo depois. o Sr. Presidente 
encerra a 3a. discussão dos Proje-
tos que se seguem, cada um de 
sua vez, sem debates. deixando de 
submetê-los a votos por falta de 
"quorum". 

Projeto n° 1. 903 j65, do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual abre 
à Secretaria de Estado da Agricul-
tura o crédito especial de Cr .... 
760 .041 . 

Projeto n° 3.438165 (Resolução), 
da Comissão de Justiça, o qual 
concede licença aos Municípios de 
Divinésia e Ubá para modificarem 
os seus limites. 

Projeto n° 3. 464165, do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual cria o 
curso secundário de 2° ciclo no Gi-
násio Estadual de Silvianópolis. 

Projeto n° 3.465165 do Sr . Go-
vernador do Estado, o qual cria o 
curso de 2° ciclo no Ginásio Esta-
dual de Carmo do Paranaíba. 

Projeto n° 3. 466165, do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual auto-
riza o Govêrno do Estado a fir-
mar convênio com a Corporação 
Musical União Operária de Nova 
Lima. 

Projeto n° 3 . 472165, do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual con-
cede pensão às filhas de Pedro 
Angelo Tavares. 

NOMEAÇÃO DE COMISSÃO 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa 
vai nomear Comissão Especial 
para opinar sôbre a Mensagem do 
Sr. Governador do Estado de in-
dicação do Dr. Joaquim Ferreira 
Gonçalves para a função de Pro-
curador Geral do Estado. Fica 
assim constituída a Comissão: De-
putados Aurella.no Chaves. João 
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Vaz, lbrahim Abi-Ackel, Homero 
Santos, José de Castro, J orge Fer-
raz e Paulino Cícero. 

ENCERRAMENTO 

O SR. PRESIDENTE - Nada 
mais havendo a tratar encerro a 
presente Reunião, convocando os 
Srs. Deputados para a de amanhã, 
Ordinária, às 14 horas, com a se-
guinte Ordem do Dia: (Lê) . 

ORDEM DO DIA 1612166 

t.a Parte 

Das 14 às 15 horas: 

Leitura e apróvação da Ata. 
Expediente. inclusive leitura e 

apresentação de pareceres, proje-
tos, comunicações, requerimentos e 
indicações . 

Das 15 às 16 horas. 
Discussão e votação de parece-

res. requerimentos, comunicações e 
indicações. 

Discussão e votação de redações 
finais. 

2.a Parte 

Das 16 às 18 h oras: 

Votação, em 2• discussão, do Pro-
jeto n° 1. 980!65, do Sr. Governa-
dor do Estado. o qual cria o curso 
secundário de 2° ciclo no Giná-
sio Estadual de Murlaé. 

Votação, em 2• discussão, do Pro-
jeto n° 3 . 475165, do Sr. Governa-
dor do Estado, o qual estabelece 
novos valores para níveis de ven-
cimentos na forma que menciona, 
e dá outras providências. 

Votação, em 2a discussão, do Pro-
jeto n° 3.477165, do Sr. Governa-
dor do Estado, o qual autoriza a 
concessão de auxilio, em titulas da 
Divida Pública Estadual, p a r a 

constituição do patrimônio da 
Fundação e Amparo dos Traba-
lhadores nas Indústrias Extrativas 
do Estado de Minas Gerais. 

Votação, em 2• discussão, do Pro-
jeto n° 3.478165, do Sr. Governa-
dor do Estado. o qual autoriza au-
xilio financeiro ao Instituto Costa 
Sena. da Fundação Gorceix, com 
sede em Ouro Prêto. 

Votação, em 3a discussão do Pro-
jeto n° 1. 903!65, do Sr. Governa-
dor do Estado, o qual abre à Se-
cretaria de Estado da Agricultura 
o crédito especial de Cr$ 760.041 . 

Votação, em 3• discussão, do 
Projeto n° 3.438165, (Resolução), 
da Comissão de Justiça, o qual 
concede licença aos Municípios de 
Divinésia e Ubá, para modificarem 
os seus limites. 

Votação, em 3a. discussão, do 
Projeto n° 3 .464!65, do Sr. Gover-
nador do Estado, o qual cria o 
curso secundário de 2° ciclo no 
Ginásio Estadual de Silvianópolis. 

Votação, em 3a discussão, do 
Projeto n° 3.465165, do Sr. Gover-
nador do Estado, o qual cria o 
curso secundário de 20 ciclo no 
Ginásio Estadual de Carmo do Pa-
ranaiba. 

Votação, em aa discussão, do 
Projeto n° 3. 466165. do Sr. Gover-
nador do Estado. o qual autoriza 
o Govêrno do Estado a firmar 
convênio com a Corporação Musi-
cal União Operária de Nova Lima . 

Votação, em 3• discussão do 
Projeto n° 3 .472!65, do Sr. G~ver
nador do Estado, o qual concede 
pensão às filhas de Pedro Angelo 
Tavares. 

3a. discussão do Projeto no 3.4691 
65 do Sr. Governador do Estado, 
o qual autoriza a instituição da 
Fundação Universitária de Campa-
nha. 

- Levanta-se a Reunião. 
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16 de fevereiro de 1966 

PRESID:tNCIA DO SR. BONIFACIO DE ANDRADA 

SUMARIO: - Comparecimento -
Ata - .Expediente: Ofícios di-
versos, Telegramas e Radiogra-
ma - Leitura e Apresentação de 
Proposições - Projeto n° 3. 547, 
da Sra. Maria Pena - Reque-
rimentos n°s. 1.142 e 1.143, res-
pectivamente dos Srs. Dermeval 
Piment a Filho e Nicanor Arman-
do - Requerimento do Sr . Set-
te de Barros - Discursos dos 
Srs. Cícero Dumont, Waldomiro 
Lôbo, Anuar Fares e Athos Viei-
ra de Andrade - Discussão e 
Votação de Proposições - No-
meação de Comissões Técnicas 
- Requerimento do Sr. Sette de 
Barros. 2• PARTE DA. ORDEM DO 
DIA - Votação, em 2 discus-
são, dos Projetos n°s. 1. 980, 3. 475, 
3.477 e 3.478 - Votação, em 3• 
discussão, dos Projetos n°s. 1. 903, 
3.438, 3.464, 3.465, 3.466 e 3.472-
3•discussão do Projeto n° 3.469-
Encerramento - Ordem do Dia. 

COMPARECIMENTO 
As 14,08 horas, comparecem 

os· Senhores: 
Bonifácio de Andrada - Mário 

Hugo Ladeira - João Navarro -
Reny Rabello - Pinto Coelho -
Anuar Fares- Agostinho CampoS 
Neto - Altair Chagas - Alvaro 
Sales - Artur Fagundes - Ata-
liba Mendes - Athos Vieira de An-
drade - Aureliano Chaves 
Carlos Eloy- Carlos Megale- Cí-
cero Dumont- Delson Scarano-
Dermeval Pimenta Filho - Euler 
Lafetá- Expedito Tavares- Ge-
raldo Quintão - Gomes Moreira 

- Hélio Garcia - Hermelindo Pai-
xão - Homero Santos - Hugo 
Castelo Branco - Ibrahim Abi-
Ackel - Jorge Ferraz - Jorge 
Vargas - João Luiz de Carvalho 
- João Vaz - Joaquim de Melo 
Freire - José de Castro - José 
Luiz Baccarini - José Maria Ma-
galhães - Lourival Brasil - Lú-
cio de Souza Cruz - Luiz Junquei-
ra - Manoel Costa - Maria Pena 
- Marta Nair Monteiro - Mar-
tins Silveira - Nicanor Armando 
- Nunes Coelho - Orlando An-
drade - Paulino Cícero - Pires da 
Luz - Raimundo Albergaria --
Raul Fernandes - Salim Nacur 
- Sebastião Anastácio - Sebas-
tião Nascimento - Sette de Bar-
ros- Sinval Boaventura- Souza 
e Silva - UlySSes Escobar - Val-
dir Melgaço - Waldir Morato -
Waldomiro Lôbo - Walthon Gou-
lart - Wilson Modesto. 

- Com a presença de 59 Srs . 
Deputados, o Sr . Presidente de-
clara aberta a Reunião. 

ATA 

- O SR. PINTO COELHO - (3° 
Secretário nas funções de 20) -
Procede à leitura da Ata da Reu-
niã3 anterior, a qual é aprovada, 
sem observações. 

EXPEDIENTE 

O SR. JOÃO NAVARRO - (lo 
Secretário) -Lê Expediente cons-
tante da seguinte matéria: 

OFíCIO 

Belo Horizonte, 14 de fevereiro 
de 1966 . 

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 
~enho a honra de acusar o re-

cebimento do Ofício n° 137j66, de 
4 do corrente. em que v. Exa. co-
~unica a eleição da Comissão Exe-
tlva qu~ dirigirá os trabalhos da 
48 Sessao Ordinária da 5~ Legis-
latura da Assembléia Legislativa 

Agradecendo a gentileza, formu-
lo a V. Exa. e aos Exmos. Srs. 
Deputados votos e uma profícua 
e feliz gestão. 

Na oportunidade apresento a v. 
~xa. os p~otestos de minha dis-
tmta conSideração. 

. (a.) Ray~undo Gonçalves ela 
Silv~ - Presidente do Tribunal de 
J~1ça do Estado de Minas Ge-
rais. 

- Ciente. Publicar. 
Belo Horizonte, 11 de fevereiro 

de 1966. 
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 
. 1 - Acuso o recebimento do Ofi-

CIO n°. 127IN9"-R. em que V. Exa. 
c~mumca a este Comando a elei-
çao d~.Comissão Executiva da As-
sembleia Legislativa. 
2- Augurando pleno êxito nos 

trabalhos da COmissão, aproveito 
para apresentar a V. Exa. meus 
p~o~estos da mais alta estima e 
dtstmta consideração. 

<a.) Amadeu Martire - Coronel 
CMT 12° RI. 

Ciente - Publicar. 

OFíCIO 
Belo Horizonte, 10 de fevereiro 

de 1966. 
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

1 - Este Comando acusa o re-
cebimento do Oficio citado na re-
ferência, no qual V. Exa. comu-
nica a constituição da Comissão 
executiva dessa Assembléia re-, 
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centemente eleita, agradecendo e 
desejando uma feliz gestão aos 
novos eleitos. 

2 - Aproveito a oportunidade 
para renovar a V. Exa. os pro-
tes~s de _alta estima e distinta 
consideraçao . 

(a.) - Roberto Gonçalves- Cel 
~mt - Colégio Militar de Belo Ho~ 
nzonte . 

- Ciente. Publicar. 

OFfCIO 

Belo Horizonte 10 de fevereiro de 1966. ' 
~o. Sr. Presidente da Assem-

biela Leg~slativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 
A~ade~endo a gentileza da co-

murucaçao constante do Oficio no 
1~ 66ILL de 712166, relativa à elei-
ça:o da Comissão Executiva envio 
mmhas felicitações a seus ilustres 
compGnentes, desejando profícua 
ges.tao .e pleno êxito nos trabalhos 
legislativos da 51J. Legislatura. 

-Apresen to a V. Exa. as expres-
s~es de meu elevado aprêço e dis-
tmta consideração. 

(a.) , José de Lima Barcellos 
Secretario das Comunicações e 
Obras Públicas 

- Ciente . Pllblicar. 

OFíCIO 

Belo Horizonte, 3 de fevereiro de 1966. . 
~o. Sr. Presidente da Assem-

bléia Le~slativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Tenho a honra de comunicar a 
Vossa . Excelência que, nesta data 
assunu o cargo de Procurador Ge-
ral_ do Estado em substituição, de 
acordo com o art. 62, letra a da 
Lei no 616, de 1950. ' 

Renovo a Vossa Excelência meus 
protestos de elevada consideração. 

<a.) Tobias Rodrigues de Men-
donça Chaves- Procurador Geral 
do Estado, em substituição. 

- Ciente. Publt~. 
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TELEGRAMA 

Belo Horizonte, 9 de fevereiro 
de 1966. Exmo. sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. . _ 

Receba minhas feliCltaçoes sua 
eleição Presidência d~ssa Cas~ co;n 
votos explêndido ~ exito ~treçao 
exercício altos poderes legislativos 
nosso Estado . . 

(a.) Dom João Resende Costa. 
- Ciente. Publicar. 

RADIOGRAMA 

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. A 

Recebi com maior apreço seu 
atencioso Ofício n° 10BI66IECR de 
7 do corrente e venho agradecer 
gentileza comunicação r e s p e i t o 
eleição nova mesa dessa Egrégia 
Assembléia a cujos meiD:bros for-
mulo melhores votos fel~ d~!m
penho suas elevadas atnbwçoe.s. 
Cordiais cumprimentos. 

(a.) Israel Pinheiro - Governa-
dor do Estado. 

- Ciente. Publicar . 
Passa-se à 
LEITURA E APRESENTAÇÃO 

DE PROPOSIÇõES 

-Vêm à Mesa: 

PIROJETO NO 3.547\66 

Autoriza o Poder Executivo a c~
lebrar convênio com as Prefei-
turas Municipais para conserva-
cão de praças de esporte. 
Á Assembléia Legislativa do Es-

tado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1o - !Fica o Poder Exec'!-

. tivo autorizado a celebrar conve-
no com as Prefeituras Municipais 
do interior do Estado. para efeito 
de conservação de praças de es-
porte. 

Art. 20 - Por fôrça do convênio 
referido no artigo anterior, as Pre-
feituras passarão a manter, con-

servar e recuperar as praças de 
esporte pertencentes ao Estado, lo-
calizadas no perímetro municipal . 

Pará grafo único - Os serviços 
de que trata· o artigo serão reali-
zados sem ônus para o Estado. 

Art. 3o - Do convênio constará 
a obrigação de o Estado manter 
na praça de esportes um técnico 
em educação fisica, para orienta-
ção das atividades locais, dentro 
de lei já existente. 

Art. 4o - Revogadas as dispo-
sições em contrário, esta lei entra-
rá em vigor na data de sua pu-
blicação . 

Sala das Reuniões, 16 de feve-
reiro de 1966. 

(aa.) Maria Pena- Carl~s Eloy 
- Expedito Tavares - Joao Vaz 
- Carlos Megale - Cicero Du-
mont. 

Justificativa - Os últimos go-
vernantes que têm administrado o 
Estado n ão se esqueceram do ~s
porte . Dezenas de praças espec~a
lizadas foram erigidas em vá.rlaS 
cidades do interior de Min~ para 
satisfação geral das populaçoes be-
neficiadas. _ 

Ao tempo de suas inauguraçoes, 
eram elas entregues a Presidentes 
escolhidos por critério polltico. A 
política ainda uma vez, foi o fa-
tor decisivo, quando se tratou das 
respect ivas substituições. 

Não há dúvida que vários Pre-
sidentes de Praças de Esportes ~e 
esforçaram ao máximo no ~n~l
do de bem administ rar os propr1os 
estaduais a êles confiados IJ?AS _a 
falta de verbas acabou por inuti-
lizar todo o plano inicialmente tra-
çado. Hoje, quem percorre as co-
munas interioranas, se entristece 
com o estado das praças cujo equi-
pamento e obras de alvenaria en-
contram -se em franca deterloriza-
ção. 

Não há dúvida que interessa so-
bremaneira às Prefeituras a con-
serva e manutenção dos citados 
lougradouros; até mesmo a rec?-
peração dêles. Mas nada poder~ 
fazer se não houver uma auton-
zação do Estado, que dêles é o pro-
prietário. 
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Por tais motivos resolvemos 

apresentar êste Projeto de Lei, no 
sincero desejo de ver recuperada 
e em pleno funcionamento a ex-
pressiva rêde de praças de espor-
te que, em boa hora, os mineiros 
implantaram pelo interior do Es-
tado. 

Sala das Reuniões 16 de feve-
reiro de 1966. · 

(a .) Maria Pena. 
- Publicado o Projeto, inclua-se 

em Ordem do IDia . 
REQUERIMENTO N° 1.142 
~o. S.r. Presidente da Assem-

blefa Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

O Deputado Dermeval Pimenta 
Filho, devidamente apoiado, re-
quer a V. Exa. ouvida a Casa 
seja enviado em caráter de urgên.: 
ela, _veemente apêlo a o Exmo. Sr. 
Presidente da República no senti-
do de m andar sustar os efeitos do 
Decreto no 57.629 de 31 j12j65, que 
vem causando situação de deses-
pêro en tre a numerosa classe de 
aposentados da V i a ç ã o Férrea. 
Centro-Oeste (ex-Rêde Mineira de 
Viação) . 

Sala das Reuniões, 16 de feve-
reiro de 1966. 

aa.) Dermeval Pimenta Filho -
Waldir Morato - Orlando Andra-
de - Carlos Megale - Ma.rttns 
Silveira. 

Justificativa - Isto porque de-
termina o referido decreto que as 
vantagens recebidas, "qüinqQênio 
salário-família e diferença de prO-
ventos" que até dezembro de 1965 
vl?ham sendo pagas pela Viação 
Ferreu. Centro-Oeste, serão. a par-
tir de janeiro do corrente ano, pa-
gos pelo IAPFESP até que a Dire-
toria da Despesa Pública do Mi-
nistério da Fazenda possa fazê-lo. 

O IAPF!BP informa não ter re-
cebido instruções e, em conseqüên-
cia, os inativos e viúvas estão pri-
vados dos beneficios a que têm di-
reito. Além do mais, os servido-
res inativos ficarão automAtica-
mente privados de fazer aquisições 
de gêneros no Reembolsável da Es-
trada, bem como perderão os se-
guros de vida que pagam há mais 

de 15 anos. 
Existem inativos e viúvas que 

percebem menos de Cr$ 30.000 por 
mês, vivendo quase que exclusi-
vamente do crédito existente nos 
armazéns do Reembolsável da Es-
trada. 

A sustação dos efeitos do decre-
to, e, em decorrência o reexame 
do assunto, levarão, temos a cer-
teza, o Exmo. Sr. Presidente da 
República a tornar sem efeito o 
referido decreto n° 57. 629 de 31 de 
dezembro de 1965. 

(a.) Dermeval Pimenta Filho. 
- A Comissão de Trabalho. 

REQUERIMENTO N° 1.143 
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais . 

O Deputado abaixo assinado na 
forma regimental, vem requerer a 
V. Exa. que, ouvida a Casa seja 
e:ncaminhado ao Exmo . Sr.' Pre-
Sldent~ da República, ao Exmo. 
Sr. Ministro da Viação e ao Exmo. 
Sr. Diretor da Viação Férrea Cen-
tro-Oeste, apêlo no sentido da ne-
cessidade de que, a exemplo que se 
faz no trecho Divinópolls-Costa 
Pinto (subúrbio de Lavras), onde se 
processa o alargamento da bitola 
dos trilhos de 76 em. para 1,00 me-
tro, se dignem S. Exas. de deter-
minar igual providência no trecho 
entre as localidades de AntOnio Car-
los e Aureliano Mourão. 

Sala das Reuniões, 16 de feve-
reiro de 1966. 

(aa.) Nicanor Armando - Or-
lando Andrade - Euler Lafetá --
Nunes Coelho - Joaquim de Melo 
Freire. 

Justificativa: - As exigências 
de técnica e do progresso econô-
mico da região do Quadrilátero 
Ferrifero na Zona Metalúrgica 
estão determinando a urgente mo~ 
dificação da bitola de 76 em. para 
1,00 metro, na Viação Férrea Cen-
tro-Oeste. 

Efetivamente, a produção mine-
ral da região tomou obsoleta aque-
la bitola de 76 em., que nAo ofe-
rece capacidade nem segurança pa-
ra transporte de carga decorrente 
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do crescimento da produção indus-
cultural, nos seus diversos setores. 

Sala das Reuniões, aos 14 de fe-
trial . _ 

ora são· inúmeras as minerac;oes vereiro de 1966 . 
Sette de Barros - Maria Pena -

Sebastião Nascimento - João Na-
varro - Salim Nacur - José de 
Castro - Raul Fernandes. 

que n{argeiam o Rio ~ Mortes, q~e 
corta a região em apreço. O me10 
de transporte adotado para c<?m-
pensar os riscos da ferrovia e o 
que se faz por caminhões; êste 
porém em tempo e segurança, é 
dependente das condições das es-
tradas (as municipais são precá-
rias) e o custo se toma mais ele-
vado. A bitola de 76 em. está, assim, 
afetando tôda a economia regio-
nal e nomeadamente, prejudican-
do os seguintes municípios e loca-
lidades. além de várias paradas ao 
longo da linha: São João Del Rei. 
Barroso, onde é grande a produ-
ção de cimento. Prados. Tiraden-
tes, Conceição da Barra, Iblt~ru
na, Antônio Carlos, Campolide, 
Padre Brito Severiano de Resen-
de Tiradentes. Chagas [)ória, Ibi-
tuÍinga e Aureliano Mourão . 

A extensão do trecho a que se 
refere o presente apêlo é de 206 
km. Se não se proceder à uniformi-
zação da bitola da ferrovia da re-
gião, todo o sistema . de transpor-
te ficará prejudicado, o que é inad-
missível quando o pais exige au-
mento de produção industrial, ra-
pidez na circulação de bens e eco-
nomia nos custos e fretes . 

(a.) Nicanor Armando. 
- A Comissão de 'Th'ansportes. 

REQUERIMENTO 

Ex:mo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

os Deputados abaixo assinados 
requerem, ouvida a Casa, a criação 
de uma Comissão de sete me~bros 
para estudar assuntos ligados aos 
planos da chamada Aliança para o 
Progresso e oferecer sugestões no 
tocante ao incentivo e às ativida-
des dos seus organismos em Minas 
Gerais, como ainda, para observar 
as providências que vem tomando 
e irá tomar em beneficio dô nosso 
(lesenvolvim~to t)COQOmico, social, 

O SR. PRESIDENTE - Com a 
palavra o Sr. Cícero Dumont, ora-
dor inscrito. 

O SR. CfCERO DUMONT - Sr . 
Presidente, Srs . Deputados. 

A imprensa mundial noticiou, on-
tem, a condenação à pena de 5 e 7 
anos, respectivamente, dos escrito-
res soviéticos Sinivowisck e Iuli 
Daniel. A condenação dêsses ho-
mens de letra feita pelo regime so-
viético surpreendeu muito; não 
tanto pelo espírito e pela ideologia 
que animam o regime, mas, sobre-
tudo, pelos sinais exteriores que 
dava a Rússia soviética, de que ca-
minhava, realmente, para o regime 
de respeito à personalidade huma-
na . 

Não conhecemos, Sr. Presidente, 
as obras de autoria dos referidos es- · 
critores, que os levaram à conden1!'-
ção; não as conhecemos e cre10 
que pouca gente fora da Rússia pô-
de conhecê-las. De qualquer ma-
neira, porém, não se pode admitir 
que, pelo fato de um escritor pu-
blicar um livro não corresponden-
do êste com a linha de pensamento 
de um govêmo, possa êle ser con-
denado à prisão . Alega o noticiário 
expedido de Moscou que a obra 
desses dois escritores é nitidamen-
te anti-soviética. Mas, é o caso de 
se perguntar: o fato de a obra es-
tar contra a linha soviética signi-
fica que esta não tem valor? ou, 
ao contrário, se a obra tem real-
mente valor, exatamente por que 
está contra a linha soviética de 
Moscou? Por outro lado, pode-se 
formular uma outra pergunta: o 
govêrno que ora db1ge os destinos 
de Moscou está representando exa-
tamente a. linha marxista ou as 
obras dêsses autores estão mais 
certas no rumo a que se propôs a 
Revolução :aus:;a <le 1V~7? EstM e 
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outras perguntas, Sr. Presidente, 
vêm demonstrar que a decisão do 
tribunal de Moscou atenta funda-
mentalmente contra a autonomia 
da inteligência humana . Ontem, era 
o autor do "Dr. Jivago", que era 
condenado a não receber o prêmio 
N<;>bel da Paz e, por outro lado, era 
excluído da associação dos escri-
tores soviéticos porque, no "Dr. Ji-
vago", em certos pontos, o autor 
traduzia a sua perplexidade em fa-
ce do esfOrço e sacrifício da liber-
dade humana na Rússia, que nem 
sequer dava a certeza de um fim 
teórico-construtivo . :f!:le deixava en-
trever, apenas, que tôda a · tecltura 
política e ideológica da Rússia não 
correspondia às aspirações do po-
vo . Porisso, foi êle privado do prê-
mio Nobel da Paz e foi excluído da 
Associação dos Escritores Comunis-
tas da Rússia . 

Agora, o regime de Moscou não 
se satiSfaz apenas com isso . Será 
que os comunistas da linha, de Mos-
cou, que são os mais evoluídos, não 
sabem que não se priva a inteli-
gência humana da sua independên-
cia? Será que êles têm a ingenuida-
de de pensar que eliminam . a liber-
dade do espírito com condenação 
e reclusão? Isso impede que a in-
teligêncià russa, que os escritores 
russos não continuem a lutar pela 
recuperação dos direitos humanos? 
Se os comunistas de Moscou pen-
sam assim, êles, ao que tudo indi-
ca, são liberais na linha da doutri-
na marxista, então, Sr. Presidente, 
temos que nos arrepiar, quando 
pensamos o que acontecerá nesta 
situação com os comunistas da Chi-
na Comunista. Queremos trazer, 
aqui, a nossa solidariedade à im-
prensa mundial, pelo protesto que 
fêz contra a condenação dos dois 
escritores russos, porque escreve-
ram aquilo que as suas inteligên-
cias e os seus sentimentos acharam 
que deviam fazer. Queremos trazer 
a nossa solidariedade ao Partido 
Comunista da Inglaterra, que pro-
testou enàrgicamente contra êste 
julgamento. Queremos trazer a nos-

sa solidariedade também às enti-
dades que, mesmo de esquerda, não 
puderam compreender o gesto de 
retrocesso que acaba de truncar a 
caminhada do nOvo regime soviéti-
co no sentido da convivência paci-
fica. 

Estamos certos, Sr. Presidente 
de que êste protesto, que parte des~ 
ta Assembléia, é apenas um elo da 
cadeia de gritos que se fazem ecoar 
pelo mundo. Enquanto houver pos-
sibilidade de protestos, podemos 
compreender a liberdade. Espera-
mos que o govêrno soviético possa 
ainda em tempo, penitenciar-se dê~ 
se êrro; mas, de qualquer maneira 
êsses gestos· servem para uma ad~ 
vertência às fôrças populares e de-
mocráticas, que querem viver num 
mundo livre . 

Ontem, nós falávamos sôbre o pe-
rigo que constitui, para a seguran-
ça mundial, a Conferência Tri-Con-
tinental de Havana. Esta denúncia 
feita ne~ta Assembléia, ganhou r.; 
percussao nacional, porque, não 
apenas através das emissoras, mas 
através dos jornais, a noticia fol 
divulgada. Hoje, voltamos a fazer 
outro protesto contra a condena-
ção de dois escritores apenas por-
que fogem da linha de conveniên-
cia de um govêrno que detém pro-
visoriamente o poder . Essas adver-
tências vão servindo para que se 
fortaleça, no espírito daqueles que 
sabem que sem liberdade não há 
possibilidade de vida digna. E a li· 
berdade só é possível, ou só é com-
preensível no regime democrático. 
Diga-se o que se queira da demo-
cracia; diga-se que ela permite uma 
liberdade tal que acaba por destrui-
la; mas, apesar dêsses defeitos, e 
com êsses defeitos, a democracia 
permite a existência da liberdade 
humana . E' isto que devemos de-
fender em primeiro lugar, porque 
sem liberdade de pensamento sem 
liberdade de expressão, de c~iação 
e imaginação, é certo que a perso-
nalidade humana deixa de existir 
como uma projeção do espírito, pa-
ra significar, apenas-, uma soma d~ 
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necessidade fisiológicas, materiais . 
Põsto que, para o mundo comunis-
ta, isto é, para as gerações de. 50 
anos para cá, criadas pelo regime 
comunista, que até hoje não sabem 
o que é liberdade,. isto não tenha 
signüicação, para nós da área oci-
dental e democrática, que, antes 
mesmo de sabermos as nossas obri-
gações, temos consciência da nossa 
liberdade, isto é condição essencial 
de vida. Muita razão tem Wander 
Wilk quando, no seu livro "Um Mun-
do Só", propõe, como forma de 
acabar com o regime comunista, 
que se amiudassem as visitas do 
Ocidente ao mundo comúnista e se 
trouxesse o maior número possível 
de elementos comunistas para par-
ticiparem da vida do mundo ociden-
tal. E dizi.a, então, o antigo com-
petidor do Presidente Roosevelt e 
seu enviado especial para a "Voz 
do Mundo", que, na medida em que 
se repetissem as visitas dos comu-
nistas ao mundo democrático,e dos 
democratas ao mundo comunista, 
estaríamos aproveitando o pouco 
que tem o regime comunista de útil, 
sob o ponto de vista politico, e o 
regime comunista poderia levar 
muito da experiência que temos, do 
ponto de vista político . 

E' isto o que desejamos: Estrei-
tar a convivência dos dois mundos, 
para que não se repitam episódios 
como êste, no século XX, em que 
dois homens pagam com a liber-
dade, por dizerem o que pensam e 
o que imaginam, para garantir as-
sim, à humanidade, a liberdade de 
expressão . 

O SR: PRESIDENTE - Tem a 
palavra o sr. Waldomiro Lôbo. 

O SR. WALDOMIRO LOBO- Sr. 
Presidente, Srs. Deputados. 

Quero fazer um a pêlo aos Srs. 
Deputados mais chegados ao Govêr-
no: As Escolas Combi.nadas "Wal-
·domiro Lôbo", anexas à "Fundação 
Waldomiro Lôbo de Assistência ao 
Tuberculoso Pobre", nunca fizeram 
política. Nós não sabemos a que 
P~rtido pertencem as pro!~so~. 

Mas, parece que agora, com esta 
virada da politica, algumas pessoas 
estão pensando que podem fazer 
política. Procurei, então, o Sr. Li-
der Manoel Costa, que hoje me pro-
meteu que as coisas vão ficar exa-
tamente como eram antigamente . 

Agradeço ao nobre Lider do Go-
vêrno nesta Casa, esta providência. 

Faço um apêlo aos Deputados do 
ex-PSD e demais Partidos coligados. 
Não poderei admitir que qualquer 
pessoa faça politica onde nunca ês-
te modesto Deputado procurou fa-
zer . Temos lutado com sacrifício 
para manter aquela escola, custan-
do muitas vêzes sacrifício pessoal, 
com restrições ao confOrto dos 
meus filhos, para dar confôrto aos 
filhos dos favelados, dos operários, 
daqueles infelizes que precisam da 
escola e da alimentação. No ano 
passado tínhamos lá 729 crianças . 
Nenhum pai recebeu carta alguma, 
pedindo-lhe voto para êste ou para 
outro Deputado. As professôras 
que lá colocamos sempre trabalha-
ram no interêsse da escola . Nunca 
procedemos fazendo politica . Por 
felicidade, estão à Mesa, dois ex-Se-
cretários da Educação: Aureliano 
Chaves e Bonifácio da Andrada . 
1l:ste, muito merecidamente dirige, 
hoje, os trabalhos desta Casa . ~le 
conheceu de perto, nossa obra, pois 
nos prestigiou com sua presença, 
na diplomação da turma de alunos 
daquela escola. O apêlo que faço 
é para evitar que possam me cha-
mar depois de violento e de intem-
pestivo. Alguns Deputados falavam, 
ontem, que vão modificar as cau-
sas nas Escolas Combinadas "Wal-
domiro LObo", anexas à Fundação 
"Waldomiro LObo". O Lider Manoel 
Costa já me adiantou que isto não 
acontecerá. Continuo apelando pa-
ra que não façam cartaz à custa da 
desgraça alheia. Qualquer medida 
que tomarem contra mim, vão me 
obrigar a fechar a escola. Se me 
negarem recursos, tenho amigos 
que não faltarão na hora exata. De 
qualquer maneira, não permitiremos 
que a politica po~ Sntrometer-$e 
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na vida mansa e pacífica das Esco-
las Combínadas "Waldomiro Lôbo". 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
palavra o Sr. Deputado Anuar Fa-
res. 

à b~e de seus méritos, consegui-
ram . mgressar no serviço público, 
mediante provas de títulos e de 
s:_us co~e~imentos e de suas apti-

. O SR . ANUAR F ARES - Sr . Pre-
sidente e Srs. Deputados. 

As nações e os povos passam por 
momentos dramáticos, desde que 
escolham a vereda do progresso e 
do aperfeiçoamento. 

Assistimos, nesta Casa, à difícil 
luta travada no ano passado pelo 
Govêmo que antecedeu a êste no 
seu int~to de estabelecer o regime 
do ménto no serviço público, aca-
bando com o apadrinhamento com 
protecionismo e com o pate~
mo próprios das nações sub-desen-
volvidas e, em decorrência cultura-
mente não desenvolvidas .' 

O sistema do mérito sofreu nesta 
Casa um processo verdadeiramente 
agõnico, porque lutar contra atos e 
costumes políticos é lutar contra a 
rotina, contra estados mentais pré-
estabelecidos, que oferecem resis-
tência a todas as mudanças. 

Dizia o saudoso Presidente Ken-
nedy que "o Progresso exige mu-
danças e que as mudanças têm ini-
migos". São inimigos que, às vê-
zes, tàticamente, se escondem nos 
m<;>mentos que não consideram pró-
Prios para reagir, como é costume 
entre aquêles que estão acostuma-
dos às lutas políticas. 

Finalmente, depois de um longo 
processamento nesta Casa, a lei que 
estabelece o concurso e o sistema 
de mérito no serviço público, já es-
t~ ameaçada de cair por terra, por 
força de uma mensagem ontem re-
metida a esta Casa pelo Sr . Gover-
nador Israel Pinheiro, na qual se 
verifica que aquela batalha ingen-
te, aquêle esforço diuturno está 
prestes a cair, se a opinião demo-
crática desta Casa e o povo não se 
mobilizarem em favor de seus in-
terêsses, em favor dos interêsses 
de Minas. 

Como sabemos, com a abertura de 
concursos, centenas de moços, sem 
a~~ e, azcluatvamente, 

d_oes. Venflcamos, então, Sr. Pre-
Sidente, o estímulo que havia entre 
a ~ente mõça, no sentido de com-
petii lealmente na disputa das va-
gas do serviço público. Vimos re-
nascer neste Estado a esperança 
p~a os desprotegidos e para os hu-
mildes . 

Todavia, o Sr . Governador do Es-
tado, mandando, ontem, a esta Ca-
sa a referida Mensagem, quer derru-
bar, quer jogar por terra wn siste-
~a que. foi saudado pelas fôrças 
VIvas e. JOvens desta Nação, como 
?os IllalS democráticos e dos mais 
J~tos. E' que, inserindo-se maté-
ria nova no Projeto que cria o Con-
selho Estadual de Desenvolvimento 
Econômico está a porta aberta pa-
ra o afilhadismo; a porta aberta 
para o protecionismo; a porta aber-
ta para o .retõmo ao passado, a um 
passado que supúnhamos para sem-
pre sepultado, vencido e perempto 
Sr . . Presidente, Srs. Deputados, Õ 
ProJeto de Lei constante da Men-
sagem ontem enviada pel0 Sr . Go-
vernador do Estado, que cria o 
Conselho de Desenvolvimento e su-
prime e extingue a Secretaria de 
Desenvolvimento, nada mais é do 
que o "nariz de cera" para que vol-
temo~ ao tempo do empreguismo, 
do afilhadismo e do protecionismo 
no serviço público. 

VeJamos o artigo 4.0 dessa 
Mensagem, que diz o seguinte: "O 
Conselho Estadual de finalidades 
~cas possui um gabinete de pla-
neJ~ento e de contrOle, cujas atri-
buiçoes, estrutura e funcionamen-
to, se definirão em decreto, respei-
tando o disposto nesta lei". O Con-
selho EstadUal de Desenvolvimento 
Econômico será um organ1sm0 es-
tranho à estrutura administrativa 
do Estado, com feitio próprio com 
delegação ~e podêres, das quais de-
correm a unplantação de tOda es-
trutura do órgão; a criação de lu-
&ares à revelia da Assembláia Le-
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gislativa e se refere a um plano cie 
trabalho que o povo mineiro des-
conhece e que não foi trazido a de-
bate nesta Casa. Quer dizer: ficam 
afetos a êsse Conselho podêres su-
periores ao de uma Autarquia ou 
de uma Sociedade de Economia 
Mista, porque êste mesmo Cons~
lho, por mero decreto do Exec~tl
vo, tem podêres para criar a sua 
própria estrutura, para admitir os 
funcionários que bem entender, me-
diante critério que quiser adotar . 
Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
povo mineiro, o artigo 5.0 ainda es-
tende mais a competência, plena 
dêste órgão porque diz simplesmen-
te: "O pessoal do Conselho Esta-
dual de Desenvolvimento será ad-
mitido, de preferência, sob o re-
gime da Consolidação das Leis do 
Trabalho". Será um órgão de admi-
nistração pública que, ao invés 
admitir seu pessoal, mediante nor-
mas convencionais e legais estabe-
lecidas por esta Casa para sua es-
trutura, isto é, mediante concurso, 
passará a admitir pro um diploma 
próprio das emprêsas privadas, com 
salários que bem quiser, com níveis 
de vencimentos que bem entender, 
em número que melhor convier a 
esta manobra de destruição, que 
visa a acabar com uma das maio-
res conquistas do povo mineiro. 

Meus Senhores, estou sendo avi-
sado de que devo terminar o 
meu discurso, mas antes que o Pro-
jeto venha a ser discutido nesta 
Casa, quero adverti-la disto . Sem 
dúvida, a constitucionalidade do 
Projeto será estudada e examina-
da pela Comissão competente. Mas, 
quero apenas ressaltar o aspecto 
ético de uma medida desta nature-
za; de um Govêrno que se empos-
sou, jurando fidelidade aos princí-
pios revolucionários, não obstante, 
sua tõda campanha, tenha sido 
feita à base do revanchismo. Que-
remos ressaltar a obscuridade de 
propósitos de um Govêrno que se 
diz afinado e à sombra do Presiden-
te Castelo Branco, cuja solidarieda-
de a êle proclama, mas que, no en-

tanto, foge às diretrizes impostas 
pelo Chefe da Nação, porquanto, 
no serviço público federal, nesta 
hora, não é admitido ninguém a 
não ser mediante concurso de pro-
vas e de títulos. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
palavra o Sr . Deputado Athos Viei-
ra de Andrade. 

O SR . <ATHOS VIEIRA DE AN-
DRADE - Sr . Presidente e Srs . 
Deputados. 

Tive oportunidade, há poucos dias, 
de denunciar desta Tribuna as ar-
bitrariedades praticadas no muni-
cípio de Córrego Novo, pela Senho-
rita Maria José, que responde pela 
direção do Grupo Escolar daquele 
município. Ela não é Diretora por-
que não é, sequer, normalista . As-
sumiu eventualmente a direção do 
Grupo, na qualidade de aluna do 
curso normal, e, nesta condição, 
destituiu nove professôras, quatro 
delas com mais de oito anos de 
exercício, estabilizadas e apostila-
das pela Secretaria de Educação . 

Solicitei providências ao Sr. Se-
cretário da Educação, e entreguei 
cópia do meu discurso ao Líder do 
Govêrno nesta Casa, Deputado Ma-
noel Costa, e afirmei, naquela oca-
sião, que acreditava no alto propó-
sito dêste Govêrno, de trazer real-
mente pacificação à familia políti-
ca de Minas Gerais . Aquêle assun-
to, creio, ficou resolvido satisfato-
riamente. 

Volto, hoje, Sr . Presidente e Srs. 
Deputados, para denunciar, desta 
feita, nova arbitrariedade praticada 
no município de Bom Jesus do Ga-
lho, pela professõra Marta Carva-
lho, que, munida de um memorando 
ilegal da Secretaria de Educação, 
investiu-se das funções de Inspeto-
ra Municipal, sem que houvesse a 
exoneração ou a destituição da en-
tão Inspetora, Professôra Cecilla 
Batista Siqueira. E com êste me-
morando, dado por detrás da por-
ta, aquela professõra passou a des-
tituir diretoras de Grupos Escola-
res, o que ocorreu em três estabe-
lecimentos de ensino. 
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mo-Belo Horizonte - de Raul Soa-
res MG. " 

Professôra Martha Carvalho 
~rupo P~dro Martins, alegando te; 
s~do designada a 6 Inspetora lavrou 
termo papel avulso, empossando 
normallSta Celma Sousa estranha 
quadro professôras carg~ diretora 
grupo Quartel, destituindo Maria 
Maia, cargo diretora tal ato prati-
cado pela fôrça, acobertado prefei-
t'? Bom Jesus, Grupo Jesus - inva-
diu Grupo acompanhado aproxi-
mad~mente cem pessoas favor co-
m1!fficar-me urgente se há atos le-
gais S~cretário exonerando Cecília 
determmando substituição diretora 
Quartel. Comunique Grossi Abrs 

Ca.) Kyle Batista. · ' 
DEPUTADO ATHOS VIEIRA AN-

DRADE - Belo Horizonte 
. ~rC!fess?ras com exame . de sufi-

Cl~nc~ dispensadas do Grupo de 
S~o VIcente do Rio Doce a favor de 
leigas sem nenhuma aptidão. Ele-
mentos estranhos ensino amea am 
~rofessôras. Não há clima trangui-
hdade no distrito . Pedimos um ins-
pet?~ escolar .alheio aos problemas 
~oll~lcos locais a fim resolver com 
Justiça casos surgidos. 

.<a· ) Xenophonte Oliveira _ Pre-
feito Municipal. 

Num dêles, Sr. Presidente e Srs 
~eputados, c<;>m a presença osten~ 
s1va do Prefeito Municipal de Bom 
Jesus do Galho, um indivíduo ines-
crupuloso, que se chama Fran-
cisco Caetano de Souza Filho 
acompanhado de mais de cem in: 
divfduos, foi intimar as professõras 
e fazer a destituição da Sra . Dire-
tora . Ao mesmo tempo em que êste 
fato ocorreu no Distrito de Quartel 
de Sacrame_nto, o mesmo aconteceu 
horas depolS, no Distrito de Passa 
Dez, onde uma diretora padrão 
MC, foi destituida por e~ta inspe-
tora fantasiada e em seu lugar 
passou a exercer a direção do Gru: 
po uma p:r:ofessõra, padrão MA-I, 
po~tanto nao normalista. Eu afir-
mei, S_r . Presidente, acreditar nos 
propósitos deste Govêrno, mas não 
?re10_ no propósito daqueles que, no 
mtenor, se colocam como instru-
mento da Politicagem. Não creio, 
e nesta hora, a minha palavra é da-
da apenas como um membro desta 
Casa, q~e, nestas . condições, se 
consegw.rá a pacificação políti-
ca. que s~ pretende em Minas Ge-
rrus · A minha advertência, feita ao 
a~al Govêmo, é também à pró-
pna bancada do extinto PR. Quan-
do, a .~sta ~tur~, o "pau começa 
descer nC! mtenor, nós não pode-
mos z:os mtegrar, definitivamente 
num SIStema político que vai apoia; 
o Goy~rno, . que persegue nossos 
c?rreligi.onános e amigos do inte-
nor, com injustiças. 
Por~anto, Sr. Presidente, desejo 

que. este meu protesto fique nos 
Anrus, contra as arbitrariedades 
praticadas no Município de Bom 
Jesus do Galho, através de telegra-
ma que acabo de receber. 

Quando me dispunha a assomar 
esta Tribuna recebi um radiograma 
do Município de Tarumirim, assi~ 
nado pelo Prefeito Municipal. 

O telegrama de Bom Jesus do 
Galho e o radiograma de Tarumi-
rim estão assim vazados: 

DEPUTAOO ATHOS VIEIRA DE 
ANDRADE - B1o Verde, 405- Ca.r· 

Esta, . Sr. Presidente, srs. Deputa-
dos~ a situação que começa a pairar 
no mterior de Minas Gerais; vindi-
tas políticas, perseguições, quando 
professõras, munidas de simples 
memorandos, destituem professõ-
r~ . nomeadas . Eis que são des-
tltwdas professôras padronizadas 
e colocadas em seus lugares pro: 
fessôras leigas, em direção de 
grupos escolares . Como podere-
mos nos integrar num movimen-
to que se chamará ARENA se 
esta al~r_a dos acontecimentos,, a~ 
pers~gwçoes políticas começam a 
surg_I:r:_ ~o interior de Minas, com 
sacriflCIO. do direito de pessoas que 
P~rtencenam, também, a êste mo-
~ento político? Esta é a advertên-
Cia q~e levo ao conhecimento das 
autondades do ensino, na pessoa do 
Sr · Secretário da Edu,...N~: ... 

~.no 
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sentido de que seja reparada esta 
injustiça. Se S . Exa. quer colocar 
uma Inspetora naquele município, 
faça-o legalmente, exonere a atual 
Inspetora e nomeie outra, mas não 
por memorando, feito ilegalmente, 
atrás da porta, ostensivamente, com 
a presença de pessoas estranhas ao 
meio e de um inescrupuloso Pre-
feito, que só pensa em fazer políti· 
ca com a direção de Grupos, com 
a colocação de serventes e delega-
dos de polícia; mas que se faça le-
galmente, que se respeite o Código 
do Ensino Primário, que até esta 
hora já foi muitas e muitas vêzes 
rasgado por aquêles que deviam 
respeitá-lo. Advirto também minha 
bancada, o Ex-PR, de que, nestas 
condições, de maneira alguma po-
deria eu integrar a ARENA nessa 
compo~ição política, porque faltar-
nos-ia vergonha se nos dispusésse· 
mos a contribuir e fortalecer àque-
les que, com um chicote na mão, 
ameaçam e ferem nossos compa-
nheiros do interior do Estado. 

- Não havendo mais oradores 
inscritos, segue-se à 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE 
PROPOSIÇOES 

NO~ÇAO DE COMITSSAO 

O SR. PRESIDENTE - Estão 
abertas as inscrições para a Reu-
nião de amanhi. 

A Mesa vai nomear os membros 
das Comissões Técnicas, de acõrdo 
com as indicações das respectivas 
lideranças nesta Casa. (Lê). 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO 
LEGISLAÇÃO E JUSTIÇA 

Efetivos: 
Jarbas Medeiros - Hugo Castelo 

Branco - Jairo Magalhães - Ho-
mero Santos - Raul Fernandes -
Carlos Eloy - Expedito Tavares. 

Suplentes: 
Lúcio de Souza Cruz - Daniel de 

Barros - Otelino Sol - Lourival 

Brasil - Sousa e Silva - Jorge 
Vargas - Ataliba Mendes. · 

COMISSÃO DE FINANÇ~S, ORÇA-
MENTO E TOMADA DE CONTAS 

Efetivos: 
A Mesa vai nomear os membros 

to - Maria Pena - Delson Seara-
no - Geraldo Quintão - Valdir 
Melgaço - Martins Silveira. 

Suplentes: 
Jarbas Medeiros - Benedito Xa· 

vier - Pires da Luz - Sebastião 
Anastácio - Wilson de Paiva - Do-
mingos Jório - Joaquim de Melo 
Freire. 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, 
INDúSTRLA. E COMÉRCIO 

Efetivos: 
Athos Vieira de Andrade - Da-

niel de Barros - Otelino Sol - Fio-
rivaldo Dias - Ataliba Mendes . 

Suplentes: 
Agostinho Campos Neto- Salim 

N acur - Raimundo Albergaria -
Hélio Garcia - Batista Miranda . 

COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNI-
CIPAIS E NEGóCIOS INTE-
RESTADUAIS 

Efetivos: 
Cícero Dumont - Salim Nacur 

-Pires da Luz- Walthon Goulart 
- :Altair Chagas. 

Suplentes: 
Lúcio de Souza Cruz - Benedito 

Xavier- Jehovah Santos- Sinval 
Boaventura- Sebastião Nascimen-
to. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA 

Efetivos: 
Agostinho Campos Neto- Bene-

dito Xavier - Lourival Brasil -
Wilson Chaves - Atallba Mendes. 

Suplentes: 
Artur Fagundes - Wilson Modes-

to - Maria Pena - Nicanor Ar-
mando - Altair Chagas. 

-201-
COMISSAO DE SAúDE PúBLICA 

Eletivos: 
Gerardo Grossi - João Luiz de 
Carvalho. 

IDysses Escobar - Sette de Bar-
ros - .Jeho~ah Santos _ João Vaz 
- Jose Mana Magalhães . 

Suplentes: 
Cícero Dumont _ Salim Nacur 

- Delson Scarano - Carlos Eloy 
-Euler Lafetá. 

COMITSSAO DE SEGURANÇA 
PUBLICA 

Efetivos: 
Agostinho Campos Neto- Daniel 

~e Barros - . Dermeval Pimenta Fi· 
.0 - Joaqwm de Melo Freire 

Smval Boaventura. 
Suplentes: 

Cí?8ro Dumont - José de Castro 
- Pu~ da Luz - Alvimar Mourão 
- Altmr Chagas. 

COMISSÃO DE SERVIÇO PúBLI-
CO CIVIL 

Efetivos: 
Cícero Dumont _ Wilson Modes-

to - Orlando Andrade_ Gerardo 
Grosst - Sousa e Silva. 

Suplentes: 
Athos Vieira de Andrade _ Sette 

de Barros - Maria Pena _ Joaquim 
de Melo Freire - Sinval Boaventu-ra. 

COMISSÃO DE TRABALHO 
E ORDEM SOCIAL 

Efetivos: 
Athos Vieira de Andrade _ Sette 

de B~rros - Waldir Morato - Wal-
domuo LObo - Wilson Chaves 

Suplentes: 
t Artur ~agundes - Wilson Modes-.;1 - Jruro Magalhães - Carlos 

oy - Geraldo Quintão. 

CON.USSAO DE REDAÇAO 

Efetivos: 
Carlos ~egale - Daniel de Bar-

ro!õ - Jmro Magalhães - Batista 
Miranda - José Maria Magalh-

Suplentes: aes · 
Agostinho Campos Neto - José 

de Castro - Maria Pena - Jor e 
Vargas - Gerardo Grossi. g 

COMISSAO DO POLíGONO 
DAS StCAB 

Efetivos: 

Cí?8ro Dumont - Salim Nacur -
Otelino Sol - Ataliba Mend 
Euler Lafetá. es 

Suplentes: 

B Artur Fagundes - Hugo Castelo 
ranco- Orlando :Andrade - Al-

Vimar Mourão - Jorge Vargas. 

COMISSAO DE AQUISIÇAO DE 
OBRAS PARA BIBLIOTECA 

Eletivos: 
Cfcero Dumont - José de Castro 

- Homero Santos _ Gerardo G _ 
si - Nicanor Armando. ros 

Suplentes: 
Suplentes: · 

Agostinho Campos Neto _ Wll-
sor Modesto - Lourival Brasü -
Pereira de !Almeida _ Sebastião 
Nascimento. 

Jarbas Medeiros - Hugo Castelo 
Branco - Dermevai Pimenta FJlh 
- Carlos Eloy - Martins Silveira~ 

CONUSSAO DE TRANSPORTES 
COMUNICAÇOES E OBRAS ' 
PUBLICAS 

Efetivos: 
Lúcio de Souza Cruz _ Salim 

Nacur - Raimundo Albergaria -

COMISSAO DE SIDERURGIA 
E MINERAÇÃO 

Eletivos: 
Lúcio de Souza Cruz _ Sette de 

Barros - Sebastião Anastaicto 
LoUrival Brasil - Bat1sta ~ 
-Nunes Coelho- Jorp V~. 
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COMISSAO DE CONSTRUÇAO DO 
PALA CIO DA INCONFID:S:NCIA 
(COPAL) 

Bonifácio de Andrada . 
Dermeval Pimenta Filho. 
Jorge Vargas . 
O SR. PRESIDENTE - Está sõ-

bre a Mesa Requerimento do Sr. 
Sette de Barros, pedindo a consti-
tuição de uma Comissão de 7 mem-
bros para estudar os assuntos re-
lativos à "Aliança para o Progres-
so». · 

Em discussão o Requerimento. 
Não há oradores inscritos. Encer-
ro a discussão. Em votação. Os 
Srs. Deputados que o aprovam per-
maneçam como se encontram 
(Pausa) - Está aprovado. 

A Mesa solicita dos Srs. Líderes 
das diversas bancadas que façam 
as devidas indicações . 

- Esgotada a matéria destinada 
a esta parte da ReWlião, passa-se à 

2.~· PARTE DA ORDEM DO DIA 
PROJETOS EM 2.• DISCUSSAO 

- O Sr . Presidente submete a 
votos, cada um de sua vez, os Pro-
jetos abaixo, os quais são aprova-
dos, sucessivamente, artigo por ar-
tigo, sem debates, em :Z. discussão 
já encerrada: 

Projeto n. 1. 980/ 65, do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual cria o 
curso secundário de 2° ciclo no Gi-
násio Estadual de Muriaé . 

Projeto n. 3. 475/ 65, do Sr . Go-
vernador do Estado, o qual esta-
belece novos valores para níveis de 
vencimento, na forma que mencio-
na, e dá outra providências . 

- Aprovado Anexo I do Projeto 
D . 3.475 . 

Projeto n. 3 .477/ 65, do Sr . Go-
vernador do Estado, o qual auto-
rizã a concessão de auxílio, em ti-
tulas da Divida Pública Estadual, 
para constituição do patrimônio da 
Fundação para Proteção e Amparo 
dos Trabalhadores nas Indústrias 
Extrativas do Estado de Minas Ge-
rais. 

Projeto n . 3 .478/ 65, do Sr . Go-
vernador do Estado, o qual autori-
za auxílio financeiro ao Instituto 
Costa Sena, da Fundação Gorceix, 
com sede em Ouro Preto. 

PROJETOS EM TERCEIRA 
DISCUSSAO 

Logo depois, submetidos a votos, 
em terceira discussão já encerrada, 
são aprovados, cada um de sua vez, 
sem debates, os Projetos que se 
seguem: 

Projeto número 1 . 903/ 65, do Se-
nhor Governador do Estado, o qual 
abre à Secretaria de Estado da 
Agricultura, o crédito especial de 
CrS 760.041. 

Projeto número 3 .438/ 65 (Reso-
lução), da Comissão de Justiça, o 
qual concede licença aos Municípios 
de Divinésia e Ubá, para modifica-
rem os seus limites . 

Projeto número 3. 464/65, do Se-
nhor Governador do Estado, o qual 
cria o curso" secundário de segundo 
ciclo no Ginásio Estadual de Sil-
vianópolis. 

Projeto número 3. 465/ 65, do Se-
nhor Governador do Estado, o qual 
cria o curso secundário de segundo 
ciclo no Ginásio Estadual de Car-
mo do Paranafba . 

Projeto número 3 . 466/ 65, do Se-
nhor Governador do Estado, o qual 
autoriza o Govêrno do Estado a fir-
mar convemo com a Corporação 
Musical União Operária, de Nova 
Lima . 

Projeto número 3 .472/ 65, do Se-
nhor Governador do Estado, o qual 
concede pensão às filhas de Pedro 
Angelo Tavares. 

Aprovada também emenda da 
Comissão de Finanças ao Projeto 
número 3 .472 . 

- A Comissão de Redação Final. 
O SR. PRESIDENTE - Terceira 

discussão do Projeto número 3. 469/ 
65, do Senhor Governador do Es-
tado, o qual autoriza a instituição 
da Fundação Universit-ária de Cam· 
panha. 
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pela aprovação do Pro· çtas opina 
E d Je o com a men ~ que apresenta . , 

readaptação e té 
vidências . con m outras pro-

Em discussão N- h 
inscritos, encerr~ a~ á O_!adores 

Em votação o Pr c_ussao . 
emenda _ 0 S OJeto, salvo 

se imediatament 
11) discussão d: ~u}e[ior, sôbre 

65, do Sr. Mário H o e o n. 3.427/ 
qual dispõe sôb ugo ~deira, o 
vias Ub . re acesso as rod -· s enbores De t dos que o aprovam . pu a-
e JUiz d!-~~~~~~ do Rio Bran~o manecer co.mo se enco~~~!:~/a~: 

sa . - Foi aprovado 
Em votação a Em · 

h discuss- d · 
65 do Sr ~ .o Projeto n. '3 . 429/ 

missão de Fi enda da Co-
Deputados qu~a~ç:;rov~s Seeirnho-
permanecer co qu am 
(Pausa) 'C! T? 0 se encontram _ 

qtlai dispÕe sõbno Hugo Ladeira, o 
rodovia São Jo~~ ~encampação da 
girita. epomuceno-Ar-

· - rOl aprovada 
- A Comissão de Redação Final. 

h discussão d p . 
65, do sr . JoaqJm ~Jeto n. 3 . 434/ 
o qual autoriza o e Melo Freire, 
a fazer doação de ;oder Executivo 

ENCERRAMENTO rativa de Cafeicult erreno à Coope-
b discuss- ores de Passos 

O SR · PRESIDENTE 
d~ a matéria constante d- Esgota-
nao havendo oradores . a p~uta e 
Mesa encerra a Reun.- mscntos, a 
do os Senhores Dep~d convocao-
de amanhã, Ordinál·ia . os Para a 
ras, com a seguinte o' das 14,00 ~o-

r em do Dia: 

65, do Sr. ~;!c:mFJojeto n. 3 . 459Í 
qual dispõe sôb o Albergaria, o 
rodovia Raul s~:r:s~Kmncampação da 
dovia BR-4 . 350 da ro-

1\1 discus - d 
6 sao o Projeto n 3 6, do Sr. Agostinho Cam . . 504/ 
o qual autoriza a institui _pos Neto, 
Fundação Edu . çao de uma 
lheiro Lafaiete C~Iodánal, em Conse-ORDEM DO DI:A- 17-2-66 

1.~ Parte 

J?as 14 às 15 horas: . 
ifitur~ e apr?vação da. Ata. 

xpediente, Inclusive leit 
apresentação de ar ura e 
tos comu . - P eceres, proje-
lll. di~ - mcaçoes, requerimentos e caçoes. 

Das 15 às 16 horas: 

Discussão e votaçã de 
requerimentos com~ca ~areceres, 
dicações . ' çoes e in-

fin~~ussão e votação de redações 

2.• Parte 

Das 16 às 18 horas: 

Discussão única d 
à Proposição de Lei o 3veto oposto 
dispõe sõbre aposentado. -~4, o Qual ona em elas-

dências ' outras provi-
I "' discussão d p · 

66, do Sr. Jairo oMarOJet_? n. 3. 542'/ 
concede 0 título de ~~· o qual 
rário de Minas Ge . 1 ao Hono-
ros Orfila Lima d r81S aos engenbei-
nfsio Carvalho Ba~o~~tos e Geo-

h discus - d · 
66, do Sr. ~turo ~~:to n. 3 . 543/ 
dá nova reda - .. 05u.udes, o Qual 
parágrafos. çao ao artigo 137 e seus 
todos da &s~l~;;~ga ~ artigo 150, 
dezembro de 1964 n · 46, de 18 de 
Regulamento d ' que ?ontém o 
sembiéia Legisl at .secretaria da As-

h d' a 1va. 
66 do ~~ss~ do Projeto n. 3. 544/ 
o , ual . vernador do Estad 

q extingue a Secretaria d o, 
tado do Desenvolvtm t e Es-
co, cria o Conselb en o EconOmi-
Desenvolvimento e odá Estadual do 
Vidências. outras Pro-

3• discussão d Pr · 
65, do Sr. João ~e to n. 3 . 444; 
cede o título de cidad? Qual con-
rio de Minas Gerais ao. Honorá-
Adolph Bloch. • ao JOrnalista 
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d Projeto n. 3 . 450/ 
3llo disCUSSãO o Vi ira o qual 

65, do Sr. Navarr_o ado~ Dr. João 
concede ao E~b~mos 0 título de 
de Deus Batagli~ ~ do Estado de 
Cidadão Honorano 
MinaS Gerais · 

- do Projeto n . 3 .451/ 
3q. ruscussao EscObar, 0 qual 

65, do Sr · ~de Senador Fran-
dá a denonun...,.. 

à Escola Superior 
cisco teE~:~bn~ de camanducaia. de ve ru.LO 

. - do Projeto n. 3 . 460/ 
3.,. diScussa~bastíão Nascimento, 

65, do ~r .lara de utilidade pública 
o qual ec count'"" Club da cidade 
o caiçaras . • J ' 

de patos de Minas · 

- Levanta-se a Reunião . 

526a Rennião Ordinária da Assembléia Legislativa, aos 
17 de fevereiro de 1966 

PRESIDtNCIA DOS SRS. BONIF ACIO DE ANDRADA E 
PINTO COELHO 

SUMARIO: Comparecimento- Ata 
- Expediente: Mensagem n. 1. 050 
(Projeto n . 3 .548) e Oficios di-
versos - Leitura e Apresenta-
ção de Proposições - Projetos 
n°s 3 .549, 3 .550 e 3.551, dos Srs . 
Reny Rabello, José de Castro e 
Marta Nair Monteiro, respectiva-
mente - Requerimentos dos 
Srs. Mário Hugo Ladeira e Lú-
cio de Souza (anexados) - In-
dicação n. 1.049, do Sr . José de 
Castro - Questão de Ordem -
Discurso e Comunicação do Sr. 
José Maria Magalhães - Comu-
nicações dos Srs. Aníbal Teixei-
ra, Jairo Magalhães, Marta Nair 
Monteiro e José de Castro - Dis-
cursos dos Srs. Athos Vieira de 
Andrade, Artur Fagundes e Del-
son Scarano - Discussio e Vo.. 
tação de Proposições - Nomea-
ções de Comissão - Comunica-
ções dos Srs. Jairo Magalhães e 
José Maria Magalhães - Reque-
rimentos dos Srs. Mário Hu-
go Ladeira e Lúcio de Souza Cruz 
(anexados) - Discursos dos Srs. 
Mário Hugo Ladeira, José Maria 
Magalhães, Sette de Barros e Her-
melindo Paixão - <Aprovação -
Requerimento do Sr. João Vaz 
(Arts. 94 e 95 > e discurso do Sr. 
Héllo Garcia - Requerimento do 
Sr . Manoel Costa (Arts . 94 e 95) 
e discurso do Sr. lbrahim Abl-
Ackel - 2t Parte da Ordem do 
Dia - Requerimento do Sr. Ma-
noel Costa - Aprovaçio - 1• dis-
cussão do Projeto n. 3.544- Dis-
CUl'SQ dQ Sr. Ct<:erQ t>\UJWllt -

Encerrada a discussão - Ques-
tão de Ordem - Encerramento 
- Ordem do Dia. 

COMPARECIMENTO 
- As 14,10 horas, comparecem 

os Senhores: 
Bonifácio de Andrada - Mário 

Hugo Ladeira - João Navarro -
Reny Rabello - Pinto Coelho -
Anuar Fares - Agostinho Campos 
Neto- Altair Chagas- Alvaro Sa-
les - Alvimar Mourão - Aníbal 
Teixeira - Artur Fagundes - -Athos 
Vieira de Andrade - Aureliano 
Chaves - Benedito xavier - Car-
los ElojT · ~los Megale - Cíce-
ro Dumont - Delson Scarano -
Dermeval Pimenta Filho - Euler 
Lafetá - Expedito Tavares - Ge-
raldo Quintão - Gomes Moreira 
- Hélio Garcia - Hennelindo Pai-
xão - Homero Santos -Hugo Cas-
telo Branco - lbrahim Abi-Ackel 
- Jairo Magalhães - Jorge Ferraz 
- Jorge Vargas - Joio Luiz de 
Carvalho - João Vaz - Joaquim 
de Melo Freire - José de Castro -
José Luiz Baccarini - José Maria 
Magalhães - Lourival Brasil - Lú-
cio de Souza Cruz - Luiz Jtmquei-
ra - Manoel Costa - Maria Pena 
-Marta Nair Monteiro- Martins 
Silveira - Nicanor Armando - Nu-
nes Coelho - Orlando Andrade -
Paulino Cícero - Pires da· Luz -
Raimundo Albergaria - Raul Fer-
nandes - Sebastião .Anastácio -
Sebastião Nascimento - Sette de 
Barros- Ulisses Escobar- Wal-
dir Korato - Waldomiro LObo 
W1liKm TaQure. 
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resença de 59 srs. 
- Com a ~ Presidente decla-

Deputados, o r · .-

( ) Israel Pinheiro da Silva, Go· 
a . d do Estado de Minas Ge-verna or 

rais. 
ra aberta a Re~ao. PubUcar . 

ATA PROJETO N. 3 . 548/ 66 

ENY RABELLO - <:ZO 
-O SR. R Pr ede à leitura de . AsSessor do Gover-Cria cargos 

d do Estado . Secretário) - ·- 0~terior a qual 
da Ata da ReUlll80 . - ' 
é aprovada, sem restnçoes. 

EXPEDiENTE 

_o SR . JOAO NAVARRO- (lo 

~ A~~embléia Legislativa do Es-
Min Gerais decreta: 

ta:t de1 o - ~ca criado no ~u~dro 
al. d ServiÇO Públlco Clvil, a 

Ger se ~fere o Anexo I da Lei n. 
q3u;14 de 16 de outubro de 1964, sob 

· • . 88 1 (um) cargo exe-
o cód1go 1 . O • do Governador secretário) - tante da se-

Lê expedien e cons 
gumte matéria: · 

cutivo de AssessAsorsuntos de Fisca-' 
d E stado para C-14 o Co trõle simbolo ' 

MENSAGEM N . 1. 050 lizaÇão e ? t ~r 0 Anexo UI, 
que passaLe~ mn e3gr214 de 16 de ou· 
III-b, da 1 · · ' 

Belo Horizonte, 16 de fevereiro 

de~o" Sr . Presidente da AsseiD:-
bléia ~gislativa do Estado de Ml-

tubro de 1964 · n..odro :zo Fica criado no ...:....-

nas Gerais. t r Tenho a honra de subm: er' po 
édio de Vossa Excelencia, ~o 

interm . to dessa Egrégl8. 
alto P~bol~:c=s~ativa 0 incluso 
Assem · no Anexo 
Projeto de ~ir.i~~ ~n:14 de 16 de 
III, . III, b · • 1964 do~ ~rgos de 
outubro de ' ador do Esta-
Assessor do Gove~ento em co-
do, ambos de pro sua apre-
missão. solicitando que de 30 < trln-
ciação se faç\~~:~o § 4o do g,r-
~~io ~·~os constituição Estad~i 
com a redação que lhe deu a 
constitucional n . 14 . ria-

Como ressalta do ~rojeto, at~tuir 
rgos VISa a 1nS 1 • ção dêsses ca dinados ao ao-

diretamente subor ssoram.en-
--~or do Estado, asse verUAV< administrativos para 

tos técnicos e . das que se re-
questões especializta; "dades dos ór-1 . nam com as a 1v1 
~10 d admlni . ração descentrali-

gaos a estudo de assuntos 
zada e com o · públi-

Art . - rvi Público Civil a 
Ge al do Se ço ' r Anexo I da Lei n . que se refere 0 964 ob 
3 214 de 16 de outubro de 1 ' s 

. ' 1 089 1 (um) cargo exe-
o código · • G ernador 
cutivo de Assessor do tos o~e Admi-
do Est~do para Ass~4 que passa 
nistraçao, simbolo III' III-b da 

i t grar o Anexo , , 
a . n e 3 214 de 16 de outubro de Le1 n. · • 
1964 . 

3o _ Pica criado no Anexo 
~-Lei n. 3 . 214, de 16 de outubro X! 1964, o simbolo C-14, com o ven· 

cimento de Cr$ 510 .000 · 
Art 4o - Os ocupantes dos ca!-

gos c~~~r d~~hei (~:;~~ 
a gra: r.e· n 3 214 de 16 de 

revista na 1 . . , d P - se estenden o, outubro de 1964, na<> tagem de 
porém, aos ~~c:c; ~~o da Lei 
~~e3~~ad~ 8 d~ outubro de 1965: 

Art so - As atribuições especifi. 
cas d~s cargos criados por ;st~=~ 
serão fixadaS em decreto o 
cutivo. ultantes 

admlniStrativos dos servlÇOS 
cos estaduais- da portunldade pa-
Pr~e:-= a ~ossa Exc~lência 

~~ protestos de minha co~ es-
tima e diStinta consideraç&O. 

IArt ao - As despeS8S res 6-
desta lei corredo pelas verbas pr 
prias do Orçamento do ~!nsi

Art. 'JO - Revogam-se as \.U.Dt"' 
ções em contrário. 
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Art . 8° - Esta lei entrará em vi-
gor na data de sua publicação . 

Dado no Palácio da Liberdade, 
aos .. ... . 

- Publicado o Projeto, inclua-se 
em Ordem do Dia. 

O F! CIO 

Belo Horizonte, 14 de fevereiro 
de 1966 . 

Exmo . Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais . 

Acusando recebido, com aprêço, o 
ofício n. 111/ 66/LL, de 7 de feve-
reiro, em que Vossa Excelência me 
comunica a eleição da Comissão 
Executiva que dirigirá os tr al:5alhos 
da 4° Sessão Ordinária da 5~ Le-
gislatura dessa Egrégia Assembléia 
Legislativa, venho agradecer-lhe a 
atenção, formulando .aos senhores 
Deputados eleitos os melhores vo-
tos de êxito no desempenho de suas 
altas atribuições. 

Sirvo-me da oportunidade para 
reiterar a Vossa Excelência protes-
tos de elevada estima e distinta 
consideração . 

(a.) Murilo Bada.ró - Secretário 
de Estado do Govêrno. 

- Ciente . Publicar. 

OF!CIOS 

Do Cel. Manuel de Araújo POrto, 
Presidente do ll'ribunal de Justiça 
Militar do Estado, cumprimentando 
o Sr . Presidente Bonifácio de An-
drada pela sua eleição. 

- Ciente . Agradecer. 
Das Câmaras Municipais de As-

tolfo Dutra, Contagem, Santo ID-
pólito, São João Del Rei e Uberlân-
dia, comunicando cons ituição das 
respectivas Comissões Executivas 
recém -eleitas. 

- Ciente . Agradecer . 
Do Prefeito de Perdigão e da Câ-

mara Municipal de Uberaba congra-
tulando-se com esta Casa pela ele i-
ção do Presidente Bonüácio de An-
drada. 

- ClePte. Agradecer , 

Da Câmara Munic··?al de Uberaba, 
comunicando a tra· .:.rltação, naque-
la Casa, do Projeto de Resolução 
readaptando seu Regimento Inter-
no aos têrmos da legislação vigen-
te . 

- Ciente. 
Da Associação Brasileira de Odon-

tologia, Seção de Minas Gerais, co-
municando eleição de sua nova di-
retoria . 

- Ciente. Agradecer. 
Das Câmar.as Municipais de São 

João Del Rei e Uberaba, comunican-
do inserção, nos respectivos Anais, 
de votos de pesar pelo falecimen-
to do saudoso Deputado Hilo An-
drade. 

-Ciente. 
Do Prefeito, Vice-Prefeito e Pre-

sidente da Câmara Municipal de 
Carandaí; das Câmaras Municipais 
de Divinópolis, Governador Valada-
res e Nova Lima; da União dos Va-
rejistas de Minas Geraisj da Asso-
ciação Comercial e do Sindicato 
das Indústrias Metalúrgicas, Mecâ-
nicas e Material Elétrico, de Uber-
lândia; da Liga Montesclarense de 
Desportos e da Associação Despor-
tiva Ateneu, de Montes Claros, to-
dos lamentando o desaparecimento 
do saudoso Deputado Cláudio Pi-
nheiro Lima . 

-Ciente . 
-Passa-se à 

LEr.nmRA E APRESENTAÇAO DE 
PROPOSIÇOES 

-Vêm à Mesa. 

PROJETO N . 3. 549/ 66 

Altera a Lei n . 28, de 22 de no-
vembro de 1947. 
A Assembléia Legislativa do Es-

tado de Minas Gerais decreta: 
~rt. 1° - O artigo 118 da Lei n. 

28, de 22 de novembro de 1947, já 
modificado pela Lei n . 888, de 12 
de agOSto de 1952, passa a ter a se-
guinte redação: 

.. Art. 118 - Até o dia -15 de teve. 
retro de cada ano . o Prefeito apre-
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sentará à Câmara Municipal um re-
latório de · sua administração no 
exercício anterior, acompanhado 
dos seguintes documentos, conforme 
modelos estabelecidos pelas "Nor-
mas de Contabilidade dos Municí-
pios" do Departamento de Assis-
tência aos Municípios, nos têrmos 
da Lei Federal n. 4. 320, de 17 de 
março de 1964: 

1) Demonstração da Despesa pe-
las Funções, segundo as Categorias 
Econômicas; 

2) Demonstração da Despesa pe-
las Funções, segundo as Categorü,ls 
Econômicas, por Elementos; 

3 ) Demonstração da Receita e 
Despesa pelas Funções, segundo 
as Categorias Econômicas; 

4) Comparativo da Receita Or-
çada com a Arrecadada; 

5) Comparativo da Despesa Au-
torizada com a Realizada; 

6) Balanço Orçamentário; 
7) Balanço Patrimonial; 
8) Balanço Financeiro; 
9) Demonstração das Variações 

Patrimoniais; 
10) Demonstração da Divida 

Fundada Interna; 
11) Demonstração da Divida 

Flutuante; 
12) Inventário Geral; 
13) Quadro Comparativo dos 

Balanços Patrimoniais ( comparati-
vo do ativo e passivo do exercício 
encerrado com o do exercfcio ante-
rior); 

14) Balanço de Receita e Despe-
sa por Distritos; 

15) Demonstração Sintética da 
Execução Orçamentária; 

16) Demonstração dos Saldos de 
Créditos Especiais e Extraordiná-
rios; 

17) Demonstração da Aplicação 
da Cota-Parte do Impôsto de Ren-
da; 

18) As Prefeituras administradas 
por mais de um Prefeito durante o 
exercício financeiro incluirão em 
sua prestação de contas, além do 
Balanço Financeiro anual, um Ba-
lanço de Receita e Despesa de cada 
gestão. 

Parágrafo único - Se a Câmara 
Municipal, por qualquer motivo, 
deixar de tomar conhecimento das 
Contas e não deliberar sôbre elas 
no prazo de 150 (cento e cinquenta) 
dias, serão elas consideradas apro-
vadas". 

Art . 2'1 - Revogadas as disposi-
ções em contrário, entrará a pre-
sente lei em vigor na data de sua 
publicação . 

Sala das Reuniões, 17 de feverei-
ro de 1966. 

( aa. ) Reny Rabelo - Carlos Eloy 
- José de Castro - Hermelindo 
Paixão- Anuar F.ares. 

Justificativa: A" Lei Federal n. 
4.320, de 17 de março de 1964, vo-
tada na conformidade do disposto 
constitucional a que se refere o ar-
tigo 5° n. XV, letras "a'' e "b" da 
Constituição Federal, revogou o an-
tigo Decreto Lei Federal n . 2 . 416, 
de 17 de julho de 1940, estabelecen-
do novas "Normas Gerais de Direi-
to Financeiro para elaboração e con-
trôle dos orçamentos e balanços da 
União, dos Estados e dos Municí-
pios e do Distrito Federal", em vir-
tude do que torna-se indispensável 
a modificação ora proposta. 

(a.) Reny Rabelo . 
- Publicado o Projeto, inclua-se 

em Ordem do Dia. 

PROJE:I'O N. 3 . 550/ 66 

Dá a · denominação de Cel . Aniceto 
de Barros ao Pôsto de Higiene 
de Santa Cruz do Escalvado. 
A Assembléia Legislativa do Es-

tado de Minas Gerais decreta: 
Art . 1 o - Fica denominado Cel . 

Aniceto de Barros o POsto de Hi-
giene instalado em Santa Cruz do 
Escalvado. 

Art. 2.., - Revogadas as disposi-
ções em contrário, esta lei entrará 
em vigor na data de sua publica-
ção. 

Sala das Reuniões, 17 de feverei-
ro de 1966. 

(aa.) José de Castro - Ulysses 
Escobar - Nlcanor Armando -
Manoel COsta - L(lclo de Souza 
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cruz.- ~Imundo Albergaria -
Martms Silveira - Maria Pena _ 
Hugo Castelo Branco - Pires da 
Luz - José Maria Magalhães _ 
José Luiz Baccarini - Aurelian o 
Chaves- Jorge Vargas- Delson 
Scarano - Cícero Du.mont _ Go-
mes Moreira - Sebastião Nasci-
mento - Athos Vieira de Andra-
de- Alvimar Mourão- Paulino Ci-
cero - Sebastião Anastácio _ Ho-
mero Santos - Waldir Morato -
Herm~lindo Paixão - Carlos Eloy 
- Helio Garcia - Joaquim de 
Melo Freire - João Vaz - Anuar 
Fares - Altair Chagas - Reny 
Rabelo - Geraldo Quintão - J oã'O 
Navarro- Jairo Magalhães- Ar-
tur Fagundes - Pinto Coelho -
Orlando Andrade - Jorge Ferraz 
-Expedito Tavares- Carlos Me-
gale. 

J_ustificativa - O saudoso Cel. 
~ceto de Barros foi o maior ben-
feitor do município de Santa Cruz 
do Escalvado, seu céspede natal 
cnde! por muitos anos e até o seu 
falecimento •. viveu, tendo ali exer-
cido as atiVIdades de fazendeiro 

F~i, t~mbém, o chefe político da 
entao Vila de Santa Cruz do Es-
c~lvado. que representou por vá-
nos lustros, como vereador à Câ-
mara Municipal de Ponte Nova. No 
exercício dos mandatos que lhe fo-
ram conferidos carreou para 
aquela região, inúmeras obras pú-
blica, tendo-se mostrado incansá-
vel na defesa dos interêsses de sua 
terra. 

C_hefe d~ tradicional e ilustre fa-
mília_ radicada na Zona da Mata 
e Pal de nosso companheiro De-
putado Sette de Barros, o Cel. 'Ani-
ceto era estlmadísstmo por todos 
Quantos o conheceram em virtude 

~a . ) José de Castro . 
- Publicado o Projeto, inclua-se 

em Ordem do Dia. 

PROJETO N° 3 . 551166 
Jeclara de utilidade pública a So-

dedade Educadora Cura D'Ars 
Ltda., com sede em Belo Hori~ 
zonte. 
A Assembléia Legislativa do Es-

~ado de Minas Gerais decreta· 
Art . 1° - Fica declarada de · uti-

lidade pública a Sociedade Educa-
dora C?ra D'Ars Ltda., com sede 
nesta cidade de Belo Horizonte . 

. Art. 2o - Esta lei entrará em 
VIgor na data de sua publicação 
reyogadas as disposições em con~ 
trario. · · 
~ala das Reuniões, 17 de feve-

rezro de 1966. 
(a~.) Marta Nair Monteiro _ 

~artms Silveira - Geraldo Quin-
tao - Carlos Megale - Nicanor 
Armando. 

Justificativa:- A S o c i e da de 
Cura D' Ars Ltda . , com sede em 
Belo Horizonte, à rua Cel. Pedro 
Jorge, 180, Prado, presta relevan-
tes benefícios à sociedade, com res-
peito à parte educacional. '1; cons-
t~tufda de estabelecimentos de en-
smo médio, mantendo atualmente 
os ~ursos: Ginasial secundário, GI-
nasial comercial, Colegial, Técnico 
de Comércio, Colegial Cietffico e co-
legial Normal. Mantém ainda, 
gratl!ltamente, curso p~rio em 
con_yenio com a Secretaria da Edu-
caçao, beneficiando a quase 300 
cri~nças do bairro do Prado e ad-
jacencias. · 

Concede também bôlsas de es-
tudos aos estudantes dos demais 
cursos. de seu integro caráte~ e de suas 

grandes qualidades de homem pú-
blico. 

Verifica-se, pois, que o presente 
Projeto, se convertido em lei fará 
a Justiça devida à memória do Gel. 
Aniceto de Barros, razão por que 
merece ser aprovado por está casa. 

Sua finalidade é a formação in-
tegral d'Os Jovens, desenvolvendo 
s u as potencialidades, preparan-
d?·os para o desempenho de fun-
çao de importância para a sua co-
munidade e ingresso nas Univer-
sidades 

Sala das Reuniões, 17 de feve-reiro de 1966. 

Trata:.se de medida justa, para 
o que foram apresentados 08 do-
cumentos exigidos pela Lei 3 de 12j5j1965. 3. 73, 
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Sala das Reuniões, 17 de feve-
reiro de 1966. (a.) Marta Nair Montei~o. 

-Publicado o Projet0, mclua-se 
em Ordem do Dia. 

REQUERIMENTO 
ExmO. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas GeraiS. Tenho o pesar de participar à 

logia . Entre 1958 e 1960 funcionou 
como perito de Lepra, encargo que 
lhe foi atribuído pela organização 
Mundial de Saúde. Era membro do 
Conselho Técnico da Sociedade Mi-
neira de Proteção aos Lázaros e 
Defesa contra a Le-ç>ra; membrc 
efetivo da Academia Brasileira de 
Medicina Militar; me 'pl b r o da. 
Gran-Hospitalar Ordem Militar de 
São Lázaro de Jerusalém; Secretá-
rio-geral do VIII congresso Inter-
nacional de Leprolo~a, realizado 
em 1963; Relator geral do Seminá-
rio sôbre Profilaxia da Lepra, rea-
lizado no México em 1963; inscri-
to na Ordem Nacional do Mérito 
Médico. o notável êxito consegui-
do pelo X congresso Nacional d~ 
Higiene, realizado em Belo Hori-
zonte em 1962, deve-se à figura 
de Orestes Diniz, seu Secretário 

casa o falecimento, ocorrido on-
tem nesta Capital, do eminente 
mé<Íico Dr. Orestes Dinlz. Com a 
sua morte está a medicina brasilei-
ra de luto, perdendo uma das suas 
mais altas expressões. Lhano no 
trato cativava a todos os que dêle 
se a~ercavam. Estudioso, procu-
rava desvendar todos os segredos 
da dermatologia, especialmente da 
leprologia, que lh.e deu renome in-
ternacional. Nós, que acompanha-
mos de perto seu trabalho, tivemos 
a oportunidade de ver, em 1963, 
por ocasião do 6° Congresso Inter-
nacional de Leprologia, reunido em 
Madrid, sua atuação, defendendo 
suas teses, particularmente a expe-
riência latino-americana do B.C.G., 
no tocante à imunização. 

Geral . Perde sua família um grande 
chefe, a sociedade brasileira um 
de seus mais nobres e humanos 
membros e a Leprolo,gia mundial 
um de seus mais conspicuos ele~ 
mentos. Dando ciência à casa do triste 
acontecimento, requeiro a inser-
ção nos Anais de nosso mais sen-
tido e profundo pesar, de~endo-~e 
dar ciência de nossa deliberaçao 
à Associação Médica de Minas Ge-
rais e à familia enlutada. 

Sala das Reuniões 17 de feve-
reiro de 1966. (aa.) Mário Hugo Ladeira 
José Maria Magalhães. 

-Publicar. 
REQUERIMENTO 

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. · cumpro o doloroso dever de co-
municar à casa o falecimento do 
professor Orestes Dlniz, ocorrido 
ontem nesta Capital. 

Seu passamento foi vivamente 

Nascido em varginha, onde cur-
sou a "Casa de Instrução". lá 
aprendendo as primeiras letras, 
fêz seu curso de medicina em Belo 
Horizonte terminado em 1929, ocu-
pando o · cargo de assistente de 
dermawsifilografia. Dedicando-se 
à leprologia, tornou-se um dos vul-
tos mais conhecidos mundialmen-
te da especialidade, sendo sua pa-
lavra abalizada e respeitada pelos 
maiores do ramo. Diretor do Sa-
natório Santa Isabel, Chefe do De-
partamento de Lepra do Estado. 
ntretor do Departamento Estadual 
de Saúde. Diretor do Serviço Na-
cional de Lepra Diretor do Depar-
tamento Nacional de Saúde, por 
onde passou deixou seu traço mar-
cante, em face do seu labor, de sua 
inteligência, de seu trato fino. 

Pu b li c ou inúmeros trabalhos, 
participando de diversos congres-
sos médicos nacionais e interna-
cionais especialmente '(ie Lepro-

sentido em Belo HorizOnte. onde 
o ilustre extinto desfrutava de lar-
go circulo de amizades, mercê da 
bondade de seu coração e das vir-
tudes que aureolavam sua perso-
paUdade marcante, 
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Com o ~u desaparecimento, per. 
de a SOCledade mineira uma de 
su~ figuras mais queridas e res-
peitadas. 

Leprólogo de renome .internacio-
n_al, . dedic<;m, sua profícua existên-
c~a ~a J?eritória campanha de as-
sistencia aos hansenianos do Es-
tado de Minas Gerais. 

. O Dr. Orestes Diniz nasceu no 
dia 26 de abril de 1902, em vargi-
nba. Era filho de Domingos J osé 
e silv:a e de d. Francisca Augusta 
Ferreira Diniz. 

Em, sua ter:a natal fêz os cursos 
primário e gmasial. 
N~ ano de 1929, formou-se em 

medicina pela Faculdade de Me-
dicina da Universidade de Minas 
Gerais e, no ano seguinte ocupou 
0 ~~rgo d«: assistente de dermato-
-süilo.~afia da mesma escola. 
E~pmto de pesquisa científica, 

dedicou-se ao estudo da lepra, tor-
na~do-se, des?e. 1 0 g o, um dos 
maiOr~s especi.ahstas, não apenas 

Pe~ Minas Gerais, mas em todo o 
aJ.S. 

. Pub~cou cêrca de 120 trabalhos 
cientüicos~ _apreciados em Con-
gre~sos ;t'-1edicos nacionais e inter-
naciOnaiS, alguns dos quais ado-
tados em currículos médicos. 

Como representante do Brasil 
participo~, c~mo perito de lepra: 
da Orgamzaçao Mundial de Saúde. 
Ocupo~. ainda, em sua brilhan-

te carrerra os seguintes carg-.:>s: 
me~bro do . Conselho Técnico da 
S~ciedade Mineira de Proteção aos 
Lazaros e Defesa contra a Lepra· 
l'l:leJ?bro efetivo da Academia Bra'-
silerra de Medicina Militar; mem-
~ro da Gr~n-H<;'spitalar Ordem Mi .... 
litar de São Lázaro de Jerusalém· 
Secretário Geral do VIII CongreSSÓ 
Internacional de L ep r o 1 o g 1 a 
< ~963); Relator geral do Seminário 
sobre Profilaxia da Lepra, realiza-
do no México, em 1963; Diretor do 
Departamento Estadual de Lepra· 
Diretor do Departamento Nacion~l 
de Lepra e inscrito na Ordem Na-
cional do Mérito Médico. 

Prestou assinalados serviços ao 
povo e ao Estado de Minas Gerais. 

~o l~do de Ernani Agrícola, foi 
0 Idealizador e o realizador dos 
hospitais-colônia, que deram so-
luç~o ~ de~initiva ao problema de 
as~Istencla aos hansenianos em 
Mmas Gerais. 
Receb~u inúmeros títulos e con-

decoraçoes. 
Com a morte do saudoso profes-

sor _or~stes Diniz, .desfalca-se o 
patrimonio cientifico de Minas e 
do Brasil. 

. A p~r dessa intensa atividade 
CI~~tlf1Ca e administrativa Orestes 
Dm:z, alçado sempre a o s postos 
maiS elevados, jamais deixou de 
s~r o homem modesto, comunica-
t~vo e generoso, o que o tornava 
figl;li~ querida em tôdas as classes 
sociaiS, de trato afetuoso e ami o 
par~ todos, . principalmente para ~s 
maiS humildes . 
. Chefe de familia exemplar, 0 ex-

tmto . era casado com d . Lourdes 
Lour~lro Diniz, que lhe sobrevive. 

DeiXa os seguintes filhos: Ores-
tes Diniz Filho, médico, casado 
C?m ~- . Ercy Soares Diniz, e Sil-
VIa Dnnz, estudante. 

Era irmão do desembargador 
Erotides Diniz, presidente do Tri-
b~ de Alçada e de Honorito Di-
mz, já falecido. 

Sob todos os títulos, 0 ilustre 
e~into faz jus ao aprêço e ao res-
peito da Assembléia ~!ativa do 
Est~do, motivo por que, com apoio 
regrmental, requeiro a inserção na 
Ata de nossos trabalhos de um 
voto . de profundo pesar pelo seu 
falecrmento, dando-se ciência dessa 
homenagem à fanúlla enlutada 
na pessoa de sua viúva, dona Lour~ 
des _Loureiro Diniz, residente nesta 
Ca~ltal, à Rua Professor Antônio 
Alei.Xo, n° 916. 

Sala das Reuniões 17 de feve-
reiro de 1966. · 

• (aa.)· Lúcio de Souza Cruz 
Artll! Fagundes _ José Maria Ma-
~alhaes- Athos Vieira de Andra-

e - Cícero Dumont _ Délaon 
Scarano - Manoel Costa - · Pinto 
.Coelho. 

- PubUcar. 
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INDICAÇÃO N° 1. 049 

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
n as Gerais . o Deputado que esta subscreve, 
regimentalmente apoiado requer à 
Mesa uvida a Casa, se oficie ao 
Exm.Ó. Senhor Presiden te do Egré-
gio Tribunal de Justiça, eminente 
Desembargador Raimundo Gonçal-
ves da Silva, no sentido de que S. 
Exa. determine as providências 
necessárias ao preenchimento do 
cargo de Juiz de Direito da Co-
marca de Carmo do Rio Claro, que 
se encontra vago há mais de um 
ano fato que, como é evidente, 
vem acarretando sérios e graves 
prejuízos à população da referid31 
Comarca, em conseqüência da 
completa paralisação do serviço 
forense que ali é deveras volumo-
so. O Dr . Paulo Mendes Moreira, 
digno representante do Ministério 
Público em Carmo do Rio Claro, 
endereçou, há pouco, carta ao sig-
natário dando notícia dos nume-
rosos processes lá aforados e cujo 
andamento se encontra sobresta-
do, em razão da inexistência de 
Juiz t ::gado na Comarca. Vê-se, 
portanto, que urgentes providên 
cias se impõem, a fim de pôr-se 
côbro à alarmante situação cria-
da na Comarca em aprêço, pela 
falta de Juiz de Direito . 

Sala das Reuniões, 17 de feve-
reiro de 1966. 

(aa.) José de Castro - Anuar 
Fares - Carlos Elay - Sette de 
Barros - J airo Magalhães - Her-
melindo Paixão - Sebastião Anas-
tácio - Homero Santos e Waldir 
Morato. 

- A Comissão de Justiça. 

QUESTAO DE ORDEM 

O SR JAIR O MAGALHÃES 
(Pela ordem) - Sr. Presidente, 
até hoje ainda temos recebido do 
interior do Estado, manifestações 
do mais profundo pesar pelo fale-
cimento do nosso colega, Deputa-
do Cláudio Pinheiro Lima, e, nesta 
oportunidade, recebo <la IIlinhfl' 

terra, o Sêrro, o telegrama que 
passo a ler para que fique regis-
trado n cs Anais da Casa: 

' Deputado Jairo Magalhães -
Assembléia Legislativa - Belo Ho-
rizmite. 

Pedimos transmitir Senhor Go-
vernador e n-obres pares essa Casa 
vg nosso profundo pesar pelo do-
loroso acontecimento que vitimou 
devotado companheiro Cláudio Pi-
nheiro no pleno desempenho man-
dato cívico que Minas lhe entre-
gou vg entre outros jcvens e bri-
lhan tes batalhadores aos quais in-
cumbe a conquista de nosso en-
grandecimento dentro postulados 
govêrno auspici~samente instala-
do . 

Saudações 
Paulo Tolentino e companheiros 

Diretório ex-PSD. 
Exp. responsável (a.) Paulo To-

Jentino - Rua Padre João Morei-
ra, 248 - Sêrro. 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa 
recebe a questão de ordem de V. 
Exa. ccmo um acréscimo às ma-
nüestações de pesares, muito justa 
desta Casa, pela perda de tão emi-
n ente 'der. 

A Mesa vai assar a deferir a 
!a r a o oradores inscritos . 
Com a palavra o Senhor Depu-

tado J o é Marias Magalhães. 
O SR. JOSÉ MARIA MAGA-

LHÃES- Sr. Presidente Srs. De-
putados. 

Já, por diversas vêzes, assoma-
mos a esta Tribuna para reclamar 
uma providência do Sr. Prefeito, 
na questão da feira livre localiza-
da na Av. dos Andradas, confluên-
cia com A v. Francisco Sales . 

Num ato lamentável, e que não 
encontra qualquer sustentação ou 
justificativa, S. Exa. tirou os fei-
rantes da rua Aarão Reis, quase 
que abruptamente, levando-os para 
um local que não oferece condi-
ções. de espécie alguma, para o 
serviço. Na ocasião, protestamos 
àesta Tribuna, pois recebemos logo 
um memorial dos feirantes, segui· 
do de reclamações os mais nume-
ro~ dos moradore11 ~aquele se~ 
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~or · Tôda a imprensa condenou 
este . ato lamentável do Sr. Osval-
do Pterucetti, e até hoje ainda co-
menta esta localização, que atenta 
co_ntra a segurança da saúde pú-
blica em Belo H rizonte, eis que 
a .(i!- dos Andradas margeia 0 Ri-
beirao __ do Ar~udas, que, a esta al-
tura. Ja perdeu a sua característi-
ca fluvial , para $e transformar em 
d_esaguad?uro de tôdas as imundí-
Cies da ctda~e. Além disto, locali-
za-se esta feua nas vizinhanças do 
Ma tadouro Perrella, onde revoadas 
de urubus permanen temente tra-
zem àq~ele - local tôda espécie de 
conta~açao . Existe também um 
outro mconveniente: nas proximi-
dades da feira há um sanatório 
de . tuberculosos, 0 que significa 
preJuízo para a população que se 
ser~e de~a, como também prejuízo 
mato! ainda para os doentes do 
hospital, que j á às 3 horas da ma-
drugada, acordam, às vêzes até 
assu~ad_5>s, com aquêle barulho de 
caminhoe~ e carros, descarregando 
merc_adona ~e feira, tudo isso de-
tennmando mconvenientes graves 
P~~a os internados naquele Sana-
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do que procuraria uma solu ão 
J?ara _resolver o problema da l o~a
lizaçao condenada da feira da A v 
dos Andradas. Tenho em m ãos um 
~ec rte do "Estad de Minas". 
Secretári~ procura n ô v o locai 

nara os fet~antes ", em cujo artigo 8 · Exa · afuma que tentará por 
to~os os meios, mudar a referida 
feu a. Temos também uma outra 
notícia: o próprio líder d G . ê -no na c ~ o ov r amara Municipal, verea-
dor T,ancredo Guimarães, sob o ti-
tulo "Mud;;nça da feira pedida de 
nôvo - A manutenção da feira 
da _Av . ~rancis o Sales antiga 
Aarao. R~Is .- está ultrapassando 
as resistenctas dos moradores da-
quela parte -~~ cidade, . e poderá 
gez_-ar cons~qu~ncias imprevisíveis". 
F n a denuncia feita ontem pelo 
vereador Taf.lcredo Guimarães Ü-
d~r do Prefeito na Câmara Muni 

<;>n 1
• que aguardam a cura ime-

diata. Mas. apesar dos inúmeros 
apelos, o sr. Prefeito continua ir-
redutível. Aliás, esta é a tônica dos 
~ver~os atuais dêste pais, que 
nao t em a modéstia e humildade 
nec~s~árias p~a as retomadas de 
postçoes. As vezes a humildade de 
uma reformulação significa o bem-
-estar para o povo. Mas, o a que 
estam os assistindo são · episódios 
desta natureza: em todos os se-
tores ~a ~da pública percebemos 
a_ mottvaçao de um sistema de 
força pouco sensível às manifes-
taço~s populares; de um sistema 
de força que p ede caminhar para 
a frente mas que ignora os ângu-
los sociais, humanos e cristãos da 
n ossa população. Felizmente, ago-
ra surge uma oportunidade e 
aproventando-a, venho hoje à Tri~ 
buna. O Sr. Secretário do Abasteci-
cim~to, nosso colega Feliciano 
Ollvetra, deu uma entrevista aos 
Jornals da nossa Capital afirman-

mp~. . -

També~ o jornalista Félix Fer-
nand~s Filh{). conhecido pela __ 
P!Jlaça o de Bel<? Horizonte, se ~
'!;Jf_e_s~a a respeito, num artigo do 
f 1"!1a I o d Minas". intitulado: "A 
. e I! <i:-do Arrudas" mas na minha 
~Pmiao,o artigo poderia receber o 
título. de "Feira dos urubus". 

.AsSlm sendo, Sr . Presiàente ma-
nl~estamos a nossa confiança na 
açao d Secretário do Abasteci-
mento, Deputado Feliciano Oli-
veira, para que S. Exa. no início 
de sua administração sinta como 
r~almente em sentindo a 'neces 
SI~ade da solução dêsse 'problema-
evitando que esta cidade prossigà 
~a .sua marcha fúnebre da esta-
~~stiCa calamitosa de gastro-ente-
-I~e, uma vez que morrem quatro 
f~I~nças por dia, vítimas desta mo-
e~ Ia. numa Capital que é a ter 
t~Ira1 da F~deração. Esta estatfs~ 
Ica amentável não POderá ser re-

duzida se as autoridades não aten-
tarem_ para. o sistema de higiene 
~e saude publica e de saneamento 

a nossa Capital e 0 Sr Pr f it 
~antendo-se irredutível ~a ~:es~ 
ao da permanência da referida . 
fe~a naquêle l~ai, não tem feito 
ou a coisa senao aumentar a in-

• 
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cidência dos perigos de saúde pú-
blica da nossa cidade . 

Sr. Presidente, solicito a V. Exa. 
sejam incluídos nos A?ais da C~a 
os artigos dos jornrus a~s quais 
me referi durante o meu dlScurso. 

- "Estado de Minas" de 10-2-66. 

O SECRETARIO PROCURA NôVO 
LOCAL PARA FEIRANTES 

A solução definitiva para o pro-
blema de localização da antiga 
Feira Aarão Reis. agora instalada 
na Av. dos Andradas, pode ser en-
contrada ainda esta semana pelo 
Secretário do Abastecimento, Sr. 
Feliciano Oliveira, que ontem man-
teve entendimentos com o Gover-
nador Israel Pínheiro e com o De-
partamento de Abastecimento da 
Prefeitura. 

o secretário do Abastecimento 
quer levar os feirantes de volta à 
Praça da Estação, sem en.tretanto 
criar problemas para o trafego ou 
para a Central do Brasil, pois as 
barracas serão in~taladas num ter-
reno de cêrca de dez mil metros 
quadrados ali existente, enquan-
to os comerciantes de maiores re-
cursos alugarão o prédio onde fun-
ciona atualmente um armazém da 
CAMIG, mas que ainda tem dois 
andares vazios. 

SOLUÇÃO DEFINITIVA 

Despachando ontem cedo com o 
Governador, Feliciano Oliveira exi-
biu representação d o s feirantes 
e produtores com cêrca de quatro 
mil assinaturas. pedindo a inter-
vencão do Govêrno do Estado, 
pará a solução definitiva da lo-
calização da antiga Feira Aarão 
Reis, desde que o nôvo local esco-
lhido pela Prefeitura, além de ser 
residencial, apresenta uma série de 
problemas: proximidade de hos-
pitais. falta de higiene por causa 
do Rio Arrudas e insalubridade. 

o Governador afirmou que o Go-
vêrno do Estado poderia intervir 
no assunto, desde que a Prefeitu-
ra não colocasse obstáculos, já que 

a solução do problema lhe perten-
cia. Com esta decisão. o Secretá-
rio Feliciano Oliveira estêve na 
P efeitura, onde não encontrou o 
Prefeito Osvaldo Pierucetti, que se 
encontra n o Rio, mas manteve en-
tendimentos com seus assessôres e 
com s diretores do Departamen-
to de Abastecimento. 

A FEIRA DO ARRUDAS 

O problema da localização das 
feiras livres em Belo Horizonte 
vai se tornando cada dia mais 
grave e cada vez mais longe de 
uma solução razoável, à base dessa 
coisa esquiva e rara que se chama 
bom senso ou, mais modestamen-
te, senso comum. 

O trânsito de veículos se adensa 
todos os dias. Uma rua, que em 
outros tempos se apresentava 
quase deserta e quase tranqüila, 
fôra, por isso mesmo, escolhida 
para localização de uma feira-livre. 
Com o passar do tempo e o au-
mento crescente da produção de 
veículos a rua ganhou vida e mo-
vimentação. Apesar disso, conti-
nuou destinada ao comércio das 
feiras. 

O· drama vem ganhando inten-
sidade de uns tempos para cá.. 
Quando a Prefeitura vendeu o 
Mercado aos mercadores, a situa-
ção começou a tomar côres mais 
violentas. A Prefeitura teve que 
deslocar o mercado paralelo que 
se desenvolveu ao lado do grande 
Mercado, gravitando em tôrno dê· 
I e. Os comerciantes, a g o r a se-
nh res da te:r:ra. não podiam con-
coràar na permanência de pode-
rosos concorrentes, que se esta-
beleceram à s"ombra do próprio 
municipal . Foi quando a Prefei-
tura teve a infeliz idéia de esta-
belecer um mercado persa em ple-
no coração da cidade, mesmo de-
fronte à Estação da Central p or-
tão de entrada da cidade . .AS bar-
racas foram se multiplicando como 
amebas e em pouco tempo se 
transformou numa Babel mal-
-cheirosa, comprometendo o trân-
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sit , comprometendo a estética da 
cidade, seus fôros de civilização 
pois~ nem era possível permitir-se 
aquele escárneo no coração de uma 
praça. 

vista animal, tanto é nutritivo um 
peda:ço de carne crua como 0 mais 
r~qumtado filé mignon. Acontece 
que o homem aprendeu a arte de 
comer à mesa e associar pensa-
m~ntos agradáyeis ao puro gesto 
an~al de mastigar o alimento" 

Dai a necessidade imperiosa da 
mudan _a. A solução encontrada 
foi de uma infelicidade lamentáveL 
Mudou-se a feira~ para as barran-
cas do infecto Arrudas ao lado do 
Perrela; cujos telhados são polei-
ro habitual de todos os urubus da 
cidade . P. ~ b:;trracas, que dão fun-
dos para êsse cenário, estão de 
fren te para o Sanatório Imacula-
dB:, além de vários outros hospi-
tais. 
. O asp«:cto dessas tendas impro-

VIsadas e o que se pode imaginar 
de repugnante. "É uma cópia pio-
rada das piores favelas com suas 
tendas de caixotes, c~bertas de 
lata .. u~ feira na vizinhança de 
hosp1~rus, se é um desastre para 
as fe1r_as,. é um desastre pior para 
os _propnos hospitais. Os cami-
nhoes que chegam de fora tra-
zendo mercadorias, começám a 
ro~car .seus motores em plena 
meia nmte e assim vão pela ma-
drugada . E a balbúrdia se com-
pleta pela gritaria dos feirantes e 
carreteiros e a guerra dos caixotes. 

_Dia:nte dêsse quadro alarmante, 
nao e de estranhar tanto protes-
to. tanta celeuma, tanta agitação. 
Verdade que o povo precisa comer 
e tem de comprar o qu~ comer, 
mesmo que o mercado se estabe-
leça no alto da Serra do Curral. 
M~s. também não é possível apro-
Veitar-se da contingência da fome 
para submeter o povo a tais difi-
culdades. 

!iinguém está dizendo que a 
feua do Arrudas vende bacilos 
com alface. Ninguém afirma que 
os urubus e ratos do Perrela es-
tej am concorrendo com o povo 
nas barracas. Mas também nin~ 
g~ém pode negar a inconveniên-
Cla dessas associaçõ~s desagradá-
veis. O que distingue o homem de 
outros animais, é que o ato da 
nutrição deve ser cercado de um 
ritual de delicadeza. Do ponto de 

Ainda da Tribuna, sr. Presiden-
te, a.PT_~se!!_to à Casa a seguinte 
Comum caçao: 

COMUNICAÇÃO 

~xmo. sr · Presidente da Assem-
biela Legi_slativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Comunicamos à Mesa o faleci-
mento de -d. Eponina de São Ge~ 
raldo. Aarao, ocorrido nesta Capi-
tal, dia 13 do mês corrente pedin-
do que const~ em Ata um 'voto de 
pesa_r_ e que seja dada ciência à 
família enlutada, residente à rua 
Paracatu, 472 - nesta Capital 
~ala das Reuniões 17 de fe~e-

reiro de 1966 . · 
<a.) ~ osé_ Maria Magalhães. 
-Vem a Mesa: 

COMUNICAÇÃO 

~o. sr. Presidente da Assem-
biela Legislativa 

O. infra-assinado, nos têrmos do 
Regrmento Interno desta Augusta 
Casa, . participa que se ausentará 
do _Pais, quando visitará. os Estados 
Urudos da América do Norte. 

Palácio da Inconfidência 17 de 
fevereiro de 1966. ' 

<a.) Aníbal Teixeira. 
- Ciente. Publique-se. 

COMUNICAÇÃO 

~xmo. Sr. Presidente da Assem-
biela Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

O Deputado que esta assina tem 
o doloroso d~ver e 0 profundo pe-
sar de comunicar à Casa 0 faleci-
mento do Sr. Agenor Alves Pinto 
Presidente da Câmara MunicipaÍ 
de Santa Efigênia de Minas ocor-
rido em 8 dêste mês, solicÍtando 
seJam enviados l>êaaníes à famota 
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nlutada na pessoa de sua '!spôsa:. d. Marià da Conceição Pereira, la. 
residente. . - d f -Sala das H.eumoes, 16 e eve 
reiro de 1966 . 

{a.) Jairo Magalhães. 

coMUNICAÇAO 

Exmo. sr. Presidente da Assen;-
bléia Legislativa do Estado de MI-
nas Gerais. A Deputada que esta subscreve, 
nos têrmos regimentais, re9uer a 
V Exa., ouvida a Casa, seJa con-
signado em Ata de nossos traba-
lhos um voto de grande e prof~
do pesar pela m<:>rte da. quenda 
colega professôra d. Regina An-
drade, ocorrida em caxambu, em 
9-2-66. . d . Requer que, outrossrm! da ecl-
são da casa se dê ciênCl.a. à fami-
Ua enlutada. 

Sala das Reuniões, 17 de feve-
reiro de 1966 · 

(aa.) Marta Nair ~onteiro -
Martins Silveira - Nlcanor Ar-
mando - Carlos Megale - Geral-
do Quintão. . Justüicativa: _ Verdadeiramen-
te contristados, soubemos do !~e
cimento da educadora d. Regma 
Andrade, Diretora aposen~ do 
Grupo Escolar "Padre Correa de 
Almeida". ocorrido em Caxambu, 
a 9 de fevereiro de 1966. 

Aquela cidade está enluta_da pelo 
desaparecimen o de d. Reg1~a An-
drade, senhor~ de ra;~ vu-tudes 
morais e cristas, ementa educa-
dora prafessôra de escola e Dire-
tora' Técnica de Grupo Escolar, 
onde pass:m grande parte de sua 
vida, num constante dar-s~ à cau-
sa do ensino e da ~ducaçao. . 

Não só a populaça~ daquela ci-
dade como nós que tivemos a fe-
licidade de conhecer de perto d · 
Regina, estamos tristes pelo s~u 
passamento. 
p~r êsse motivo, na qualidade de 

Presidente da APPMG e r.epresen-
tante do magistério mineuo nesta 
Assembléia Legislativa apresento 
esta Comunicação. 

(a.) Marta Nair Monteiro. 
- Ciente . Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. o Deputado que esta subscreve, 
profundamente consternado, co-
munica à Casa o falecimento do 
jovem universitário Dante Jaime 
Fabiano Brochado, ocorri~o em 
brutal acidente de automovel na 
cidade de Juiz de Fora . 

O saudoso jovem era filho do 
Dr. Mauricio Batista Brochado e 
d. Nieta, figuras estimadissimas 
na Manchester Mineira. 

Sala das Reuniões, 17 de feve-
reiro de 1966. 

(a.) José de Castro . 
- Ciente. Comunique-se . 
O SR. PRESIDENTE - Com a 

palavra o Sr. Athos Vieira de An· 
drade. 

O SR. ATHOS VIEIRA DE AN-
DRADE - Sr. Presidente Srs. De-
putados. 

Volto a esta Tribuna para de-
nunciar atos de arbitrariedade que 
vêm sendo praticados no interior 
do Estado por pessoas que deve-
riam. antes de tud~. respeitar a 
lei para a manutençao da ordell!-. 

De hoje em diante, Sr. PreSI-
dente, extrairei cópias de todos os 
discursos que proferirei nesta Casa 
sôbre estas irregularidades e as en-
viarei ao Sr. Líder do Govêrno nesta 
.Assembléia, ao Sr. Governador do 
Estado, ao Sr . Secretário a que 
esti er afeto o ato de perseguição 
e para co1ihecimento do Sr. Pr~ 
sj.dente da República enviarei, 
também, uma cópia do meu dis-
curso a S. Exa., bem como ao Sr. 
Ministro da Justiça e ao S.N.l., a 
fim de que essas autoridades to-
mem conhecimento do clima que 
começa a ser implantado em noss? 
Estado, clima que, certamente, va1, 
dific ltar e impedir mesmo a f : r-
macão da Arena com possibUida-
des· de êxito, em' Minas Gerais. 
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Assim é, Sr. Presdente, que acêr-
ca de denúncia aqui feita na se-
mana passada estou encaminhan-
do cópia do meu discurso ao Sr . 
Governador do Estado, Dr . Israel 
Pinheiro, ao Sr. Secretário de 
Educação, Dr . Gilberto Almeida, 
ao Sr. Presidente da República, 
Humberto Castelo Branco e ao Sr. 
Líder do Govêrno nesta Assem-
bléia o ilustre Deputado Manoel 
costa . E volto h oje à Tribuna para 
denunciar um outro fato. Acabo 
de receber um radiograma assina-
do pela Professôra Maria Teixeira 
Maia, Diretora do Grupo Escolar 
' Artur Bernardes" do Distrito do 
Quartel do Sacramento, município 
de Bom Jesus do Galho, o qual 
está vazado nos seguintes têrmos: 
mos: 

"Levo conhecimento V. Exa. que 
ontem vg 14 corrente vg cêrca de 
13 horas vg prefeito Bom Jesus do 
Galho enorme turma vg invadiu 
recinto grupo escolar Quartel Sa-
cramento com finalidade dar posse 
ilegal professôra Selma Soares pt 
indivíduo conhecido alcunha José 
Marreco tomou iniciativa intiman-
do esta diretoria entregar livro de 
p~sse pt virtude falta ordem su-
perior recusei vg tendo referido in-
dividuo feito têrmo de posse em 
papel avulso pt recusei entregar 
chave do estabelecimento pt após 
esta ocorrência caravana retirou 
do local vociferando insultos pt s ':>-
licito garantia pt sds (a.) Maria 
Teixeira Maia, diretora. 

Em virtude dêsse radiograma, 
estou dirigindo ao Sr. Secretário 
de Seguran:a Pública o seguinte 
radiograma: 

"Exmo. Sr. Crispim Jacques Bias 
Fortes. 

DD. Secretário de Segurança Pú-
blica . 

Belo Horizonte. 
Sr. Secretário: 
Para conhecimento e providên-

cias de V. Exa., passo às suas 
mãos cópia de Radiograma que 
acabo de receber da Professôra 
Maria Teixeira Maia, Diretora do 
Grupo Escolar "Artur Bernardes", 

do Distrito de Quartel do Sacra-
mento, município de Bom Jesus do 
Galho, comarca de Caratinga. 
. Nesta oportunidade, cumpre-me 
informar a V . Ex a. que o atual 
Prefeito de Bom Jesus do Galho, 
Sr. Francisco Caetano Souza Fi-
lho é o responsável direto por 
êsse acontecimento e será o res-
ponsável por futuros acontecimen-
tos desagradá ve1s que estão por 
surgir naquele município. · 

Atenciosamente. 
(a.) Deputado Athos Vieira de 

Andrade". 
Dirigirei, também, Sr. Presiden-

te telegrama ao Delegado de Po-
lícia do Município de Bom Jesus 
do Galh':>, nos seguintes têrmos 

Peço vossa senhoria tomar co-
nhecimento e providência contra 
atos de arbitrariedade e violência 
praticados pelo senhor Joaquim 
Caetano Souza Filho vg Prefeito 
municipal dêsse município no dia 
quatorze de fevereiro corrente no 
Distrito Quartel Sacramento dêsse 
município no Grupo Escolar Artur 
Bernardes contra diretora profes-
sôra Maria Teixeira Maia pt peço 
abertura urgente inquérito . para 
apurar responsabilidade criminal 
pt Deputado Athos Vieira Andra-
de". 

Do discurso que estou pronun-
ciando enviarei cópias ao Sr. Se-
cretário de Segurança ao Sr . Go-
vernador do Estado, ao Líder do 
Govêrno nesta Casa, ao S.N .I. ao 
ilust re Presidente da República 
Marechal Humberto Castelo Bran-
co, ao Sr. Ministro da Justiça 
para que S. Exa . tomem conhe-
cimento de que não há clima em 
Minas Gerais para formação de 
um Partido com vista ao fortale-
cimento do Poder Central, e mui-
to menos do Poder Estadual, que 
se empossou no cargo, recente-
mente em Minas. 

Acontece, Sr. Presidente, que o 
Prefeito de Bom Jesus do Galho 
é um indivíduo complexado pela 
sua incapacidade intelectual, e ad-
ministrativa. Hoje, êste senhor di-
rige um município em que se locali-
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zam vários Grupos Escolares e um 
Ginásio que vêm formando a ju-
ventud~ daquela zona. t:ste cjdadão 
é incapaz de dar à populaçao da-
quela comuna a administração que 
ela merece. Por iss~. S .S. pr~ti~a 
atos delituosos e mconfessave1s, 
que maculam a personalidade de 
qualquer pessoa . S . S . chegou ao 
ponto de sair da sede d? ~u
nicípio para ir a _um distn~. 
acompanhad de mais de cem m-
divíduos, p a r a . amendrontar e 
ameaçar uma diretora do Grupo 
Escolar tentando obrigá-la a la-
vrar ~ têrmo no Livro de Posse, 
sem levar da Secretaria da Edu-
cação nenhuma autorização ou 
documento l~gal. Onde estamos, 
Sr. Presidente e Srs. Deputados? 
A nossa expectativa de confiança 
neste Govêrno começa a esmore-
er porque os_ seus repr~sentan~s 

no interior nao se contêm na an-
sia de perseguir. Que o Sr . Go-
vernador nomeie cs seus delega-
dos de polícia, está certo; que o 
Govêrno indique novas diretoras 
para Grupos Escolares, bem co_n~o 
nomeie novas inspetoras mumci-
pais t ambém está certo. Se tudo 
isso ' acontecesse, não diríamos uma 
só palavra; é um · direito que S. 
Exa. tem . 

Mas, praticar atos ilegais, arbi-
trariedades com ameaças e perse-
guição a mulheres indefesas ~o 
interior, não, Srs. Deputados, nao 
podemos concordar com isto. E le--
vamos ao sr. Lider do Govêrno a. 
nossa. palavra, ao Sr. Secretário 
da Segurança o nosso apêlo e a~ 
sr. Governador o nosso esclareci· 
mento porque entendemos que S. 
Exa. 'não tem conhecimento de 
muitas coisas que estão sendo pra-
ticadas atrás das portas, na Se-
cretaria de Educação, por memo-
randos ilegais sem nenhum fun-
damento, que desrespeitam o Có-
digo do Ensino Primário e que le-
vam ao interior o desassossêgo, a 
intranqüilidade, e o cllma de pos-
síveis ama r g os acontecimentos, 
que virão manchar a vida politica 
e social de Minas Gerais. Estamos 

advertindo, já pela 3 vez e vol-
taremos a falar desta Tribuna, 
porque acontecimentos desagra-
dáveis ocorrerão em Bom Jesus 
do Galho e nossos amiaos não 
aceitarão atos ilegais. Iremos lá, 
se necessário, para fazer respei-
tar-se a Lei, desde que estão ras-
gando o Código ~o ~~ino ~rimá
rio, a nossa Constitwçao, estao ras-
gando os mais comezinhos prin-
cípios de legalidade em Minas Ge-
rais. Não poderemos deixar. dP.fi-
nitivamente, que os nossos com-
panheiros do interior. sejam viti-
mas dessas perseguições. Trazemos 
ao conhecimento do povo, através 
desta Tribuna, estas ilegalidades. 
estas práticas de vandalismo. à 
.frente das quais encontra-se um 
h :::mem complexado, incapaz em 
todcs os sentidos e que não conhe-
ce outro modo de fazer política, a 
n ão ser usando diretoras de grupo, 
serventes e delegados de policia . 

Aqui fica, portanto, Sr. Presiden-
te e Srs . Deputados, o nosso 3° 
protesto. E ao Sr. Governador, ao 
Sr . Secretário da Segurança Pú· 
blica, ao Sr. líder do Govêrno e ao 
Sr. Presidente da República, en-

iaremos cópias dêste e dos demais 
discursos nossos. na certeza de que 
serão tomadas providências para a 
manutenção da ordem em nosso 
Estado. 

Leio a seguir os ofícios que, 
nesta data, estou enviando a essas 
autoridades. 

"Exmo. Sr. 
Marechal Humberto de Alencar 

Castelo Branco. 
DD. Presidente da República 

Brasília - D. F. 
Sr. Presidente: 
Para que V . Exa. tome conhe-

cimento do clima de intranqQlli-
dade que se começa a instalar no 
Estado de Minas Gerais, passo às 
mãos de V. Exa. um recorte do 
órgão Oficial do nosso Estado, o 
"Minas Gerais" contendo discur-
so por mim pronunciado da Tri-
buna da Assembléia Legislativa de 
Minas, abordando atoa de perse-
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gwçao politica praticados no mu-
nicípio de Córrego NOvo, pela Srta. 
Maria José dos Reis Lopes, diretora 
do Grupo Escolar "Professor Bor-
ges da Costa", localizado naquela 
cidade. 

Respeitosamente, 
Deputado Athos Vieira de An-

drade, da Representação do Ex-
-Partido Republicano" . 

Exmo. Sr. Governador Israel Pi-
nheiro. 

Palácio da Liberdade . 
Belo Horizonte 
Senhor Governador: 
Para conhecimento e providên-

cias de V. Exa . , passo às suas 
mãos um recorte do órgão Oficial, 
"Minas Gerais", de 12 de feverei-
ro em curso, contendo discurso pOr 
mim pronunciado da Tribuna da 
Assembléia Legislativa , no dia 11 
de fevereiro corrente, abordando 
atos de perseguição praticados no 
município de Córrego Nôvo, pela 
Srta. Maria José dos Reis Lopes 
que responde pela Diretoria do 
Grupo Escolar "Professor Borges 
da Costa". localizado naquela ci-
dade. 

Certo de merecer a atenção de 
V. Exa .. no sentido de que seja 
respeitado o atual Código do En-
sino Primário por uma diretora 
que o desconhece, aproveito da 
oportunidade para apresentar-lhe 
as minhas 

Atenciosas saudações. 
Belo Horizonte. 17 de feverP.iro 

de 1966. 

Maria José dos Reis Lopes que res-
ponde pela Diretoria do Grupo Es-
colar "Professor Borges da Costa" 
localizado naquela cidade. 

Certo de merecer a atenção de 
V . Exa., no sentido de que seja 
r~speitado o atual Código de En-
smo Primário por uma diretora 
que o desconhece, aproveito a opor-
tunidade para apresentar-lhe as 
minhas 

Atenciosas Saudações. 
Belo Horizonte, 17 de fevereiro de 1966. 
(a.) Deputado Athos Vieira dP 

Andrade . -
"Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 1966. 
Exmo. Sr. 
Deputado Manoel Costa 
DD . Líder do Govêrno 
Prezado colega: 
Complementando nossa conversa 

mantida na última s~xta-feira 
encaminho-lhe cópia do discurs~ 
que pr.<?nunciarei naquele dia na AS· 
semble1a Legislativa, referente às 
p~rseguições praticadas pela Sra. 
Drretora do Grupo Escolar "Pro-
f~s~or Borges da Costa", no muni-
ClpiO de Córrego Nôvo. 

Espero que o ilustre colega na 
qualidade de líder do Govfuono 
t ome conhecimento dêsse Iamen.: 
tável fato. levando à presença do 
Sr. Secretário da Educação para 
as providências que se fazem ne-
cessárias. 

Atenciosamente, 

(a.) Deputado Athos Vieira de 
Andrade" . 

(a.) Deputado Athos Vieira de 
Andrade". . 

"Exino. Sr. 
Dr. Gilberto Almeida 
DD. Secretário da Educação 
Sr. Secretário: 
Para conhecimento e providên-

cias de v. Exa., passo às suas mãos 
um recorte do órgão Oficial "Mi· 
nas Gerais" de 12 de fevereiro cor-
rente, contendo discurso por mim 
pronunciado da Tribuna da As-
sembléia Legislativa no dia 11 de 
fevereiro em curso, abordando atos 
de perseguição praticados no mu-
nicípio de Córrego Nôvo pela Srta. 

- O SR. PRESIDENTE - Com 
a palavra o Sr. Artur Fagundes. 

O SR. ARTUR FAGUNDES ·-
Sr. Presidente, Srs. Deputados. 

Voltamos a ocupar esta Tribuna, 
para trazer ao conhecimento da 
C!lsa e, especialmente. da popula-
çao do Norte de Minas, que aqui 
representamos, a palavra de quem 
s~plica a observância da Lei e dos 
d!tames da nossa Constituição. A 
suplica que formulamos visa obter 
a reparação de atos arbitrári~s 
pra~icados na Secretaria da Edu-caçao. 
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Trazemos a esta casa a denún-
cia que nesta hora formula~<;>s 
contida em malfadado ~onv~mo 
que lamentàvelmente, f~)l. a:ssma-
do , pelo Deputado BomfaclO de 
Andrada nos últimos dias de sua 
atuação' à frente daquela Secre-
taria de Estado. 

É que, Srs. Deputados, em Mon-
tes Claros, por gestões que empr_e-
endemos, 1 o gr a mo s conseguir, 
quando ccupava aquela pasta o 
Deputado Aurelia?o Chaves, a 
criação e instalaçao, em um ~os 
bairros daquela cidade, do Jar_?i?l 
de Infãncia "Deputado Antomo 
Pimenta". f . d 

0 Jardim de Infância que OI e-
clarado instalado por ato ~~ 10 de 
dezembro de 1964, corporificou-se, 
por atos subseqüentes, g~do 
existência de fato e de direito. 
como Casa de Ensino: . 

Em pleno e perfeito_ funclOna-
mento com a de~ign_açao da p~o
fessôra Anita Silveira Mun_dim, 
para dirigi-lo, mestra com mais de 
20 anos de magistério .e com 8 de 
direção em estabelecrmentos de 
ensino primário, foram completa:-
das as previdências de sua perfei-
ta integração no quadro das _casas 
de Ensino Oficial dêsse gene_x:_o. 
Tudo se fêz com absoluta obedien-
cia da Lei 2 . 610, de 8 de janeiro 
de 1962 que contém o Código de , .. 
Ensino Primano. 

Para surprêsa nossa, lamentà-
velmente, ocorreu o fato, porque 
não poderíamos pensar e nem ~on
ceber que praticasse ato como est~ 
0 homem da Lei, intérprete do DI-
reito e advogado brilhante que 
ocupava aquela ~st~. Afastando 
dos quadros da direçao de um _es-
tabelecimento oficial de Ensmo 
Pré-Primário uma professôra. ~s
tável e titulada, e as suas a~
res igualmente tituladas e estabi-
llz~das no magistério, para no seu 
lugar colocar pessoa estranha aos 
quadros do magistério do Estado, 
feriu-se frontalmente a lei orgânica 
do ensino estadual. . . . 

Aqui está Sr. Pres1dente, a cop18 
do· malfad~do convênio e a cópia 

do memorando que destituiu as ti-
tulares daquêle estabelecimento de 
ensino em Montes Claros. para en -
tregá-I a quem nunca prestou 
concurs'1 público e a pessoas que 
nunca foram nomeadas. 

Temos também em mãos a cópia 
da petição que foi dirigida ao 
atual Secretário de Educação, De-
putado Gilberto de Almeida, en-
carecendo a necessidade de ser re-
parada tão clamorosa injustiça e 
a necessidade de se restabelecer a 
lei e o direito em Mentes Claros . 
o memorial é subscrito pela Dire-
tora do Jardim de Infância, Dire-
tora de direito, porque legalmen-
te investida, Diretora que apenas 
não preside no momento aquela 
casa de Ensin'J, porqu~ de lá foi 
af.astada por um simples memo-
rando. É essa denúncia que quero 
fazer da Tribuna. E' um absurdo 
jurídico, mas que ser_á . corrigido 
com a adocão de remedio salutar, 
por mandato que se impet~ará na 
Justiça, se p '"'r vent~~ ficar _de 
pé o malfadado c:mvemo, e pru;-
cipalmente o memorando subscri-
to em janeiro pela Supervisara Ge-
ral da Coordenação Estadual da 
Educação Pré-Primária, professôra 
Alzira Gribel Morais Silva, com o 
visto do então Secretário de Edu· 
cação Bonifácio Andrada . 

\.;remo;:; na declaração de sua !.l-
consistência, como acreditamos no 
restabelecimento da verdade jurí-
dica, porque conhecemos a grande 
dose de coerência que orienta e 
preside os atos e atitu_des do atual 
Secretário da Educaçao. 

E é para seu govêmo que pe-
dimos a transcrição das peças aqui 
enumeradas: 

"Têrmo de convênio que cele-
bram a Secretaria de Estado da 
Educação de Minas Gerais e aLe-
gião de Assistência Recuperadom 
(LAR) para fim especial a seguir 
mencionado. 

Aos treze (13) dias de janeiro 
de mil novecentos e sessenta e seis 
( 1966) a Secretaria de Estado da 
Educação, representada pelo res-
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pectivo titular, Prof. Bonifácio 
José Tamm de Andrada, doravan-
te denominada apenas Secretaria 
e a Legião de Assistência Recupe..: 
radora (LAR) . entidade de direi -
to privado, com estatutos registra-
dos sob o número trinta e oito 
(38), a fôlhas sessenta e três (63), 
verso do livro A-1, do Cartório de 
Registro Civil de Pessoas Jurídi-
cas, da Comarca de Montes Claros, 
Estado de Minas Gerais, represen-
tada neste ato pela sua bastante 
procuradora D . Maria de Lourdes 
Antunes Pimenta, instrumento la-
vrado a fôlhas cento e sessenta 
e três (163} do Cart ório do Pri-
meiro Ofício da mencionada Co-
marca, convencionaram estabele-
cer regime de mútua cooperação 
"ad-referendum" da Assembléia. 
Legislativa do Estado de Minas 
Gerais, para o fim especial de ma-
nutenção do Jardim da Infância 
"Deputado Antônio Pimenta", es-
ta elecido na mesma cidade de 
Montes Claros observadas as cláu-
sulas e condições seguintes: 

I 
A Legião de Assist ência Recupe-

radora (LAR) se compromete, 
neste ato, a ceder o uso de seis 
salas com todos os móveis e res-
pectivas insta ações ali existentes, 
n :J prédio de sua propriedade. sito 
na vila Santa Rita Bairro Morri-
nhos cidade de Montes Claros, Es-
tado de Minas Gerais para o fim 
especifico de nelas continuar fun-
cionando o Jardim de Infância "De-
putado Antônio Pimenta". 

II 
Cabe à Secretaria a designação 

de funcionários para a direção do 
estabelecimento, regentes de clas-
ses e demais funcicn.ários admi-
nistrativos, correndo pelos cofres 
do Estado o pagamento respec-
tivo. 

III 
A Diretoria da Legião de Assis-

tência Recuperadora (LAR} indi-
cará à Secretaria para as diversas 
funções, os funcionários indispen-
sáveis ao f\UlCiQnamenta dQ esta-

belecimento, a qual, em seguida, 
fará as designações, desde que os 
mesmos satisfaçam as exigéncias 
da lei 2. 610 (CEP) de 81111962, e 
demais legislação referente à ma-
téria 

IV 
O prazo do convênio celebrado 

é de cinco (5) anos, podendo ser 
prorrogado se as partes assim 
acordarem. 

v 
Findo o prazo estipulado na cláu-

sula IV e não sendo o mesmo pror-
rogad o, a Legião de Assistência Re-
cuperadora (LA.RJ) será reintegra-
da imediatamente na posse das sa-
ora cedidas, independentemente de 
interpelação judicial ou extra-judi-
cial. 

VI 
A Secretaria se obriga a entre-

gar as salas, móveis · e instalações 
ora objeto desta cessão em perfei-
tas condições de uso para o fim a 
que se destinam. 

E por ~e acharem assim justas e 
contratadas as partes, assinam o 
acôrdo em três vias de igual teor, 
com duas testemunhas, depois de 
lido e achado conforme. 

Secretaria de Estado da Educa-
ção em Belo Horizonte, ao 13 de 
janeiro de 1966. 

Bonifácio José Tamm de Andra-
de - Secretário de Estado da Edu-
cação. 

PP. Maria de Lourdes Antunes 
Pimenta - Representante legal da 
Legião de Assistência Récuperado-
ra (LAR). 

Testemunhas: 
Antônio Gonzaga. 
Fábio Madureira Gonçalves". 
"A' Sra. Chefe da Delegacia de 

Ensino de Montes Claros. 
De ordem do Sr. Secretário de 

Est_ado da Educação, cumpre-me le-
var ao seu conhecimento que aos 
13 dias de janeiro de 1966 foi assi-
nado um Têrmo de Convênio entre 
a Secretaria de Estado da Educa-
ção qe Minas Gerais e a Legião de 
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Assistência Recuperador~, para o 
fim especial de manutençao do J~
dim da Infância Deputado Antôru? 
Pimenta, estabelecido na mesma Cl-
dade de Montes Claros, conforme 
cópia fotostãtica anexa. 

De acôrdo com a cláusula III d~ 
referido Têrmo de Convênio, a Di-
retoria da Legião de oAssistência Re-
cuperadora indicará _à Secretar.la, 
para as diversas funçoes, os fu~Clo
nários indispensáveis ao func10na-
mento do estabelecimento. Assim 
sendo, atendendo indicações feitas 
pela Diretoria da entidade em ap~ê
ço, 0 Sr. Secretã:rio res?lve des~g
nar os funcionár10s abal.Xo relac10-
nados, autorizando a Sra. Chefe da 
Delegacia de Ensino de Montes Cla-
ros a tomar .as devidas providên-
cias para dar-lhes o exercício . 

Diretora: Maria de Lourdes An-
tunes Pimenta. 

!Auxiliar de Diretoria: Carmem 
Lúcia Tupinambá Alves. 

Auxiliar de Escrita: Maria Eu-
gênia Prates Athaide. 

Josefina Emilla Amorim Tupi-
nambá - Regente de classe. 

Maria Evanete Costa - Regen-
te de Classe. 

Lúcia Sena Batista - Regente 
de classe. 

Nilza Barbosa - Regente de 
classe . 

Cleusa Gordinho - Regente de 
classe. 

Felicidade do Patrocinlo Silvei-
ra - Regente de classe. 

Ivone Barbosa - Regente de 
classe. 

Elza Cardoso Costa - Regente 
de classe. 

Neli Figueiredo - Regente de 
classe. 

Neusa Barbosa Nascimento -
Regente de c~. 

Maria Inês Mendes - Regente 
.:!e classe. 

Maria Célia Guimarães - Re-
gente de c~. 

Atenciosamente, subscrevemo-nos 
(a.) Aizira Gribel Morais Silva-

Supervisara Geral da Coordenação 

Estadual da Educação Pré-Primá-
ria. 

Secretaria da Educação, em 
13/1/66. 
Visto: (a.) Bonifácio de Andrada" . 

"MEMORANDO" 
De ordem do Sr . Secretário de 

Estado da Educação, fica a Sra. 
Professõra Maria de Lourdes An-
tunes Pimenta designada para di-
rigir o Jardim da Infância Depu-
tado Antônio Pimenta, a partir da 
data de hoje, nos têrmos do convê-
nio assinado entre a Secretaria de 
Estado aa Educação e a Legião de 
Assistência Recuperadora, de Mon· 
tes Claros. 

Belo Horizonte, 13 de janeiro de 
1966. 

(a . ) Alzira Gribel Morais Silva-
Supervisara Geral da Coordenação 
Estadual da Educação Pré-Primá-
ria - Sec. da Educação . 

Visto: (a.) Bonifácio de Andra-
da". 

A Sra. Chefe da Delegacia de En-
sino de Montes Claros . 

"Exmo . Sr. Secretário da Edu-
cação do Estado de Minas Gerais . 

Anita Silveira Mundim, professO-
ra primária, Padrão M-F , diretora 
do Jardim da Infância Deputado 
Antônio Pimenta, do Bairro Morri-
nhos, de Montes Claros, vem expor 
e requerer a V . EXa. o seguinte: 

1.0 ) por ato de 10/ 12/ 64, publica-
do no órgão Oficial dos Podêres 
do Estado, foi "declarado inStala-
do, de acOrdo com o artigo 20 da 
Lei 2 . 610, de 8 de janeiro de 1962, 
o Jardim da Infância do BairrO 
Morrinhos, da Cidade de Montes 
Claros"; 

2.0 } o "Minas Gerais" de 29 de ju-
nho de 1965, publicou o Decreto n . 
8 .428, de 28 de junho de 1965, que 
atribuiu a denominação de "Depu-
tado Antônio Pimenta", ao Jardim 
da Infância do Bairro Morrinhos, 
da Cidade de Montes Claros; 

3.0 ) trata--se, como se verifica des-
de logo, de uma. mesma e única ins-
tituição- o Jardim da Inf&ncia do 
Bairro Morrinhos, que passou a 
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chamar-se "Dep . Antônio Pimenta", 
de Montes Claros; 

4.0 ) por ato de 14 de abril de 1965, 
foi designada a profe.,sõra Anita 
Silveira Mundim, para dirigir o re-
ferido Jardim da Infância; 

5.0 ) a 3 de julho de 1965, o Secre-
tário de Estado da Educação publi-
cava ato no "Minas Gerais" desig-
nando a professôra Terezinha Wan-
derley Alcântara para Auxiliar de 
Direção do referido estabelecimen-
to, em face da indicação da titular 
do cargo de Diretora; 

6.0 ) funcionou, assim, com abso-
luta regularidade o Jardim de In-
fância "Deputado Antônio Pimenta", 
de Montes Claros, até o final do 
último ano letivo; aprovados foram 
os seus quadros de classe e os atos 
de sua direção; 

7.0 ) acontece, porém. que para 
surprêsa da suplicante foi creden-
ciada, por Memorando do anteces-
sor de v. Exa. nessa Pasta -Depu-
tado Bonifácio de Andrada, nos úl-
timos dias de janeiro dêste ano, 
pessoa es ranha aos quadros geral 
e local do magistério primário (Art. 
159 e 160 da Lei n . 2 .610 - CEP); 

8.0 ) parece, Sr . Secretário, haver 
sido firmado um convênio entre a 
Legião de Assistência Recuperado-
ra de Mor..tes Claros, proprietária 
do prédio em que funciona o Jar-
dim de Infância Deputado Antônio 
Pimenta e essa Secretaria; 

9.0 ) parece-nos, ainda, como é ób-
vio pensar, que quaisquer que se-
jam as condições prescritas no alu-
dido convênio, por mais vantajosas 
que . sejam em favor da instituição 
que o firmara, não poderiam as 
suas cláusulas "ferir ou revogar" 
os preceitos da legislação do ensi-
no do Estado -Lei n. 2 .610, de 8 
de janeiro de 1962 e demais legis-
lação pertinente ao ensino oficial, 
mantido pelo Estado; 

10.0 ) aos 7 dias do corrente mês 
de fevereiro, por re omendação da 
delegada do ensino em Montes Cla-
ros, dizendo que só lhe restaria 
cumprir o memorando do Sr. Se-
cretário, tivemos que entregar a 

chefia e a direção - "de fato" -
do Jardim da Infância Dep. Antô-
nio Pimenta à Senhora Maria de 
Lourdes Antunes Pimenta; 

11.0
) "de fato" está gerindo os 

negócios do referido estabelecimen-
to de ensino pré-primário a Sra. 
Maria de Lourdes Ailtunes Pimenta, 
estranha ao quadro geral do pes-
soal do ensino em nosso Estado, 
porque, "de direito", não pode ser 
ela designada para o exercício des-
sas funções; 

12.0
) os atos de "14 de abril de 

1965" e "3 de junho de 1965" que nos 
designaram, a suplicante, para a di-
reção do J . I . Dep. Antônio Pí-
menta· e professôra Terezinha Wan-
derley Alcântara para Auxiliar, não 
foram ainda revogados; 

13.0 ) o "Minas Gerais", órgão ofi-
cial dos podêres públicos, nada pu-
blicou até agora: 

a) nem o convênio; 
b) nem a designação da pessoa 

que assunúu, de fato, a chefia do 
estabelecimento; 

c) nem o cancelamento dos atos 
que legitimaram o funcionamento 
do referido Jardim da Infância; 

1\.fas, sem embargo, afastadas fo-
ram dos quadros do referido esta-
belecimento de ensino estadual, a 
Diretora - suplicante, a Auxiliar 
de Diretoria, e a professôra Maria 
Stela de Carvalho, tôdas lotadas, 
regularmente, no Estabelecimento, 
gozando, tõdas elas, de "estabili-
dade"; 

Nulo, como se vê, o "memorando" 
que ocasionou tamanho absurdo 
jurídico e que feriu de morte o Có-
digo do Ensino Primário . 

Em face do exposto, quer a Su-
plicante que V. Exa. determine o 
cancelamento do referido "memo-
rando", a f.J.m de se restabelecer a 
ordem jurídica no Jardim da In-
fância Dep. Antônio Pimenta, de 
Montes Claros . 

Se, entretanto, assim não enten-
der V. Exa., seja esclarecida a si-
tuação da suplicante e das demais 
professOras estáveis do estabeleci-
mento, af~tadas de fato, publlcan-
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do-se a conclusão de V. Exa., pelo 
órgão oficial, a fim de s~ ~esguar
dar à suplicante e demaiS mteres-
sadas a oportunidade de defesa ~e 
seus legítimos interêsses, por via 
judicial. 

Espera deferimen~o. imperativo 
de justiça e de direito . . 

Belo Horizonte, 14 de fevererro 
de 1966 . 

(a) . Anita Silveira Mundim . 
Não acreditamos, Sr. Presidente, 
que esta arbitrariedade se perpe-
tue, que esta arbitrariedade a~ra
vesse os nossos dias na impuruda-
de. 

Mas se porventura o Sr. Secre-
tário 'da Educação não atender_ à 
nossa súplica, não atender R?S ter-
mos da representação da Drretora 
Ana Silveira Mundim, consubstan-
ciada em memorial que lhe entre-
gamos, em mãos, para decl~rar, de 
plano, a nulidade daquele memo-
r.andum" e restabelecer a ordem e 
0 império da lei, no Jardim da In-
fância Deputado Antônio Pimenta, 
não teremos dúvida em bater às 
portas da Justiça com o uso do 
remédio heróico que se chama Man-
dado de Segur.ança · 

Para concluir, Sr . Presidente e 
Srs. Deputados, recebemos, O!ltem. 
de Montes Claros, comunicaça? do 
Lider da nossa Bancada, na Cama: 
ra dos Vereadores, Vereador . Rm 
Braga, dizendo do clima de mse-
gurança ali reinante e do dra~ 
em que vivem os nossos correll-
gionários nesta })ora . Naquela _co-
munidade progressista e altanerra, 
que já adquiriu, de há muito tem-
po foros de civilização e cultuz:a, 
os' momentos de angústia e a~~o 
em que vivem os nossos correhgw-
nários, em consequência dos boa-
tos que circulam de compl~ta m~
d.ança nos postos da administraçao 
pública, desde a Delegacia <;~e Po-
licia até à Delegacia de Ensmo . 

o SR. PRESIDENTE - A Mesa 
comunica ao nobre oradOT que o 
seu tempo está esgotado . 

O SR . ARTUR FAGUNDES 
Estou concluindo, Sr . Presidente . 

Faço um apêlo ao Líder do Go-
vêrno nesta Casa e, especialmente, 
ao eminente homem públlco que 
ocupa o Palácio da Liberdade, para 
que pratiquem as substituições que 
entenderem legitimar; para que fa-
çam substituições de Dele ados . 
Nós nunca governamos com Dele-
gado de Policia, haja visto que, per-
maneceu durante 6 anos à frente 
da Delegacia o atual titular. Mas, 
nós queremos respeito às ?O~sas 
bases, respeito aos nossos dire1~os, 
respeito e resguardo aos preceitos 
da nossa Constituição e de tõda a 
Legislação que rege o ensino e a 
administração pública entre nós . 

O SR . PRESIDENTE - CC?m a 
palavra o Sr. Deputado Délson 
Scarano . 

O SR. DlUSON SCARANO - Sr. 
Presidente e Srs. Deputados. 

Esta Casa vive ainda sob o im-
pacto das grandes emoções que fur-
taram de nosso convivia, muitos 
comp~eiros. Mas, ainda não nos 
saiu da lembrança a figura querida 
de Cláudio Pinheiro Lima, aquêle 
Deputado amigo, aquêle amigo fora 
desta Casa. Homem que, na so-
ciedade de Belo Horizonte, con-
seguiu junto a todos aquêles dos 
mais distantes rincões do nosso 
Estado ou de nossa Pátria amiza-
de sólida, por seu caráte! ~ p~r 
suas grandes virtudes. ClaudiO Pi-
nheiro Lima é lembrado nesta Ca-
sa em todos os momentos, por sua 
figura alegre, simpática, afável, cuja 
ausência em nosso meio, traz uma 
lacuna dnícil de ser preenchida . 
A repercussão de sua morte nã_o se 
restringiu apenas aos seus am~gos, 
aos seus colegas desta Assembléia, 
ou àqueles companheiros de socie-
dade, com os quais convivia. :E:le 
é realmente sempre uma lembrança. 
Lembramos de seus gestos de ami-
zade, de simpatia e cordialidade pa-
ra com todos nós, e sua morte con-
tinua sentida por todos os seus 
e pelos companheiros, e não pode-
ria deixar de ser assim, porque, 
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boas sementes, não poderia deixar, 
no correr dos tempos, de colhêr 
bons frutos. Mas, o destino impla-
cável retirou do nosso convívio 
aquela figura tão querida e levou 
consigo tràgicamente seu filho Ro-
drigo, e seu passamento que foi 
verdadeir~ente uma tr.agégia, teve 
repercussoes amplas, e seu nome 
fo1 lembrado também no Senado da 
República, na quarta-feira, dia 9. 

S. Exa. o Senador Benedito Va-
ladares assim se expressou sõbre 
o falecimento de Clâud!o Pinhei-
ro Lima: 

O SR. BENEDITO VALADARES 
"Senhor Presidente, venho lamen-

tar desta Tribuna o passamento, 
em circunstâncias trágicas de um 
amigo . E a amizade é um d~s maio-
res bens que encontramos em nos-
sa passagenm sôbre a terra . 

Cláudio Pinheiro Lima mõço in-
teligente, trabalhador, cheio de' vir-
tudes, desaparece num desastre de 
avião, levando consigo seu filho Ro-
drigo, de 17 anos . 

Na sociedade de Belo Horizonte 
era Presidente do Automóvel Ciu~ 
b_e, na política de Minas, Vice-Pre-
Sldente da Assembléia Legislativa. 
:E:stes cargos não acrescentavam 
nada à sua personalidade de escol 
que se destacava pela firmeza de 
caráter e pela rara. bondade. E a 
bondade ganha os corações. lt1e era 
estimado de todos 

A sua morte de~ou um vazio dl-
ffcil de ser preenchido . 

O Senado, composto de homens 
encanecidos neste mundo de sofri-
mentos, compreenderá bem o meu 
estado de espírito manifestando o 
pesar desta Casa que deverá ser co-
municado ao Governador do Es-
tado, à Assembéia Legislativa e à 
famflia do reverenciado". 

nifestou: "A Mesa associa-se às de-
monstrações de pesar trazidas pelo 
nobre Senador Benedito Valadares, 
pelo passamento do Deputado Cláu-
dio Pinheiro Lima, falecido em de-
sastre de .avião em Minas Gerais, e 
adotará as providência necessárias, 
para fazer presente à Assembléia 
Legislativa daquele Estado e à fa-
mília do extinto, o sentimento de 
profundo pesar do Senado Fede-
ral". 

Esta foi, Sr. Presidente e Srs. 
Deputados, realmente uma morte 
sentida, que trouxe um vazio diff-
cil de se preencher. 
~ Esgotada a hora destinada à 

Leitura e Apresentação de Propo-
sições, segue-se à 

DISCUSAO E VOTAÇÃO DE 
PROPOSIÇOES 

O SR. PRESIDENTE - Estão 
abertas as inscrições para a Reu-
nião de amanhã. 

NOMEAÇAO DE CO~SSAO 

-A Mesa vai nomear Com.tssio 
Especial para estudar assuntos U-
gados aos planos da Aliança para 
o Progresso em Minas Gerais, que, 
segundo indicações das lideranças 
terã a seguinte constituição: De-
putados Hélio Garcia, José Marta 
Magalhães, Jairo Magalhães, Or-
lando Andrade, Sette de Barros, 
Cícero Dumont e João Luiz de 
Carvalho. 

COMUNICAÇAO 

Estas foram as palavras profe-
ridas pelo Senador Benedito Vala-
dares Ribeiro, na mais alta Câma-
ra do Pais. Logo após, o Sr. Pre-
sidente do Senado, Senador Caml-
lo Nogueira da Gama, assim se ma-

Sõbre a Mesa, Comunicação 
do Sr . Deputado Jairo Magalhães, 
dando ciência à Casa do faleci-
mento do Sr. Agenor Alves Pinto, 
presidente da Câmara Municipal 
de santa Efigênia de Minas. ocor-
rido dia 8 dêste mês. 

Comunicação elo nobre Deputado 
José Maria Magalhães, comunican-
do o falecimento de D. Eponjna de 
São Geraldo Aario, ocorrido nesta 
Capital, dia 8 dêste mês. 
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REQUERIMENTOS 

O SR. PRESIDENTE- Sõbre a 
Mesa, Requerimento do Sr. Depu-
tado Mário Hugo Ladeira, pedindo 
seja consignado nos Anais da Ca-
sa um voto de pesar pelo faleci-
mento do eminente médico e cien-
tista brasileiro Orestes Diniz . 

Sõbre o mesmo assunto há outro 
Requerimento, de autoria do Depu-
tado Lúcio de Souza Cruz. Em vo-
tação . Para encaminhar, com a pa-
lavra o sr . Mário Hugo Ladeira . 

O SR. MARIO HUGO LADEIRA 
- Sr. Presidente, Srs. Deputados. 

Os meios médicos internacionais, 
especialmente de Minas Gerais, aca· 
bam de sofrer um rude golpe . Fa-
leceu, ontem, à noite, na Capital, o 
Sr. Orestes Diniz, Uustre dermato- · 
logista e leprólogo. Quem, como 
nós, conviveu durante anos segui-
dos com aquel.a ilustre figura, há 
de reconhecer que foi Orestes D1niz 
um grande cidadão, um grande mé-
dico. Como chefe de fanulia, dedi-
cava as suas horas de lazer, intei-
ramente, ao seu lar. Nasceu na ci-
dade de Varginha, onde fêz seu cur-
so primário, diplomou-se em medi-
cina pela Universidade de Minas 
Gerais. Logo a seguir, foi convida-
do para Assistente da Cátedra de 
Dermatologia . Desde então, come-
çou Orestes Diniz a demonstrar o 
fulgor de sua inteligência. 

Organizou a ColOnia Santa Isa-
bel, da qual foi dir~tor, e também 
o Serviço de Lepra do Estado, do 
qual foi o chefe . Ocupou Orestes 
Diniz o elevado cargo de diretor 
do Departamento Estadual de Saú-
de, onde, mais uma vez, teve opor-
tunidade de servir a Minas Gerais. 
Na chefia do Serviço Nacional da 
Lepra, Orestes Diniz mostrou o seu 
dinamismo, levando a todos os rin-
cões da Pátria brasileira assistên-
cia daquele serviço. 

Convidado para dirigir o Depar-
tamento Nacional da Saúde, teve 
S . Sa ., também, oportunidade de, 
mais ~ vez, prestar relev~~ 

serviços ao setor de saúde do nos-
so País . 

A Organização Mundial de Saú-
de convidou-o para participar de 
várias missões, tendo êle cumpii-
do com brilhantismo as tarefas que 
lhe foram atribuídas . Participou 
vivamente de vários congressos rea-
lizados em Minas Gerais, no Bra-
sil e no ~terior . Nós mesmos, Sr. 
Presidente e Srs. Deputados, tive-
mos oportunidade de, em 1963, ve-
rificar o brilhantismo d.a sua inte-
ligência, da sua cultura, quando êle 
participou do VI Congresso Inter-
nacional realizado na cidade de 
Madri . 

Os leprólogos latino-americanos 
apresentaram um trabalho sõbre o 
B. C. G . referente ao capitulo 
1mportante da imunização na le-
pra . Os anglo-saxOnicos, que ne-
nhuma experiência tinham sõbre a 
matéria, queriam negá-la. Orestes 
Diniz, porém, com sua voz autori-
zada, defendeu o ponto de vista Ia-
tino-americano, que foi apro ·ado 
por aquêle certame internacional. 

Em 1962, foi realizado o maior 
congresso médico no Brasil, aqui 
em Belo Horizonte, - o X Congres-
so Brasileiro de Higiene -, do qual 
OrestP.s Diniz foi Secretário Geral . 

Nesse Congresso, reuniram-se 
mais de 1 . 000 médicos, não só de 
Minas, mas de outros Estados e de 
nações amigas. Os resultados estão 
gravados nos anais do X Congres-
so Brasileiro de Higiene, que fo-
r.am publicados graças à sua ini-
ciativa . 

Assim sendo, encaminhando o re-
querimento que apresentamos à Ca-
sa, é com profunda emoção que 
ocupo a Tribuna, para fazer o ne-
crológio de um dos grandes ami-
gos, de um dos grandes colegas que 
tive a honra de ter em minha vi-
da. 

Quando ocupávamos as funções 
de Secretário de Saúde e Assistên-
cia e, naquela época, éramos ainda 
jovem - tivemos como assessor 
cientifico Orestes Diniz; e êle, com 
sua pala~ a'b~Uzada, CQJD ~ iQ-
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teligência sempr~ iluminada, fazia 
as suas ponderaçoes, que eram sem-
pre acat~das . 

E~t~do, cuja famfUa é radicada em 
varws municfpios de Minas Gerais 
proporcionando uma constante d~ 
trabalho em favor do progresso 
dêsses municípios. 

Dentro. de poucos minutos 0 fé-
retro sarrá d.a Associação Médica 
de Minas Gerais, que lhe presta 
uma de~r~deira homenagem . -Al-
guns medicas do interior do Esta-
do, e outros de fora, tiveram conhe-
cimento do infausto acontecimen-
to e para aqui se dirigiram oara 
prestar uma última homenagem ao 
nosso querido amigo Orestes Diniz. 

Neste momento, portanto, em 
que, na Associação Médica de Mi-
nas Gerais, o corpo do saudoso 
Prof. Orestes Diniz espera o des-
canso eterno, nós, desta Tribuna 
levamos à família enlutada a todo~ 
os colegas médicos de Min~ Gerais 
~ Faculdade de Medicina a quen{ 
ele tanto serviu, aos Institutos 
Hospitais e Colônias de tratamen: 
to '!o mal de Hansen, os nossos 
sentunentos e, principalmente a 
palavra de pesar daqueles h~e
n_ianos que foram tratados com ca-
rinho pelo Pro f . Orestes Dinz sem 
nenhum escrúpulo ou mêdo ' aos 
quais êle abraçava, dando-Íhes a 
esperança da cura que se avizinha-
va, quando a lepra era tida como 
u~a doença altamente contagiosa 
e mcuráve1 . Esta era a personali· 
dade do Prof. Orestes D1niz . Que 
D_eus receba sua alma em propor-
çao direta aos beneficios que êle 
praticou em sua vida terrena 

Apresentou êle centenas de tra-
balhos, que foram publicados . Pos-
s';lia várias condecorações; perten-
Cia a várias s.ociedades médicas. 
De maneira que Orestes Diniz faz 
falta, não só à sua família, mas à 
Sociedade Médica Mineira e à So-
ciedade Médica Brasileira e a tOdas 
as nações porque, quando partici-
pava de Congressos, sua voz era 
acatada, era êle sempre bem rece-
bido porque foi, realmente, um 
grande servidor da causa da saú-
de pública em nosso meio . 

O SR . PRESIDENTE - Para en-
caminhar a votação, com a pala-
vra o Sr . Deputado José Maria Ma-
galhães. 

O SR. JOS~ MARIA MAGALHAEs 
- Sr . Presidente, Srs . Deputados. 

E' com pesar que assomamos a 
esta Tribuna, para manifestar a 
nossa dor, pelo passamento do 
Pro! . Orestes Diniz . 

Como seu aluno e colega, nAo po-
deria deixar de, neste momento, 
trazer, desta' Tribuna, o nosso. 
maior pesar pela perda de um mé-
dico que soube ser um sacerdote 
na sua profissão e o cientista que 
soube, no setor de leprologia, sa-
lientar o papel da ciência, não só 
no Estado de Minas Gerais como 
em oütros Países em con~essos 
memoráveis, colocando bem alto a 
clêncin. médica brasileira. 

Perde Minas Gerais um dos seus 
VUltos mais eminentes da medicina. 
Perde um de seus homens de maior 
formaçio cristã e humana e perde 
um homem de tradição em nosso 

O SR. PRESIDENTE - Co~ a 
p~avra, para encaminhar a vota-
çao o Sr. Deputado Sette de Bar-
ros. 

O SR. SE'M'E DE BARROS -
Sr. Presidente, Srs. Deputados 
E' com pesar que assumo a Trf. 

buna desta Casa, em meu nome pes-
soal e também por delegação de 
meu líder, para trazer o nosso apoio 
ao Requerimento apresentado a es-
sa Casa, de pesar,. pelo falecimen-
to do eminente médico e amigo 
Dr. Orestes Diniz. Nesta oportuni: 
dade, quero dirigir-me ao povo 
como médico do Ministério da Saú-
de e do Serviço Nacional de Lepra 
em que tive a honra de ser dirigi: 
do pelo eminente médico, Dr Ores-
tes Diniz, nosso co-estaduano que 
por mais de doJs anos, dbigtu ~ 
Serviço Nacional de Lepra de ma-
neira brilhante, colocando acima 
de tudo a questio cientftica no tra-
tamento da lepra. Orestes DinJz -
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quero dar meu testemunho pois 
trabalhei com S. Exa. - deu no-
va face ao tratamento da lepra. Ten-
do repercussão nacional e interna-
cional - no Congreso de Genebra 
- pôs em dist.aque que, apenas, a 
condição de cerceamento do lepr O-
so em leprosário não resolveria, 
como não resolveu até hoje, o dra-
mático problema da lepra no mun-
do. Orestes Diniz fixou definitiva-
mente o problema do tratamento 
da lepra não só no Brasil, mas no 
mundo, o tratamento preventivo, no 
exame dos comunicantes e o trata-
mento pelo B. G . Isto foi o que 
Orestes Diniz legou à ciência, de-
saparecendo prematuramente. Ores-
tes Diniz passou pelos mais altos 
cargos na administração da vida 
pública brasileira no que tange à 
Saúde Pública. Isto já muito bem 
tratou meu antecessor nesta Tri-
buna que relatou a atuação do Dr. 
Orestes Diniz nos vários cargos que 
dirigiu, principalmente no Ministé-
rio da Saúde. Com pesar, em meu 
nome pessoal, e em nome da Ban-
cada do ex-PTB nesta Casa, deixo 
aqui nosso apoiamento ao Reque-
rimento apresentado pelo nobre 
Deputado Mário Hugo Ladeira. 

O SR. PRESIDENTE - Com a 
palavra o Deputado Hermelindo 
Paixão, para encaminhar a votação 
do Requerimento . 

O SR . HERMELINDO PAIXÃO 
- Sr. Presidente, Srs . Deputados. 

Se. uma pessoa tivesse de ser de-
Signada para falar sõbre a figura 
de Orestes Diniz, creio seria eu o 
escolhido, dadas as relações de ami-
zade que desde a juventude me li-
gavam e me prendiam cordialmen-
te a êsse grande homem. Foi Ores-
tes Diniz um lutador desde a -meni-
nice. Muito cedo ainda, velo para 
Belo Horizonte, em companhia de 
sua mãe, dona Chiquinha e dos seus 
dois irmãos: Honorito, funcionário 
do Banco Hipotecário e Agrícola, 
e, outro, hoje Presidente do Tribu-
nal de Alçada, o integro Juiz Ero-
tides D1Diz. Aqui, Orestes Diniz c~ 

meçou seus estudos, como também 
eu, no antigo Ginásio Mineiro. De 
inteligência primorosa, conseguiu 
êle, galgar, aos poucos, notorieda-
de entre seus companheiros de 
ginásio e, posteriormente, na Facul-
dade de Medicina, onde concluiu o 
curso entre os mais brilhantes alu-
nos daquela Escola. Dedicou-se de 
corpo e alma ao tratamento dos 
hansenianos. Com aquela tenacida-
de que sempre o caracterizou, Ores-
tes Diniz aprofundou-se nos estu-
dos da lepra, tornando-se um dos 
maiores leprólogos do mundo. A 
sua atuação frente ao Departamen-
to Estadual da Lepra, a sua atua-
ção como médico em sua clínica 
particular, criaram para êle uma 
auréola de rara possibilidade de se 
tornar cada vez mais útil ao nosso 
país através dos seus estudos, e dos 
seus conhecimentos científicos . 

· Mas, o que era mais impressonan-
te em Orestes Diniz era a sua mo-
déstia, a grande modéstia dos ver-
dadeiros gênios. Condecorado, mui-
tas e muitas vêzes, com as altas co-
mendas pelos governos de vários 
países, obtendo no Brasil uma posi-
ção invulgar, nenhuma vez Orestes 
Diniz deixou-se empolgar pela vai-
dade. Foi sempre homem simples 
e afável, excelente amigo e aman-
tíssimo filho, e amoroso pai de fa-
mllia . Por todos êstes motivos, Sr. 
Presidente e Srs. Deputados, as ho-
menagens que, hoje, se prestam a 
êste ilustre médico mineiro são jus-
tíssimas e a elas me associo, em 
nome da bancada do extinto PSD, 
para lamentar, como todos nós la-
mentamos, a perda dêsse grande 
mineiro, dêsse extraordinário mé-
dico e dêsse brilhante cientista e 
dêsse grande e querido amigo. 

O SR. PRESIDENTE - Em vo-
tação o requerimento do Sr. Mário 
Hugo Ladeira, que pede voto ·de 
pesar pelo falecimento do ,cientista 
mineiro, Dr. Orestes Dlniz. 

Os Srs. Deputados que o apro-
vam queiram permanecer como se 
encontram. (Pausa). Fol aprova-
do , 

229- Fev. 166 
-Vem à Mesa . 

REQUERIMENTO 

~xmo · _sr . Presidente da Assem-
bléia Leg;tslativa do Estado de Mi-
nas Gerrus . 

les a ~uem acusa, como da última 
e~trevista dada aos jornais, no re-
c~to desta Assembléia, e que, ime-
diatamente após, mandou ao Sr 
Governador telegrama desmentind~ 
as declarações. 

Mas, '!uando as declarações têm 
como veiculo um Secretário de Es-
t~do, membro da ARENA, elas pre-
~am e devem ser esclarecidas nes-
naot~~ - Logo depois, vêm outras 

Requeiro, pelos artigos 94 e 95 a pa!avra para o Deputado Héli~ 
Garci.a, que tratará de assunto re-
levante e urgente . 

Sala das Reuniões, 17 de feverei-
ro de 1966. 

(a.) João Vaz. 
O SR. PRESIDENTE _ Sôbre a 

Mesa, ~querin)ento do nobre Depu-
tado Joao Vaz, no exercício da li-
derança do bloco da ex-UDN no 
qual requer, pelo Art . 94, a pal~vra 
para, de acôrdo com 0 Art 95 t:ansferi~la ao nobre Deputad~ Hé~ 
lio GarCia, que tratará de assunto 
relevante e urgente. 
. A Mesa defere o requerimento e 

fixa o prazo de 40 minutos. 

lCias no Jornal do Brasil 
outros jornais do Rio de Ja: _em 
alegando que o eminente ex-Go~~~: 
nadar de Minas, em desrespeito à 
e:men~a Constitucional n 15 ha-
VI.a feito dezenas, centenas· e m'ilha-
~es de nomeações. Não bastasse 
:f:0 • ver_n. a P&_!avra do Secretário 
. Admin.istraçao, o nosso colega 
ilus~re e brilhante Deputado Hug~ 
Agwar, e encaminha ao atuai Go-
vernador uma exposição de moti-
vos, em que, pela sutileza das suas 
Palavras, como pelo estilo do Depu-
tado, procura colocar mal o emi-
nente Governador Magalhães Pinto 
perante a opinião pública. Não po: 
~eria_mos nós, acostumados à so-
lldanedade aos nossos Chefes 
comp~en:os, silenciar diante d: 
acusaçoes infundadas . Para tant 

T~m a pa_lavra o nobre Deputado 
Hél1o Garcia 

O SR · H:É)L!O GARCIA - Sr 
Presidente e Srs . Deputados . · 

Ocupo,_. nesta tarde, a Tribuna da 
Assembleia, para prestar esclareci-
m~nt?s a esta Casa, como ao povo 
nune~ro, a respeito de alguns pro-
nunciamentos de homens que ocu-
P~m cargos. e posições no atual Go-
verno ?-e Mmas Gerais, com relação 
ao_ errunente ex-Governador Maga-
lhaes Pinto . Não era meu desejo 
ocupar esta Tribuna, mas, em vir-
tu~e de declarações feitas ao "Cor-
reiO da Manhã", por s. Exa . , 0 Deputado, ex-Padre Pedro Vidigal 
em que diz haver 'sido informadC: 
Pelo Deputado Gllberto Almeida 
atual Secretário da Educação dé 
que em Minas Gerais foram pi-ati-
c~das tremendas patüarias no Go-
verno do Sr. Magalhães Pinto, vi-
-m.e na contingência de ocupar esta 
~~buna. Se assim não fOsse, não 
Vll'I.a a esta Tribuna responder ao 
Deputado, ex-Padre, Vidigal, porque 
S. Ex a. é useiro e vezeiro em dar 
declarações aos jornais e, depois, 
enviar telegramas bajulatórios àque-

est~os nesta Tribuna. 0
' 

E _do conhecimento desta Casa, 
de Minas Gerais e do Brasil 
Prim · G • que o eu-o . ov~r~ador que teve co-
r~gepi de mstxtwr o sistema do mé-
nto na a~inistração, foi o de Mi-
nas Ge:r:_aiS, na administração do Sr 
Magalhaes Pinto, quando ainda ti: 
nhamos um ano e meio de Govêr-no. 

Foi através da Lei 3 .214, que vo-
tamos nesta Casa, por Wlanimida· 
de, com apoio da oposição com 
:P<>io de todos os comp~nentes 
ti:t~ Casa, antes da emenda Cons-

Clonal n. 15, quase exatamente 
um ano. Veja pois, que não estaria-
mos burlando, contrariando a emen-
da COI_lStituc~onal quando, antes, S. 
~- Já haVIa estabelecido o crité-
~do mérito Para tOdas as nomea-

' excetuadas aquelas Para os caraos em comtsslo. 
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Pois bem, Sr Presidente, Srs. 
Deputados, aprovada a Lei n. 3.214, 
procurou o eminente Governador 
do Estado, através desta mesma 
Lei, permitir o instituto da readap-
tação, também aprovado por esta 
Casa, por unanimidade e com Pa-
receres favoráveis de tôdas as Co-
missões. Antes de entrar propriamente no 
assunto que me trouxe a esta Tri-
buna desejo felicitar o eminente 
Governador Israel Pinheiro pela fe-
liz escolha de seu líder nesta Casa, 
o Deputado Manoel Costa . Todos 
nós que conhecemos S. Exa. sabe-
mos tratar-se de homem capaz de 
dialogar, homem capaz de conduzir 
esta Casa com serenidade no sen-
tido do bem comum de Minas e do 
Brasil. Comentando na exposição 
de motivos encaminhada ao emi-
nente Governador do Estado, Sr. 
Israel Pinheiro, o nobre Deputado 
Hugo Aguiar, a certa altura, assim 
se referia: "Não se computam neste 
quantitativo as nomeações para 
cargos em comissão ou de função 
gratificada; dentre as 2.029 no-
meações havidas no período indi-
cado, calculamOS em 85 o número 
daquelas decorrentes de concursos 
que se intpiaram e encerraram no 
lapso de 6/7/65 e 1!1/66". 

Aqui, Sr . Presidente, poderá veri-
ficar a Casa que as nomeações - e 
posso aqui afirmá-lo textualmente 
- obedeceram sistemàticamente às 
classificações dos concursos . En-
tretanto, aqui se quer dizer que as 
1. 900 nomeações se fizeram ilegal-
mente, através de expedientes escu-
sos. 

engenheiros, desenhistas, desenhis-
tas-técnicos e motoristas; na ques-
tão que nos sucedeu posso dar o 
meu testemunho de que aquela Se-
cretaria necessita não apenas dos 
funcionários nomeados mas de mui-
tos outros. Portanto, V. EXa . pode 
afirmar ao povo mineiro que as 
nomeações feitas no Govêno passa-
do se revestem não apenas do as-
pecto legal, mas acima de tudo 
foram feitas para atender às neces~ 
sidades administrativas do Estado 
Como titular da Pasta de Comuni~ 
cações e Obras Públicas que fui 
durante dois anos e meio, posso dar 
o meu testemunho disSo e da no-
tável obra administrativa realizada 
pelo Governador Magalhães Pinto 
em todos os quadrantes do Estado: 
são centenas de grupos escolares, 
de pontes, de postos de saúde, fó-
runs e hospitais construidos em 
Minas; além disto, no setor do 
DER, Magalhães Pinto que havia 
encontrado cêrca de 531 quilôme-
tros de estradas pavimentadas no 
Estado, construiu e pavimentou 
cêrca de 1.500 quilômetros, propi-
ciando também assistência à rêde 
rodoviária existente no Estado de 
Minas, ao mesmo tempo que se vol-
tou para o problema educacional, 
construindo centenas e centenas de 
grupos escolares, dando, assim, aos 
mineiros, à juventude de nossa ter-
ra a assistência escolar necessária, 
não apenas no setor primário, co-
mo também no secundário, com a 
criação de dezenas e dezenas de 
ginásios e colégios normais no in-
terior mineiro. 

O SR. HÉLIO GARCIA - Agra-
O Sr. Lúcio de Souza Cruz- No-

bre Deputado, as nomeações feitas 
pelo Governador Magalhães Pinto 
não se revestem apenas do aspecto 
legRl; foram nomeações feitas es-
tritamente em atendimento às ne-
cessidades da administração públi-
ca e com observância da classüica-
ção em concursos públicos. 

Quanto ao setor que tivemos a 
honra de dirigir no Govêrno pas-
~do, foram feitas nomeações de 

deço ao Deputado Lúcio de Souza 
Cruz, que foi, sem dúvida, um dos 
baluartes da obra administrativa 
do Govêrno Magalhães Pinto, quan-
do Secretário de Comunicações e 
Transportes. A afirmativa de V. 
Exa. vem colaborar com o meu 
modesto discurso. 

Mas, Sr. Presidente, o Secretá-
rio 'de Administração afirma, pros-
seguindo na sua exposição de mo-
tivos, que existem 146 contratos. 

8ta&-tOT.CA 
AAQUtVO PUMJOO MtNautO 
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Existem realmente; e êstes contra-
tos mostram a lisura com que pro-
cedeu o Govêrno anterior porque 
~os 146 contratos de médic~s e den~ 
tistas para unidades do interior o 
Secretario de Administração al~ga 
q~e aP.Snas 10 foram negados; e 
~ao afrrma por que o foram. Ve-
Ja~, pois, Srs. Deputados, que 0 
Tnbunal de Contas, ao registrar os 
c.ontratos de médicos, encontrou 
lisur~ nos. atos do Governador Ma-
galhaes Pinto· Afirma, também, 0 
Dep.u~ado Hugo Aguiar, na sua ex-
posiçao de motivos, que o aumen-
to de despesas, como indica no Item 
1, "perturbaria o fiel cumprimen-
to de despesas, como indica no item 
ro, na execução orçamentária" . 
O~a, o Deputado Hugo Aguiar, que 
~01 m~mbro de várias Comissões 
mclus1ve da Comissão de Finanças' 
sabe. que existe um elementar re~ 
méd10 para êstes casos; sabe s. 
E:ca . que, quando o Sr . Magalhães 
Pi?t<? aumentou o funcionalismo 
publlco do Estado 5 vêzes durante 
os 5 anos-de Govêrn.o, a Bancada 
da Oposiçao àquela época alegava 
que o aurnnento deveria ser de 
100% e não de 50% . No ent~t~· 
S · Exa . , porque não existia no Or~ 
çamento do Estado verba própria 
?estinada àquele aumento, nem po; 
Isso deixou de pagar o funcionalis-
mo em dia durante todo o tempo 
do seu Govêrno. 

Mais uma vez o nobre Secretário 
de Adminstração não está sendo 
correto na sua exposição de moti-
vos. 

O Sr. Manoel Costa- Nobre De-
putado, de inicio, quero humllde-
mente agradecer as referências bon-
dosas que V. Exa . fêz à escolha 
do meu nome para lider do Go-
vêmo nesta casa. Podem esta-r cer-
tos, V. Exa.. e a Casa, de que pro-
curaremos, no exercício desta fun-
ção, suprir as qualidades que não 
temos de inteligência com o esfôr-
ço, a boa vontade e o espírito pú-
blico. Pautaremos a liderança do 
Govêrno nesta Casa, Sr . Deputado, 
dentro de um dWoso aberto, de 

um entendimento sincero, e de um 
e?'ame sempre honesto . das maté-
nas que nos sejam trazidas a deba-
te· ~ quero, para que faça parte 
do disc:urso de V . Exa . , trazer ao 
conhecunento da Casa entrevista 
d~da hoje ao matutino Diário de 
Minas, pelo nobre · Secretário de 
!Administração, nosso colega nesta 
Casa, Deputado Hugo Aguiar. Diz 
S . Exa . : 1 
Readaptações legais serão manUdas 

Posso assegurar a disposição do 
Gov:rnador ~srael Pinheiro de ga-
r~!Jr o direito de todos os funcio-
narJOs que foram readaptados den-
tro da l~i"- disse o Deputado Hu-
go ~gmar, Secretário da Adminis· 
t:açao, ac~escen~ando que "o que 
fizemos fm constituir uma comissão 
de alto nfvel, composta de téCnicos 
para e~r todos os recursos' 
reclamaçoes e denúncias chegad~ 
à Secretaria. 

FunCionalismo 

O .secretário Hugo Aguiar des-
mentiU as notícias de que o Gover-
nador ':ai B?ular as readaptações 
do fun~IOnabsmo e suspender, por 
tempo mdeterminado, 0 pagamento 
de tod~s os que foram beneficiados 
pela Ie1 das readaptações dizendo 
que as providências tom~das pela 
Secret~Ia, para melhor ordenação 
~o servtço público, não foram bem 
mterpretadas, dai surgindo uma on-
da de noticias desencontradas. 

Revisão de poucos 

A afit;n.ação ~e que a Secretaria 
da AdmlnlStraçao vai rever todos os 
ca~s de readaptação não é verda-
derra e posso garantir ao funciona-
lismo que somente os casos obje-
to~ d~ reclamações, recursos ou de-
nunc~ serão examinados. Se a 
Comissao encontrar alguma ilega-
lidade ou fraude nas readaptações 
o caso será submetido ao Secretá~ 
rio da Administração, que decidirá 
sObre o assunto - disse o Deputa-
do Bqo qwar. 
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Além disso, não houve da parte 

do Governador Israel Pinheiro ne-
nhuma determinação para que fõs-
se suspenso 0 pagamento do bene-
fício da readaptação a qualquer 
funcionário estadual . Nenhum di-
reito será desrespeitado pela admi-
nistração . Evidentemente, os casos 
que forem julgados irregulares te-
rão o tratamento que a lei deter-
mina". 

Verifica V. Exa., nobre Deputado 
Hélio Garcia, que o Secretário da 
Administração nem teve a iniciati-
va de mandar examinar englobada-
mente as readaptações feitas, mas 
apenas aquelas que foram objeto 
de reclamação e denúncias. 

"O funcionalismo estadual - e 
todo o povo mineiro - podem estar 
tranqüilos, que a administração do 
Governador Israel Pinheiro se pau-
tará dentro da lei, sem ferir o di-
reito de quem quer que seja . Po-
dem ficar tranqüilos os que têm 
direitos assegurados pela lei; não 
haverá anulação em massa de rea-
daptações e nem será suspenso o 
pagamento do beneficio a qualquer 
funcionário". 

Quisemos, Sr. Deputado Hélio 
Garcia, interromper o seu discurso 
apenas para dizer que aqui estare-
mos, como Lider do Govêrno, para 
trazermos, em debates francos, sin-
ceros e em têrmos altos, todos os 
esclarecimentos que nos sejam pe-
didos com referência a atos do Go-
vêrno que se instalou em Minas 
Gerais em 31 de janeiro passado. 

O SR. HÉLIO GARCIA - <Agra-
deço ao nobre Líder do Govêrno os 
esclarecimentos que ora presta, por 
ocasião do meu discurso . Mas, no-
bre Líder, eu ainda não havia afir-
mado, nesta Casa, que S. Exa., o 
Sr. Secretário da Administração, 
iria anular os atos de readaptação, 
nem iria fazê-lo, porque Eei que 
todos os atos foram feitos basea-
dos em leis por nós votadas, e com 
o máximo escrúpulo. Tinha a Se-
cretaria da Administração wn gru-
po de técnicos dos mais aprimora-
dos do nosso Estado e seria uma 

injustiça para com êles, se nós dis-
séssemos que não estavam em con-
dições de dar parecer favorável às 
readaptações. Estou certo de que 
qualquer Govêmo pode errar -
principalmente um Govêmo que 
readaptou 8. 000 funcionários, e nós 
até ficamos satisfeitos com que al-
guns atos sejam revistos, mas na 
exposição de motivos que eu fiz, 
nesta Casa, eu disse que o que se 
procurava difundir, através de no-
tícias tendenciosas em Minas Ge-
rais, é que Magalhães Pinto havia 
nomeado 2 . 000 funcionários contra 
a lei 3 .214 . Eu não posso admitir, 
em nome do Govêrno passado, cuja 
liderança tive a honra de exercer 
nesta Casa, tamanha injustiça. Mas, 
Sr. Deputado o que eu procurarla 
dizer a V. Exa . é que fizesse um 
apêlo ao nobre Secretário Deputado 
Hugo Aguiar para que começasse 
a permitir as anotações dos títu-
los daqueles readaptados. Estou in· 
formado de que S . Exa. não vem 
permitindo as anotações pedidas. 

Eu faço um a pêlo a S. Exa. em 
nome dessas famílias, dêstes ho-
mens que conseguiram, durante 
muitos anos de trabalho, a sua rea-
daptação. 

O Sr. Aureliano Chaves - Nobre 
Deputado Hélio Garcia. Estou ou-
vindo, atentamente, o discurso que 
V. Exa. profere neste instante, em 
defesa do Governador Magalhães 
Pinto . Congratulo-me com V. Exa . 
O nobre colega assomou à Tribu-
na na qualidade de ex-Líder do Go-
vêrno Magalhães Pinto. A respon-
sabilidade de V. Exa. é nossa tam-
bém, na mesma proporção, porque 
fomos honrados com a confiança 
do Governador Magalhães Pinto, 
tendo exercido a liderança do seu 
Govêrno, nesta Casa e, posterior-
mente, também pela sua confian-
ça ocupamos o cargo de Secretário 
de Estado, nas Pastas de Educa-
ção e de Comunicações e Obras 
Públicas . 

Todos nós, Sr. Deputado Hélio 
Garcia, que nos compomos ao lado 
do.Governador Magalbia Pinto es-
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taremos, permanentemente, diutur-
namente. a postos para quando 
necessário fõr, defender "0 Govêr-
n~ d_e S:. Exa. contra qualquer in-
crll'l1_:1Ilaçao que, injustamente, con-
tra ele se levantar. Esta hâ de ser 
a no sa postura nesta Casa, convic-
tos_ de que emprestamos a colabo-
ra.çao a um Govêrno que, ao tér-
mmo de seu mandato, pode enfren-
ta_r, _de cabeça erguida, a opinião 
p~bllca do. Estado de Minas Ge-
r~s, con~c1ente de que Magalhães 
Pmto s~uu do Govêrno mais en-
grandecido do que quando nêle en-
trou; o nosso comportamento na 
qualidade de ex-Líder da ex-Ban-
cada da UDN, com assento nesta 
Casa, h_á de ser atenta à gravida-
de nacional, que requer entendi-
mento . e harmonia para que, dêsse 
entendimento e dessa harmonia os 
homens públicos do Pais pos~am 
encontrar os rumos, que, mais de-
pressa, o reconduzam à normalida-
de democrática; a nossa posição 

também não teremos dúvidas de 
num só instante, tomar a posição' 
que os rumos ditarem em defesa 
dos sagrados ideais pelos quais te-
mos lutado ao longo de nossa mo-
d~sta, mas firme e resoluta vida pú-
blica . Êste é 0 aparte que julguei 
de nosso dever dar a v. Exa., na 
certeza de que reflito, neste ins-
t~nte, o pensamento unânime de 
toda a Bancada da ex-UDN com 
as~en~ nesta Casa e, quero' crer, 
talhbem que todos os companhei-
ros nossos que lutam conosco e de-
r~ cobertura desinteressada, efe-
u-_a e ~fetiva ao Govêmo Maga-
L~a~s _ Pmto, estão nesta mesm:J. 
lJOSIÇao. 
. Re~eba, nobre Líder Hélio Gar-

Cia, ~st~ !Deu aparte como uma 
contnbwçao ao discurso brilhan-
te que V. Exa. profere nesta tarde. 
.o SR. HÉLIO GARCIA - Nobre 

Líder Deputado Aureliano Chaves 
a _cada dia que passa, mais 0 ad~ 
m1.ro. V. Exa. é dos homens públi-
cos mais brilhantes dêste Estado 
V:· Exa . tem postura de um esta: 
diSta. 

e o _?Osso comportamento se proces-
sarao dentro do diálogo permanen-
te, diálogo êste pregado com tan-
ta insistência pelo ex-Governador 
~agaJ!lães Pinto a fim de que, atra-
ves desse entendimento, possamos 
e?tabelecer um regime de convivên-
Cia que facilite aos homens públi-
cos dêste Pais encontrar os cami-
nhos impostos pela Revolução de 
31 de març?· Não_ a~timos que, 
pela boa fe que unprunimos nos 
contatos mantidos com os homens 
que detêm o Poder em Minas Ge-
rais, as palavras sejam empregadas 
Para subtrair· o pensamento. Não 
entendemos e não podemos enten-
d~r, que a bôca fale o que o cora-
çao não sente. Estamos convictos 
de que o Governador Israel Pinhe!-
r~ deseja realmente estabelecer um 
clima de convivência e de respeito 
q_ue possibilite, a nós revolucioná-
nos autênticos, ocupar êste lugar 
que reputamos de terra limpa -
a Aliança Renovadora Nacional -
que há de ser o sustentáculo da 
Revolução . Estamos conscientes 
dos propósitos de S. Exas . , mas 

0 Sr: ~unes Coelho- Nobre Li-
der Helio Garcia, todos nós que 
acompanhamos de perto o Govêrno 
do Sr · Magalhães Pinto, sabemos 
q~e S ·. Exa., na direção dos negó-
cios P~blicos do Estado, soube-se 
cond~~· não_ só com patriotismo 
e espinto publico, mas também 
C?m observância de um~ linha d~ 
ngorosa austeridade e de probida-
de n~ sua profícua administração. 
P~r ISto, nao temos qUalquer re-
ceio de que esta seja submetida a 
q_ualquer exame, a qUalquer inqué-
nto ou devassa, porque temos cer-
teza de que aquêles que se entre-
g_arem a esta tarefa chegarão, no 
fun, à conclusão de que tudo cor-
reu, em seu Govêrno, de acôrdo 
com a Lei, com a Justiça e as me-
lhores práticas administrativas. 

Sabemos, nobre Deputado Hélio 
Garcia, que a reforma administra-
tiva do Estado, que se propôs a 
racionalizar, coordenar e bem or-
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ganizar o serviço público do Esta-
do, estabelece o direito de qual-
quer parte de reclamar, de recor-
rer e de denunciar, o que, aliás, é 
o direito de representação de qual-
quer cidadão, assegurado pelo Es-
tatuto Básico do País . De modo que 
existem na administração pública, 
normalmente, órgãos hierárquicos 
em todos os setores, para o conhe-
cimento dêstes assuntos, para exa-
me destas medidas submetidas à 
apreciação superior . Portanto, des-
necessária seria a constituição des-
ta Comissão, de alto nível, embo-
ra formada de elementos de tôda 
idoneidade . O que é preciso, entre-
tanto, que se diga, é que não recea-
mos o seu trabalho, não tememos 
as suas investigações e temos a 
certeza da honestidade e legalida-
de dos atos do Govêrno anterior. 

O SR . HELIO GARCIA- Agra-
deço ao nobre líder Rafael Nunes 
Coelho as suas palavras, que vêm 
engrandecer o meu discurso. 

Mas, afirmava eu que o nobre 
Deputado Hugo Aguiar se esquece-
ra também, na sua exposição de 
motivos, de dizer quantos foram 
os exonerados, quantos foram apo-
sentados e qual a situação finan-
ceira do Estado . Posso, entretan-
to, afirmar que muitos foram exo-
nerados, muitos aposentados e mi-
lhares e milhares de vagas existem 
no Estado que não foram preenchi-
das pelos concursos legítimos, ho-
mologados e jamais contestados . 

Sr . Presidente, Srs. Deputados, a 
mlnba posição nesta Assembléia, 
não é no sentido de tumultuar a 
formação da ARENA em nosso Es-
tado, porque aqUi estou como lider 
do ex-Govêrno Magalhães Pinto e 
jamais poderia fazê-lo e estaria 
traindo o meu passado de gratidão, 
honestidade e honradez, se deixas-
se de defender o maior Governador 
que Minas Gerais já teve. Não te-
mos mêdo de quaisquer inquéritos 
ou devassas. As portas das repar-

tições públicas estão entregues ao 
atual Govêrno do Estado . A êle 
cabe vasculhar gaveta por gaveta, 
escaninho por escaninho, mas não 
admito que se façam acusações 
falsas, ou por intermédio de jor-
nais, através de homens que com-
põem a Administração do Estado, 
sem trazer as provas e os casos es-
pecíficos. Não temos mêdo de Co-
missão, como o Govêrno passado 
não tem, mas queremos que se fa-
ça o mais rápido possível a fim de 
que desapareça essa dúvida esta-
belecida por inescrupulosos a um 
Govêrno .honrado e digno . 

O Sr. Carlos Megale - Sr. Presi-
dente, Srs. Deputados - Acompa-
nhamos devidamente o discurso 
que V. Exa. pronuncia nesta ho-
ra em resposta a acusações que te-
riam sido feitas ao honrado Go-
vernador Magalhães Pinto . Nesta 
oportunídade, trazemos a nossa so-
lidariedade a V. Exa . , querendo 
dize.r que nesta hora aflita para 
os destinos da nossa Pátria, da 
democracia, nesta hora em que o 
eminente Presidente da República 
Mal. Castelo Branco formulou 
apêlo às fôrças revolucionárias, pa-
rã os brasileiros de boa vontade, 
que se unam em tôrno de uma 
bandeira a fim de que, juntos, es-
quecidas as questiúnculas munici-
pais, as questões pessoais, nos for-
memos em tOrno de uma bandeira 
que possa salvar o Brasil do caos . 
Naturalmente, Sr. Deputado, V. Exa. 
com o brio que possui, não poderia 
deixar de assomar a esta Tribuna 
para protestar contra inverdades as-
sacadas contra o Govêrno passado. 
Desgraçadamente, e acredito, alheio 
ao conhecimento do eminente Go-
vernador Israel Pinheiro, têm-se 
feito perseguições como aqUi foram 
denunciadas por alguns colegas 
nossos, inclusive por um do meu 
ex-partido, o Deputado Athos Viei-
ra de Andr.ade. E' necessário que se 
crie êsse clima de confiança, é ne-
cessário que nos entendamos, nio 

Fev./66 - 235 -

do se o querem para deturpá-la . o 
que desejo de coração é que, ao 
t~r~o do govêrno do Sr. Israel 
Pi.nJ:teuo, possamos dizer: João Pi-
nherro e Israel Pinheiro, pai e fi-
lho, . ontem e_ hoje, um e outro, a 
serviço . de Minas, a serviço da de-
mocracl&, a serviço da Pátria de 
nossos filhos. 

O SR. HÉLIO GARCIA - Agrade-
ço o seu aparte, nobre Deputado 
C~los Megale. V. Exa., de fato 
~mtou . bem o quadro atual e V , 
Exa. e voz autorizada nesta Cas~ 
~ara dar o aparte que deu neste 
~~te· V· Exa · representa a tra-
diçao . do_ velho PR, que jamais fa-
lhilou a his tória d e Mmas e do Bra-s o __ .,. 

O Sr. Expedito Tavares - Nobre 
~eputado Hélio Garcia, estamos ou-
vmdo com a devida atenção o dis-
curso que V. Exa. está proferin-
do nesta hora. Solidarizamo-nos 
com V. Exa. e frisamos, neste ins-
tant~, o quanto nos vai n'alma de 
conforto, quando tantas vozes se 
erguem neste Plenário. em defesa 
do ~onrado . ex-Governador dos 
rum eu-os, . Magalhães Pinto. 

no sentido de adesão ao Govêrno 
mas de apoio democrático, apoi~ 
patriótico, a fim de que possamos 
levar a nau a um pOrto seguro. 
Não é possível queiram ou não 
queiram, que se pratiquem perse-
guições no interior, sobretudo às 
pequenas e indefesas professôras. 
O Govêrno tem o direito de nomear 
a quem entender, delegados, ins-
petoras. Tem o direito de nomear 
seus correligionários porque, se 
tóssemos Govêrno, tamoém nos as-
sim procederíamos, mas injustiça 
contra aquêles que apoiaram o go-
vêrno de ontem, não. Aqui estare-
mos com um so bloco, com uma 
só voz, para protestarmos juntos 
cont~~ to~ e qUalquer inJustlça 
que tor fe1ta a correligionários nos-
sos. É necessário que Minas se en-
granaeça, e necessario que possa-
mos VIver naquelas páginas do 
passado que diziam: quando olhá-
vamos para a serrania dos órgãos, 
v1amos a estrêla rutilante que nos 
guardava. Do alto daquelas mon-
tanhas descia não o perfume que 
embnaga o sentido, mas uma bnsa 
de liberdade que revigorava o es-
PlnLo e despertava o oom senso e 
as vutuctes cívicas. E isso, Sr. De-
putauo, que queremos que Minas 
volte a ser, aquela famosa "estrêla 
ao _sw··. Nao estamos aqw para 
ap01ar, nem fazer oposição ao Sr. 
lsrae! Pmheiro; preterrmos apOla-
lo desde que estejamos certos de 
que êle vw. fazer um Govêrno pa-
triota e altivo, não um Govêrno 

Pretendo dizer a êste Plenário 
e ao povo m in e i r o da lisura 
do Go~ernactor do Estado, quando 
p~oce~ às nomeações para o ser-
VIço publico. Foi s. Exa. que ins-
titUiu neste Estado o critério do 
méri~, !oi s . Exa. . que procu-
r~u fu:ar novas normas de admis-
sao ao serviço público. Quando 
V. Exa. leu para esta Casa a 
exposi_ção de motivos do Sr. Se-
cretáno da Administração, Deputa-
do Hugo Aguiar, notamos que fal-
tou nessa exposição de motivos 
talvez não intencionalmente, _: 
vamos abrir a s. Exa. um crédito 
de conttança, - faltou, repito, es-
clarecimento de que estas duas mil 

de Partido. Hoje, é a . máquina re-
volucionária. Na realidade, não 
fomos adesistas da Revolução, nós 
que no tempo do Jango pregá-
vamos contra . êle e Brizola, en-
q_uanto outros aprovavam reque-
runentos feitos por aquêles. Não 
Podemos consentir que isto se faça 
nesta fronteira, tirando aquilo que 
é nosso. Não queremos ser donos 
da Revolução, mas não permitire-
mos que outros o sejam, sobretu-
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nomeações !eitas, neste período que 
êle fixa na exposição, foram: em _sua 
maioria de professõras primánas. 
Sabe muito bem S. Ex~. que as 
professõras primárias sao nomea-
das por concurso, como todo e 
qualquer servidor. Não . esclarece? 
o nobre Deputado e hOJe Secreta-
rio da Administração quantas urú-
dades escolares foram inStaladas 
em nosso Estado, e o nobre Depu-
tado Rafael Nunes Coelho me es-
clarece agora que mais de mil pro-
fessõras foram nomeadas por or-
dem de classificação. O nobre De-
putado Hugo Aguiar _d~veria,_ para 
que não pairassem duVIdas, flX&r o 
número de professôras nomeadas 
no Govêrno Magalhães Pinto no_pe-
ríodo citado. E' preciso que diga-
mos de público que o Sr. Governa-
dor mandou realizar tes ·es e ha-
bilitação para serventes escolares, e 
poderia ter nomeado .as serventes 
concursadas. Só não o fêz ~orq?e 
0 tempo não permitia a publlcaçao 
integral do concurso . 

Mas o critério foi honesto, foi 
honrado foi digno, como sempre 
o foi o ~obre Governador, deixando 
de nomear as serventes que presta-
ram teste de habilitação. ~o r. ai v. Exa., a Casa e o povo mmeu-o 
podem avaliar a lisura com que 
procedeu o nobre Governador do 
Estado. Pode estar certo V. Exa . 
de que levantaremos sell?-pre, unls-
sonamente, nossa voz, em defesa 
do Governo que ousou implantar 31 
moralidade no serviço público, que 
procurou traçar um roteiro nõvo 
para o nosso Estadc;> e dar as ~
retrizes capazes de fumar:m m:u~r 
eficiência na admlnistraçao publi-
ca. 

Pedi o aparte para, solidarizando-
me com V. Exa ., levantar minha 
voz em defesa do Govêrno honrado, 
que foi um incentivo ~ara ~~s, 
um incentivo para a VIda publica 
de todos nós, parlamentares, que, à 
sombra daquele Govêmo, iniciamos 
nosso trabalho na Assembléia de 
Minas. 

Agradeço a V. Exa . , a oportuni-
dade que me deu, de registrar meu 
aparte e minha posição de solida-
riedade. 

O SR. HÉLIO GARCIA- Agra-
deço o aparte de V . Exa . 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa 
informa ao orador que dispõe de 
cinco minutos para encerrar sua 
oração. 

O SR. HÉLIO GARClA - O no-
bre Deputado Hugo Aguiar, Secre-
tário de Administração, maldosa-
mente, não quis dizer quais eram 
as nomeações. Mas eu sei: eram no-
meações de professôras concursa-
das, para ministrarem aulas em 
Grupos Escolares construídos por 
Magalhães Pinto; eram guardas-ci-
vis, para dar garantias à população 
desta cidade; eram Delegados de 
Polícia, InSpetores de Trânsito, mé-
dicos e dentistas, mas, todos con-
cursados . 

O nobre Deputado Hugo Aguiar, 
Secretário de Administração, pode-
rá vir a esta Casa trazer êstes es-
clarecimentos. Tenho a certeza de 
que, pelo seu passado, por sua hon-
radez e dignidade, homem público 
de alto gabarito, haverá de confes-
sar que jamais houve qualquer ato 
que pudesse incriminar a adminis-
tração passada, como desonesta e 
imoral. 

Enquanto venho reclamar que 
a Secretaria de Administração não 
cometa. injustiças contra o Go-
vêmo passado, espero que êle acei-
te e admita que os funcionários ano-
tem os atos de readaptação de cen-
tenas de funcionários, que ganham 
pouco para sust~ntar suas famílias; 
que aceite que as anotações sejam 
feitas para que os funcionários do 
Estado possam receber seus venci-
mentos em dia. 

Encontramos o Estado em situa-
ção calamitosa, mas, _como afirm~ 
um dos maiores técrucos da admi-
nistração estadual, Prof. Silvio 
Grandinetti, ainda outro dia em 
conversa informal comigo, êle que 
é sócio do atual Secretário da Fa-
zenda, dizia que a situação finan-
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ceira do Estado nunca foi tão boa. 
Enquanto venho apenas condenar 
acusações infundadas, de um De-
putado ouvindo um Secretário, e 
de um Secretário fazendo exposição 
de motivos, apenas venho fazer isso 
depois de curto descanso, encontr~ 
aqui um Projeto com trinta dias de 
prazo, criando nova Secretaria, cri-
ando Conselhos e criando dois pol-
pudos cargos de 550 mil cruzeiros, 
de assessõres do Palácio da Liber-
dade. 

Estado, que se encontra em difi-
culdades financeiras, não pode pa-
gar a assessor 550 mil cruzeiros. 
Seria preferível que se _pagasse aos 
humildes e miseráveis que conse-
guiram apenas uma readaptação, 
durante uma longa vida de servi-
ço público . 

Mas, as duas Secretarias, que sem-
pre foram combatidas nesta Casa 
e cuja criação serviu de motivo pa-
r~ acusações ao Govêrno passado, 
sao agora endossadas e preenchi-
das. Espero que o atual Governa-
dor mande também a esta Casa u'n. 
Mensagem extinguindo-as, já que os 
seus companheiros sempre as 
acharam desnecessárias 

Terminando as minhas palavras, 
quero dizer que creio estar o Go-
vernador Israel Pinheiro imbufdo 
dos propósitos em que nós também 
nos empenhamos, quais sejam os 
da tranqüilidade, da serenidade, pa-
ra que Minas possa trabalhar e pro-
gredir como até aqui vem progre-
dindo . 

-Vem à Mesa: 

REQUERIMENTO 

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

O Deputado infra-assinado requer 
a V. Exa., na qualidade de Líder 
do Govêrno, a palavra pelo Art. 
94, para em combinação com o Art. 
95, transferi-la ao Deputado Ibra-
him Abi-Ackel, que tratará de as-
sunto ursente e :relevante. 

Sala das Reuniões, 17 de feverei-
ro de 1966. 

(a. ) Manoel Costa. 
O SR. PRESIDENTE- Sõbre a 

Mesa, Requerimento do Líder do 
Govêrno, Deputado Manoel Costa, 
que, pelo art. 94 do nosso Regimen-
to, requer a palavra para, a seguir, 
p elo art. 95, transferi-la ao Sr. De-
putado Ibrahim Abi-..Ackel que tra-
tará de assunto relevante' e urgen-
te . 

Defiro o requerimento, fixando ao 
orador o prazo de 20 minutos 

Com a palavra o Sr. Deputado 
lbrahim Abi-Ackel. 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL-
Sr. Presidente, e Srs. Deputados. 

É com o aprêço e a afeição que 
sempre dediquei ao nobre e emi-
nente Deputado Hélio Garcia que 
situo a posição . lamentàvelmente 
errônea adotada por S. Exa . no 
curso da oração recém-pronuncia-
da. 

Investido, recentemente, no car-
go de Secretário da Administração, 
o Deputado Hugo Aguiar - um dos 
mais completos parlamentares tra-
zidos pelo povo à convivência da 
Assembléia, uma das mais claras 
vocações de homem público do Es-
tado - o Deputado Hugo Aguiar 
iniciou a árdua missão que lhe co-
metera o Governador Israel Pinhei-
ro com um ato que se inscreve 
dentro da rotina de uma Secreta-
ria de Estado: começou S . Exa. 
por examinar a situação de fato do 
funcionalismo, cuja disciplina está 
afeta à Secretaria por .êle gerida. 
E ao fazer a amostragem de uma 
situação recentemente criada por 
fôrça da lei, ou seja, ao examinar 
"prima-facie" a situação de nume-
rosas readaptações feitas no último 
Govêrno, diante de numerosíssimos 
recursos e reclamações contra elas 
postulados por supostos prejudi-
cados, agiu S. Exa. com o critério 
e a prudência de um verdadeiro ho-
mem público . Examinando a situa-
ção, constituiu urna comissão de 
alto nível, especificamente destina-
da ao exQme desta situação de fato 
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e à recomendação da terapêutica 
aconselhada por suas característi-
cas j urfdicas . 

Registre-se, desde logo, que, na 
oração aqui proferida pelo Deputa-
do Hélio Garcia nenhuma suspei-
ção foi levantada contra qualquer 
dos ·membros desta comissão de 
alto nivel, o que nos leva à conclu-
são de que merecem êles o respei-
to e o acatamento do ilustre par-
lamentar . 

Mas, surpreendentemente, sem 
terem sido acusados, em face, ape-
nas, do pretendido exame de uma 
situação de fato, o nobre Deputado 
Hélio Garcia e os ilustres colegas 
que o apartearam ao longo de seu 
discurso surpreendente e espon-
tâneame~te se colocam na condição 
de acusados e se passam a defen-
der sem que contra êles se tenha 
artlculado qualquer libelo . Esta é 
a situação errônea do Deputado Hé-
lio Garcia . A que se refere, em su-
ma 0 relatório do Sr . Deputado 
Hugo Aguiar, eminente Secretário 
da Administração? t:le não faz acu-
sações; êle relata acontecimentos 
e cita fatos. Acontecimentos e fa-
tos êstes ora submetidos ao seu 
exame e sôbre os quais tem êle o 
dever de manifestar-se, para que 
se possa conhecer, na exatidão do 
seu alcance, a. situação de uma Se-
cretaria de Estado entregue à sua 
gestão. Devo lembrar aos ilustres 
manifestantes de há pouco que ao 
se colocarem, assim, com tamanha 
veemência contra um exame de ro-
tina, de algumas situações juridi-
cas criadas no Govêrno passado, 
são Ss. Exas. mesmas que põem 
sôbre o Govêmo, que tão tenaz-
mente defendem, a pecha da suspei-
ção. Devo lembrá-los de que ao 
se associarem assim tl.o ardente-
mente, na defesa de fatos ~los quais 
nA.o foram acusados, tomam Ss. 
Exas . a iniciativa de se colocarem 
na posição de suspeitos e acusados. 
De duas uma: ou Ss. Exas. nio 
crêem na isenção do sr. Governa-
dor Israel Pinheiro e se preparam 
para frustrar os proclamados pro-

pósitos de pacificação polftlca, pre-
parando, dêste modo, a porta lar-
ga pela qual haverão de passar 
amanhã, quando tiverem de defen-
der interêsses poUticos que, nesta 
hora, talvez não queiram declarar, 
ou então, Ss . Exas . - hipótese que 
absolutamente não aceito pelo res-
peito que tenho à probidade de ca-
da um - se sentem incomodados 
dl-ante dêsse exame de rotina e já 
se supõem, como há pouco dizia, 
na incOmoda situação de acusados 
por antecipação. 

O Sr. Jorge Vargas - Nobre De-
putado lbrahim Abi-Ackel, a nossa 
preocupação de membros das ban-
cadas que denfendiam, aqui, a polf-
tica e a administração do Sr . Ma-
galhães Pinto não nos coloca na 
condição, de réus, ou na condição 
de acusados, como V. Exa . está 
dizendo. Mas, o que não podemos 
admitir é que por um simples des-
pacho de Secretário, por uma sim-
ples declaração de Secretário, se ve-
nha lançar suspeição sObre tôda 
uma obra administrativa e sôbre 
tôda uma série de atos praticados 
por um Govêmo honesto e que es-
tabeleceu sistema de mérito para 
contratação e nomeação de funcio-
nários no Estado de Minas Gerais . 
O que não é possível é admitir-se 
que tão levianamente se constitua 
uma comissão de alto nivel, alegan-
do motivos que não procedem. Pos-
so declarar de antemão a V . Exa. 
que do discurso do Deputado Hélio 
Garcia tiveram conhecimento tôdas 
as ex-bancadas coligadas e todos 
nós pertencentes a elas concorda-
mos plenamente com. S. Exa. e lhe 
demos o apolo necessário . :€ bom 
que fique bem claro de uma vez por 
tôdas que não tememos qualquer 
comissão de inquérito ou de alto 
nível para analisar qualquer face-
ta da administração do Sr. Maga-
lhães Pinto. Mas, o que é de se es-
tranhar é que nurnna hora e01 que 
se fala de pacificação poHtlca; em 
que se fala na formação de um 
partido que venha a sustentar uma 
revolução à qual muitos de nós ade-
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rimos desde a primeira hora, que 
se venha em tom de ameaça criar 
comissões de inquérito de alto ní-
vel para nos colocar na condição 
de réus ou de homens que tenham 
praticado atos menos dignos. De-
vo dizer a V . Exa . e a todos os 
membros do Govêrno Israel Pinhei-
ro que se estamos com propósitos 
pacificadores é porque temos dian-
te de nós os altos interêsses de uma 
revolução democrática à qual ade-
rimos. 

Nós que nos colocamos naquela 
posição histórica desde a primei-
ra hora, não podemos receber 
ameaças daqueles que vieram por 
último como adesistas e não acei-
taremos, em hipótese alguma, qual-
quer atitude que venha pOr em dú-
vida os atos do Governador Maga-
lhães Pinto. 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL -
V. Exa . pode constatar que as 
ameaças não partem de nós, mas do 
ilustre aparteante e do eminente 
Deputado que me antecedeu na Tri-
buna . 

Sr . Presidente, Srs . Deputados. 
Quais foram as declarações pres-
tadas pelo Secretário Hugo Aguiar? 
Foram, em suma, as seguintes: 

Das numerosíssimas readapta-
~Õf>s feitas no curso do ano pas-
!lado, muitas e muitas têm sido 
objeto de reclamações e de recur-
sos por parte de funcionários su-
postamente prejudicados . Qual o 
ato que deveria praticar o Secretá-
r io de Estado senão o de constituir 
um tribunal administrativo, na es-
fera da competência de sua Secre-
taria, para examinar a procedência 
dos recursos interpostos, de forma 
a oferecer ao Chefe do Govêrno as 
soluções juridlcas que estas situa-
ções porventura vierem a suscitar? 
Que atos ou atitudes poderia to-
mar S. Exa. se não êste? Que ou-
tro ~to deveria praticar senão êste, 
sabido que se S. Exa. cerrasse os 
ouvidos às postulações de revisão 
dAsses atos, estaria cometendo um 
crime, porque estaria negando aos 

supostos prejudicados, e que como 
tal se apresentam por escrito, o 
direito de petição que a Constitui-
ção lhes assegura . Chegamos a es-
ta situação, Sr. Presidente: um 
mero funcionário readaptado bate 
às portas da Secretaria; pede o re-
exame do ato administrativo que 
diz respeito à sua função . o qua-
dro é traçado com côres de escân-
dalo e imediatamente erguido às al-
turas de um anátema por nós le-
vantado contra a honra pessoal de 
um governante, que há pouco trans-
feriu o cargo ao Sr. Israel Pinheiro. 
Vejam Ss. Exas. como a situação es-
tava posta: não procuraram Ss. 
Exas. }er o relatório Hugo Aguiar, 
que nao contém, como Ss . Exas. 
querem, conclusões inadvertidas. 
Esteja certo o povo mineiro de que 
a comissão de alto nivel nomeada 
p~ra o exame desta situação jurí-
dica controvertida, terá pleno apoio 
para a sua ação; terá pleno direi-
to de sugerir as medidas que a lei 
porventura lhe imponha como so-
lução adequada. Esteja, certo o 
povo mineiro de que, .ao término 
dêsses exames, o Governador Israel 
Pinheiro há de se conduzir com 
critério e serenidade, tendo apenas 
diante de si as inspirações da lei, 
anulando talvez - quem sabe? -
aquêles casos pendentes contrários 
à lei e, mantendo-os na sua plenitu-
de e na sua inteireza, beneficiem a 
quem quer que seja, os porventu-
ra praticados sob inspiração da mo-
ral administrativa. Não podemos 
aceitar - e digo-o ao término de 
minhas palavras --- que um ato de 
rotina receba tratamento de escân-
dalo e que atos administrativos ro-
tineiros sejam considerados insul-
tos pessoais dirigidos ao governan-
te de ontem. Não fazemos amea-
ças; queremos o cumprimento da 
lei. Se os opositores de ontem que 
se dizem hoje nossos colabo~ado
res, desejam, realmente, um clima 
de convivência e paz no Estado 
deverão estabelecer um crédito d~ 
conflan~, a êste Govêmo, a tun de 
que o Sr. Governador não seja acu-
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sado daquilo que não fêz e para 
que os ex-integrantes da UDN não 
se defendam daquilo de que não fo-
ram acusados. 

O SR. PRESIDENTE - Esgota-
do o prazo destinado a esta parte 
da Reunião a Mesa vai passar à 2.fl> 
parte da Órdem _do Dia, com. dis-
cussão e votaçao dos ProJetos 
constantes da Pauta. 

-Vem à Mesa: 

REQUERIMENTO 

Exmo. Sr . Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

O Deputado que êste assina re-
quer a inversão da pauta para que 
o Projeto n. 3.544 seja discutido e 
votado em primeiro lugar. 

Sala das Reuniões, 17 de feve-
reiro de 1966 . 

(a . ) Manoel Costa. 
O SR. PRESIDENTE- Sôbre a 

Mesa, Requerimento do sr. Depu-
tado Manoel Costa, o qual requer 
a inversão da Pauta, para que o 
Projeto n. 3. 544 seja discutido e 
votado em 1.0 lugar. 

Em votação o Requerimento. Os 
Srs. Deputado que o aprovam qttei-
ram permanecer como se encon-
tram. (Pausa). Foi aprovado. 

l.'l- discussão do Projeto n . 3 .544/ 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual extingue a Secretaria de Es-
tado do Desenvolvimento e dá ou-
tras providências . 

Com a palavra o Sr. Deputado 
Cícero Dumont, orador inscrito, pa-
ra discutir o Projeto. 

O SR. CfCERO DUMONT - Sr. 
Presidente, Srs. Deputados. 

Desejo, nesta oportunidade, fazer 
algumas observações sObre o Pro-
jeto n. 3.544/ 66, encaminhado on-
tem a esta ~ssembléia, pelo Sr. Go-
vernador Israel Pinheiro e, hoje, 
publicado no "Diário da Assem 
bléia", o qual clja o Conselho de 
Desenvolvimento e extingue a Se-
cretaria do Desenvolvimento. 

Antes, porém, de entrar no es-
tudo desta matéria, eu me permito 

fazer três observações a propósito 
do debate travado nesta Casa e do 
discurso do líder do ex-PSD, Depu-
tado Ibrahim Abi-Ackel. Em pri-
meiro lugar, S. Exa . alegou que o 
problema foi mal pôsto pelo Depu-
tado Hélio Garcia, porque S . Exa. 
defendia, quando não havia acusa-
ção . O Deputado Ibrahim Abi-Ac-
kel, também, ao invés de esclarecer 
a interpelação, saiu pela tangente, 
dizendo que a Comissão de alto ní-
vel criad1_1. pelo Sr . Governador não 
sofreu suspeição . Não se debateu, 
aqui, o alto nível da Comissão, nem 
a idoneidade dos seus membros, 
por conseguinte, não foi mal pôsto 
o problema. A resposta é que não 
foi bem dada. Além do mais, alega 
o Sr . Ibrahim Abi-Ackel que se 
defendia quando não estava sendo 
acusado, o que levaria à conseqüen-
cia lógica de que nós próprios, que 
participamos do Govêrno passado, 
é que fazíamos a acusação . S. Exa. 
também, não tem razão neste pon-
to. Conhecemos bem a velha táti-
ca do PSD: ao invés de acusar de 
frente, procura ladear, através das 
entrelinhas . E como disse José 
América de Almeida, no seu famoso 
romance "A Bagaceira", "é pior ver 
nas entr~linhas, do que ver nas li-
nhas" . Por conseguinte, aqui o que 
faltou foi a coragem para fazer a 
acusação em têrmos definidos; e 
faltou coragem porque não havia 
fundamento. 

Finalmente, Sr. Presidente, o que 
desejo é que o Sr. Governador Is-
rael Pinheiro seja tão eficiente e 
limpo quanto o Governador Maga-
lhães Pinto, porque se êle se pautar 
por esta linha, terá, como Maga-
lhães Pinto, a consagração de Mi-
nas Gerais. 

Feitas estas observações, eu pas-
so a examinar a Proposição que é 
objeto do meu estudo. 

Todo Governador tem o direito 
de escolher os instrumentos ade-
quados à realização de sua tarefa, 
ao lado daquele rol de instrumentos 
que lhe põe nas mãos a adrninis-
traçio pública, na sua ~e. 
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Israel Pinheiro tem a responsabili-
dade de governar Minas Gerais, por 
5 anos. Portanto, tem o direito de 
pedir a esta Assembléia que lhe dê 
aquêles instrumentos que acha in-
dispensáveis à realização da sua ta-
refa . Por isto mesmo, nós, nesta 
Casa, quando recebemos a propos-
ta do Governador, propondo a cria-
ção do Conselho de Desenvolv"men-
to, nós recebemos est-a sua solici-
tação como legitima, e mais, dese-
jamos mesmo dar a nossa colabo-
ração, para que o instrumento que 
êle pediu possa ser mais eficiente. 
E é apenas com o propósito de 
dar a S. Exa. a nossa impressão 
preliminar a respeito da proposição, 
que estamos ocupando esta Tribu-
na. Inicialmente, quero chamar a 
atenção dos meus nobres pares, pa-
ra o problema do prazo . O Sr. Go-
vernador Israel Pinheiro pede a 
criação do Conselho de Desenvolvi-
mento que será, na hierarquia dos 
órgãos de cúpula, o supremo; e 
marca para se votar êste projeto 
trinta dias . Estou certo de que 
S. Ex.a. não teve a sua atenção 
despertada por esta circunstân-
cia. Ou é um êrro de intellgêncla. 
ou um êrro de vontade, da sua 
Assessoria. Não discuto, mas que 
é um êrro é. A matéria é, sem 
dúvida, complexa. Basta u m a 
consideração: esta Assembléia vo-
tou a Reforma Adminlstrativa do 
Estado, traduzida na Lei n° 3. 214, 
que instituiu o sistema de mérito 
e levou pràticamente 3 anos ela-
borando esta Lei. Depois de vota-
da, a Lei, foi permitido ao Executi-
vo fazer a sua implantação através 
de decreto. Mas, esta implanta-

. ção se restringiu às atribuições 
do órgão e a sua transferência de 
um para outro ponto . Finalmen-
te, nessa metodologia da reforma, 
foi estabelecido que, feita a im-
plantação, depois de um certo 
prazo, seria encaminhado à AB-
sembléia Legislativa um projeto 
de lei, Institucionalizando-a. Isto 
foi cumprido porque a esta Assem-
bléia foi encamtnhado, pelo Gover-

nadar Magalhães Pinto, o Projeto 
de Lei n. o 775, depois aditado pelo 
Projeto de Lei n° 3.482. O Proje-
to n° 775 continua nesta Casa; o 
aditivo, isto é, o 3 . 482 foi pedido 
em devolução. Mas, se o Govêmo 
Estadual nesta matéria de reestru-
turação, com o empenho que ti-
nha, não pôde concluí-la em 3 
ancs, como é que vai esta Assem-
bléia fazê-la em 30 dias? Esta-
mos supondo que o Govêmo quer 
é multiplicar o tempo, não dimi-
nui-lo. Além disso esta Casa 
ainda nem sequer votou o Proje-
t~ de Resolução que faz adapta-
çao de suas normas para tr8.Dli-
tação dos Projetos decorrentes da 
Lei Constitucional n.0 14, que deu 
nova redação ao artigo 29 da 
Constituição Estadual. E: certo 
que no final do ano passado, an-
tes do nosso recesso, pedira eu à 
Mesa sua atenção para essa me-
dida, mas esta, apesar da boa 
vontade, não pôde fazer nada em 
virtude do recesso. No início dos 
nossos trabalhos, na Reunião Ex-
traordinária do dia 29 de ianeiio 
apresentei Projeto de ResoÍução r:_ 
esta Casa, fazendo adaptação das 
normas. 1!:sse Projeto teve o n.0 

3 . 544. O que previam.os estã ocor-
rendo: entrariam nesta Casa pro-
jetos pedindo uma votação urgen-
te, prazo fatal, e ela não estaria 
aparelhada para disciplinar suas 
atividades de maneira a compatibi-
zá-la com os novos instrumentos 
de fabrificação de leis que é o pro-
cesso de legislação automática. Es-
tou certo de que a Comissão Exe-
cutiva o está examinando, mas não 
tem uma solução. Está aqui uma 
outra dificuldade para que o prazo 
de 30 dias não possa prevalecer. Fi-
nalmente tem que se considerar 
também que o Executivo precisa 
verificar se êle quer leis elabora-
das por esta Assembléia, em que as 
Comissões nem sequer concluíram 
as suas composições porque não 
foram marcadas eleições para Pre-
sidência das mesmas. Todos nós 
sabemos, e o Uustre Governador 
que foi parlamentar 20 ·anos e Pre-

• 
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sidente de uma Comissão sabe 
mais do que ninguém, que é nas 
Comissões que os Projetos são exa-
minados . Como pedir-se a essa 
Assembléia examinar Projetos dês-
se alcance em 30 dias, quando nem 
sequer se organizou seu ptocesso 
de trabalho legislativo? 

Mas não é só: todos sabemos 
que na semana do Carnaval es-
sa Casa não funciona, mesmo que 
se convoquem Reuniões, pois é 
da sua tradição não funcionar 
durante ela; então vamos per-
der mais 10 dias. Pode Sr. Pre-
sidente prevalecer o processo de 30 
dias em face de tõdas essas d.üicul-
dades? Finalmente, o próprio Sr. 
Governador do Estado mandou pe-
dir que se ampliasse o prazo para 
uma infinidade de projetos em cur-
so nesta Oasa, passando de 30 dias 
para 90, com a alegação de que 
eram complexos. Entre outros des-
taquei: o Projeto 889 que aposenta 
servidores do Serviço Técnico de 
Medicina Legal; pediu ampliação 
de 30 para 90 dias, por julgá-lo com-
plexo, o Projeto 1. 001, projeto que 
trata de doação de imóvel em Go-
vernador Valadares; Projeto 1 . 040 
que trata da doação de imóvel em 
Pompéu, por reconhecer-lhe com-
plexidade. Ora, Sr . Presidente, se 
o Governador lúcido, como é, pe-
diu ampliação do prazo para es-
ses projetos, como é que pode es-
ta Assembléia trabalhar neste Pro-
jeto em 30 dias? Então chegamos 
a uma solução: ou o Govêrno 
do Estado, reconhecendo êstes fa-
tos, muda êste prazo de 30 pa-
ra 90 dias ou esta Casa não tem 
outra alternativa senão rejeitá-lo, 
porque aprová-lo como está seria 
muito mais danoso ao próprio Exe-
cutivo do que rejeitá-lo . Estou cer-
to de que não é propósito do Sr. 
Israel Pinheiro negar a esta Assem-
bléia a oportunidade de colaborar 
nos seus instrumentos de trabalho. 
S. Exa. foi parlamentar, é homem 
do Executivo e sabe quanto vale a 
experiência do Legislativo. Mas, se 

. S. Exa, nAo puder atencter a. ~ 

nosso apêlo, apêlo êste que deve ser 
d a Assembléia, não teremos outra 
saída, senão rejeitar o Projeto. 

QUESTAO DE ORDEM 

O SR. HERMELINOO PAIXÃO 
- Pela ordem, Sr . Presidente . 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
palavra pela ordem o Sr. Herme-
lindo Paixão, com licença do ora-
dor . 

O SR. HERMELINDO PAIXAO 
- Sr . Presidente, pensei que o no-
bre Deputado Cícero Dumont já 
houvesse terminado a sua oração . 
Dei.xarei para levantar a questão 
de ordem posteriormente . 

O SR. PRESIDENTE - Não há 
questão de ordem a ser respondi-
da . 

O SR. C:fCERO DUMONT - Co-
mo queira o ilustre colega . 

Poder-se-ia dizer que a exposição 
que acompanhou o Projeto, minis-
traria os dados necessários ao seu 
completo exame. A exposição é po-
bre de informações, no que diz res-
peito à necessidade de um órgão 
de cúpula para ordenação e contrõ-
le do planejamento do Estado, ela. 
justifica bem. De fato, é necessá-
ria . Mas a exposição cria, dá ele · 
m~ntos que levam o legislador a 
um verdadeiro estado de perplexi-
dade . Por exemplo: diz a exposição 
que êste órgão vai disciplinar o pla-
nejamento, para, logo depois, dizer 
que êste órgão atuaria, através do 
govêrno . Penso que quem atua é o 
govêrno, através do órgão, não o 
órgão através do Govêrno . -A in-
versão hierárquica é absurda. Nem 
posso acreditar que o nosso ilustre 
colega, Deputado Hugo Aguiar, ex-
periente, atento, conhecedor do pro~ 
blema administrativo a tenha visa-
do, vendo êste tópico. Então, a ex-
posição de motivos que em regra é 
o dado fundamental para o exame 
da proposição, além de pobre, na 
matéria, informativa, arma pro-
blema .para o legislador - e êle 
JliQ tem CQndição de resolver fica 
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dentro desta exposição. Terá que 
se resolver contràriamente à pre-
tensão do govêmo. 

Poder-se-la dizer que a Assem-
bléia disporia de outros dados que 
pudessem complementar a indigên-
cia informativa da mensagem e por 
outro lado exterminar seus quebra-
cabeças . Mas, todos sabemos que a 
Assembléia Legislativa não dispõe 
de uma assessoria próp.ria . Esta 
Casa ou se louva nos dados da ad-
ministração e êsses dados não fo-
ram fornecidos, e então temos que 
recorrer àquele processo de pedir o 
comparecimento daqueles que en-
tendem do assunto, ou porque o 
estudam ou porque já foram ou são 
Secretários da Administração, ou 
de administrações correlatas . E é 
então, isto, que a Assembléia tem 
de fazer. Terá de pedir o compa-
recimento do Secretário de Admi-
nistração, para completar seus da-
dos; terá de pedir o comparecimen-
to do ex-Secretário de Administra-
ção, Prof . Paulo Neves, para que 
venha dizer o quê, como e para que 
fêz a obra . Esta Assembléia preci-
sa de pedir, a êsses dois homens pú-
blicos o ex-titular e o atual, para 
virem aqui, e então, fazer o con-
fronto de suas idéias, e depois exa-
minar o Projeto, sem o que a As-
sembléia não terá condições de de-
liberar, procurando ajudar o Exe-
cutivo . Se êsse Executivo precisa 
da colaboração, tem o dever de fa-
cilitar-nos êsse trabalho . Mas não 
é apenas isso . O Projeto usa de 
meia técnica, o que é pior do que 
usar uma técnica superada ou im-
própria. Lembro-me de que o Pro-
jeto que se converteu na Lei 3. 214 
montava-se neste dispositivo cen-
tral: em lei, criava a estrutura dos 
órgãos, suas atribuições fundamen-
tais, número de lugares e proces-
sos de preenchimentos; num segun-
do item, autorizava o Poder Execu-
tivo a dar atribuições e fazer a 
transferência de um órgão para ou-
tro. Em terceiro lugar, estabelece-
ria que o Poder Executivo, no pra-
zo de 180 dias, mandaria a esta Ca-

sa um Projeto de Lei instituciona-
lizando s.ua experiência. Assim, a 
Assembléia dava atribuições ao 
Executivo e êste ficava . om o de-
ver, a prazo certo, de apresentar 
Projeto de Lei para que ela acei-
tasse ou endossasse a experiência, 
ou a rejeitasse ou modificasse 
P?is bem! o_Projeto 3.544, que pro: 
poe a cnaçao do Conselho de De-
senvolvimen~o Econômico, o que 
faz?_ Primerro, propõe criação de 
6rgaos . Correto ! Dá no seu § 1 o 
as atribuições fun~entais. Co~: 
reto_! Mas, quando cuida do pessoal, 
a? mvés de silenciar, porque no 
silêncio teríamos de entender que 
o recrutamento só poderia ser feito 
através dos critérios da Lei 3. 214, 
o Projeto manda que se contrate 
pessoal no regime da Consolidação 
das Leis do Trabalho, preferencial-
mente . Então, estaríamos dando 
atribuições para: primeiro, contra-
tar, ilimitadamente, pessoal; se-
gundo, sem estabelecer número dos 
lugares a serem preenchidos das 
funções e, finalmente, sem 'qual-
quer contrOle do ponto-de-vista fi-
nanceiro. 

Sr. Presidente, o Ato Institu-
cional n.o 2 e a Emenda Consti-
tucional n° 14 declaram que a ini-
ciativa dos projetos que criem lu-
gar, função e despesa é do Execu-
tivo. Mas a Constituição estabele-
ce, por outro lado, que quem pode 
criar lugar, função e autorizar pa-
gamento é só o Legislativo. 2ste 
dispositivo não foi revogado; ao 
contrário, foi fortalecido por esta 
iniciativa do Ato Institucional e da 
Lei n° 14. Então, como se poderia 
votar ràpidamente um Projeto com 
tal êrro de técnica? Não vamos fa-
zer a injustiça de dizer que o Go-
vêmo quer armar um dispositivo 
para fazer "panamá". Não temos 
~ta impressão do Govêmo; êle 
nao nos deu ainda o direito de 
pensar Isto. Mas temos que admi-
tir que se ·trata de um êrro peri-
goso que pode envolver inclusive 
o Governador do Estado, sem que 
lle aalba. Se nAo o advertimos 
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disto não estaremos cumprindo o 
deve~ de possibilit>ar-lhe realizar -:-
como êle anuncia - urna admi-
nistração limpa e honrada. 

Ainda mais, o Projeto não estabe-
lece que Q EJ<ecutivo ~e;á que :o-
caminhar uma propos1çao de le1 a 
esta Assembléia, dizendo em que 
constitui a reformulação: êle não 
tem esta obrigação, nem a prazo 
certo, nem a prazo indeterminado. 
Esta Assembléia, se votasse êste 
Projeto como está redigido, estaria 
dando um cheque em branco à ad-
ministração pública para que ela 
fizesse o que bem entendesse, a co-
meçar pelo pessoal, inclusive nos 
gastos a êle relativos. Não deve ser 
propósito do Govêrno pretender iSto 
da Assembléia; não pode esta As-
sembléia dar-lhe êste documento 
em branco. 

E não ficam nisto as dificulda-
des oferecidas pelo Projeto a um 
primeiro exame - e confesso que 
não estou fazendo exame . de pro-
fundidade; estou aflorando dúvidas 
que ocorrem ao meu espírito; 
estou oferecendo à consideração 
problema de minha experiência 
parlamentar, a fim de que encon-
tremos a solução. .Minhas observa-
ções são preliminares e têm o pro-
pósito de pedir ao Govêrno um me-
lhor estudo da solução apresenta-
da a fim de que êle nos forneça os 
dados necessários para concretizA-
la, caso não a possa fazer. 

o Artigo primeiro do Projeto está 
assim redigido: 

"Fica criado o Conselho Estadual 
do Desenvolvimento, com a finali-
dade de aprovar, rever ou harmo-
nizar os planos gerais do Govêrno, 
facilitar-lhe a execução e, especial-
mente, institucionalizar e aperfei-
çoar o sistema estadual de planeja-
mento". 

A respeito dêste dispositivo, te-
nho algumas indagações a fazer: 
- Quanto à designação: seria 
mais apropriado chamar êste Con-
selho de "Conselho de Desenvolvi-
lllento" ou seri~ wn "Conselho Ad-

ministrativo"? ou um "Conselho de 
Planejamento"? 

Dir-se-á que a nomenclatura não 
teria maior significação, na práti-
ca, dirá. aquêle que não maneja o 
Direito Administrativo, porque em 
matéria de técnica administrativa 
a designação exata do órgão é 
um elemento imprescindível pa-
ra uma boa prática. O Pro-
jeto propõe, ainda, ter o Conselho 
três finalidades: 1.~ - aprovar, re-
ver e harmonizar os planos do Go-
vêrno; 2.• - o Conselho acompa-
nharia a execução dos planos; 3.~ 
- o Conselho institucionalizaria o 
sitema estadual de planejamento. 

Não parece de boa ~écnica qll:e 
o conselho tenha funçao nor~atl
va e, ao mesmo tempo, executiva; 
se êle estabelece normas para o 
planejamento, revendo os plan~s, 
êle não deve ficar com a funçao 
de acompanhar a execução dos ~la
nos. Ou a função dêle é normatlva 
ou é executiva . Se ficar com as 
duas funções, irá. ocorrer, fatalmen-
te, -aquilo que já denunciou, em en-
trevista o Prof. Darcy Bessone, 
com a s~a dupla autoridade de pro-
fessor e de ex-Secretário de Desen-
volvimento - um fracasso. E êste 
não pode ser o propósito nem_ dos 
assessOres do Governador e . nao é 
·o nosso. O nosso é o de dar mstru· 
trumento eficiente, um inSt~en
mento ao Governador, que ele pe-
diu como necessário. Mas, um ins-
trumento eficiente u~ inst~n
to sério de administraçao e na:o ms-
trumento eficiente, um inst~en-

Neste artigo (1.0 ), diz o ProJeto 
que o Conselho deve rever, deve 
institucionalizar o sistema estadu_al 
de planejamento. Confesso que nao 
conheço êste "sistema estadual de 
planejamento". E, ao que me cons-
ta não há lei instituindo-o. Pode-
m~s admitir como sistema estadual 
de planejamento êste composto a_?-
roinlstr.ativo que é a 11t(iminlstraçao 
púbUca. Podemos admitir esta 
idéia, mas seria isto que está pre-
visto no Projeto? Ou serei eu o par-
J$nentar que nãQ $8be ~ existên-
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cia dêste sistema? Talvez eu não 
saiba, o que é natural . :As nossas 
leis, em matéria de administração, 
só começaram a tomar organicida-
de a partir do Govêrno Magalhães 
Pinto . Então, eu posso est-ar erra-
do. Mas o caminho não é votar o 
artigo, como está . Temos que pe-
dir a presença do Secretário de 
Administração, para êle nos dizer 
no que consiste êste sistema esta-
dual de planejamento que o Con-
selho vai aperfeiçoar . Sem o co-
nhec.ermos, como vamos trabalhar 
para seu aperfeiçoamento? Não 
será possfvel. No Art. 2.0

, o Pro-
jeto estabelece que o Conselho 
terá 5 membros, além do Governa-
dor do Estado; portanto, 6 mem-
bros. Em primeiro lugar, o que é 
tradicional em matéria de adminis-
tração é os Conselhos terem nú-
meros 1m pares; mas não é uma 
regra imperativa, se bem que prá-
tica, porque haveria, sempre, opor-
tunidade de o Presidente dar, tam-
bém, a sua palavra. 

Além de ter número par, o Pro-
jeto diz que o primeiro vice-presi-
dente terá. status de Secretário de 
Estado e vencimento também de 
Secretário de Estado, além de ter 
"função executiva". Nada temos 
a objetar que os membros do 
do Conselho tenham status de Se-
cretário de Estado mas, para o que 
não encontramos explicação, é que 
um membro do Conselho tenha sta-
tus de Secretário de Estado e não 
o tenham os demais. Os seus mem-
bros devem gozar da mesma si-
tuação. É inexplicável um privilé-
légio desta ordem a favor de um 
apenas. Mas, não é só diferen-
ça de tratamento que dá ao pri-
meiro vice-presidente. O art. 5.0 

do Projeto declara que os quatro 
lugares restantes serão de nivel 22 
para membros do Conselho . :&&te 
tratamento para os quatro membros 
do Conselho não se justifica. :l:les 
não sio burocratas. Seria o nfvel 
razoável para um burocrata de ca-
tegoria mas, para um membro do 
CoDielho, aem pouivel isto? ED-

tão, nós teríamos num Conselho 
com esta composição que é a mais 
heterogênea possível: Governador 
do Estado, vice-presidente com 
"statu" de Secretário e 4 Conselhei-
ros, meros funcionários. Podemos 
compreender, na prática, que isto 
seria um choque de autoridades, 
porque a diferença de tratamento 
Ie_yaria a isto e êste, certamente, 
nao deve ser o propósito do Sr. 
Governador. 

Além disso, atribui-se ao primei-
ro vice-presidente funções executi-
vas. Ora, se o conselho é norma-
tivo, é d·eliberativo, qual é a fun-
ção executiva que pode ter o Vice-
presidente? Poder-se-ia dizer que 
ela é executiva quando se tratar de 
seus serviços internos . Isto é per-
feita função executiva. 

Mas, neste caso, não é preciso 
dizer que êle tem esta função por-
que isto decorre das funções do 
Presidente de qualquer entidade. 
Então, êste acréscimo feito no Pro-
jeto, dando funções executivas a 
um membro do C'onselho, quando 
esta função executiva não deve 
estar no Conselho, é realmente não 
planejar nunca, e dificultar o pró-
prio funcionamento do órgão : 

Mas, não é só. O art. 2.0 esta-
belece que o n° de Conselheiros é 
de 5, com o Governador do Estado 
6 . Estabelece uma diferença de tra-
tamento, a meu ver, injustificável. 
Também não dispõe sõbre · o 
processo de escolha e recrutamen-
to dos membros do Conselho. A 
escolha pode ser de livre iniciativa 
do Govêrno, mas a Lei deve de-
clará-la. Pode ser de livre inicia-
tiva do Govêrno, mas limitada a 
um determinado grupo de pessoas. 

Então, a escolha pode ainda 
ser feita através do processo nor-
mal que é o do mérito. É claro 
que para um Copselho desta ordem 
não se pode processar a escolha 
através do concurso . Não é da tra-
diçlo, nem da história da ad-
ministração pública, que se pro-
cesse escolha para cargo desta 
natureza, através de concurso. Mas, 
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é preciso que se estabeleça um cri-
tério. Para ser nomeado, Procura-
dor Geral do Estado, é preciso que 
o cidadão tenha um mínimo de ida-
de, reputação ilibada, notórios co-
nhecimentos jurídicos . Por que não 
se exigirem de um membro do Con-
selho do Desenvolvimento do Estado 
de Minas, requisitos semelhantes? 
Seria bom para o Govêrno que está 
aí armado para recusar aquêles 
que não tivessem categoria e que 
lhe fôssem postular o cargo . Seria 
bom para aquêles que êle convi-
dasse, porque, então, saberia que 
teriam aquelas condições para não 
recusar ao Govêrno e à Adminis-
tração a sua colaboração . O que 
não é possível, porém, é não se es-
tabelecer o processo de escolha 
dêsses membros. A êsse dispositi-
vo, apresentarei, oportunamente, 
duas emendas. Com um Conselho 
desta ordem, da maior importân-
cia para a vida do Estado, a esco-
lha de seus membros não deve 
ficar apenas a cargo do Governador 
do Estado; deve ter a co-responsa-
bilidade desta Assembléia. É por 
isso mesmo que, quando o Presi-
dente da República, quer nomear 
um Ministro, pede ao Congresso que 
lhe aprove o nome; e, quando quer 
indicar um Embaixador, pede ao 
Congresso que faça o mesmo. Por 
isso, quando se tem de nomear o 
Procurador Geral do Estado, o Go-
vêrno pede a esta Assembléia que 
se pronuncie sôbre o nome indica-
do; assim é que o Governador do 
Estado, quando quer nomear um 
Membro para o Tribunal de Con-
tas, pede o pronunci:amento desta 
Casa . Os Membros do Conselho 
de Desenvolvimento, além daquelas 
exigências e de outras que sugeri-
rem a experiência, deverão ter seus 
nomes aprovados por esta Assem-
bléia. Isso corresponde a uma con-
veniência administrativa e, p o r 
outro lado, à própria conveniência 
política. Mas, n ã o apresentarei 
apenas uma Emenda para que os 
Membros do Conselho devam ser 
aJ>rovados por esta Assembléia; 

apresentarei uma outra: entre os 
Membros do Conselho, deverá figu-
rar, necessàriamente, um Membro 
da Oposição parlamentar ao Go-
vêrno existente. É uma conquista 
das mais recentes, a .presença da 
Oposição nos órgãos da direção e 
fiscalização das autarquias . O pró-
P r i o Governador Israel Pinheiro 
pode par o seu testemunho pessoal 
da eficiência desta conquista, por-
que êle dirigiu a Novacap, tendo de-
la participado um representante da 
Oposição . E quando S. Exa. deixou 
aquêle cargo, na ocasião em que 
assumiu a Presidência da Repúbli-
ca o Sr . Janio Quadros e mandou 
instaurar inquérito contra êle, o re-
sultado foi que S. Exa. teve grau 
10 na sua conduta. Isso aconteceu 
não só pelo seu natural zêlo, mas 
pela presença de um representante 
de fôrças oposicionistas, na inti-
mida:de daquêle órgão. Caso con-
trário, êle poderia ser envolvido, 
voluntária ou involuntàriamente . 
De modo que, essa conquista da 
presença da Oposição nos órgãos 
administrativos, corresponde a um 
imperativo da eficiência da fisca-
lização da Oposição. Se esta a faz 
neste Plenário, não temos o recurso 
que tem o seu representante den-
tro de um órgão administrativo. 

E isto não é · novidade em Minas 
Gerais. Quando se criou a COHAB, 
Companhia Habitacional de Minas 
Gerais, o Governador Magalhães 
Pinto propôs, no Projeto, que a Opo-
sição se fizesse representar e esta 
Assembléia votou, sendo o repre-
sentante da Oposição, se não me 
falha a memória, o nobre Deputado 
Castro Pires. Quando se votou a 
CODEV ALE, êste dispositivo foi 
aprovado. Então, não há como fu-
gir ao seu seguimento lógico, em 
relação ao Conselho de Desenvol-
vimento. Emenda visando a êsses 
dois objetivos apresentarei ao Pro-
jeto, na primeira oportunidade. Já 
disse inicialmente, mas volto a re-
petir, que o Projeto, no capítulo 
do pessoal é um Projeto perigoso, 
não tanto para nós, da Oposiçio, 
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isto é, que não temos responsabili-
dade na administração, que esta-
mos fora do Govêmo, dizendo me-
lhor, J?Orque, no caso, poderíamos 
cumpnr o nosso dever, com os re-
cur~os à nossa disposição. Mas, 
sena altamente perigoso para as 
fin~nças . públicas, porque não ha-
vena mexos de controlá-la. Não se 
fixou número de lugares ou venci-
men~os, não se fixou número de 
funçoes gratificadas ou não se au-
torizou a fazer "admissão prefe-
rencial", através das Leis Traba-
lhistas . Não estou convencido de 
que não se possa fazer contrato 
através das Leis Trabalhistas. Acho 
até que talvez seja uma solução 
porque o Estado poderia realizar 
tarefas sem encargo de funcioná-
rios públicos, apenas com os tare-
feiros. Mas, esta inovação tem que 
ser muito estudada, bem aparelha-
da, para que possa servir a um fim 
nobre. ~ste dispositivo é mais 
altamenttl perigoso para o Gover-
nador do Estado. Poderia s . Exa . , 
ao final de sua administração, com-

. prometer-se com gastos enormes 
com ampliação tão exagerada ~ 
desnecessária do quadro dos ser-
dores, mesmo a título provisório 
que ficaria susprêso mesmo, co~ 
o que ocorreria na sua administra-
ção. 

Por isto, Srs. Deputados, é que 
insistimos para que o Govêrno am-
plie êste prazo, de 30 para 90 dias. 
Se pudéssemos dar o Projeto mo-
dificado antes, melhor, porque é 
nosso dever dar ao Govêrno os 
instrumentos que êle pede, instru-
mentos bem trabalh:a.dos, p a r a 
depois, termos o direito de exi~ 
dêle que cumpra, eficientemente, 
sua tarefa, para que possamos de-
clarar, mais tarde, que o êxito da 
administração foi do Governador, 
mas, também, do Legisl:a.tivo. Mas 
Srs. Deputados, não é só. O PrO:. 
jeto, além disto, manda que as des-
pesas corram por crédito especial, 
que seria aberto nos têrmos do Art. 
U, combinado com o Art. 43, item 
3, da Lei Federal 4. 320 de 17 de 

março de 1964: "Fica o poder Exe-
cutivo autorizado a abrir Créditos 
Especiais, mediante decreto para 
atender às despesas dessa I~i" 

Parágrafo único: · "o crédito· es-
p~cial autorizado no artigo será li-
mitado ao valor das dotações orça-
~entárias consignadas na Secreta-
na de Desenvolvimento Econômico 
que se anulam, respeitado o dispos~ 
to no artigo 9 desta lei". 
D~ o artigo 42 da Lei 4.320: "os 

cré~tos suplementares e especiais 
serao autoriz~dos por lei e abertos 
por decreto executivo". 

Artigo 43 - Vetado 
Parágrafos 1°, 2° e 3~- Vetados 
Parágrafo 4° - Vetado. · 
Então, que fêz o Projeto? Man-

dou abrir crédito de acôrdo com 
~ dispositivo que na verdade não 
eXISte, a menos que êsses vetos te-
nham sido rejeitados, mas tanto 
quanto me permitiu a pesquisa 
os _vetos foram mantidos. Logo, 
esta o Projeto mandando correr as 
despe~as com base num dispositivo 
que nao existe. Ou não existiria a 
assessoria do Sr. Govern:ador? Pode 
ser que tenha havido um. êrro de 
numeração: ao invés de ser artigo 
43, P?deria . ser atigo 41; o artigo 
41 eXISte. DIZ o artigo 41 o seguin-
te: "Os créditos adicionais classifi-
cam~se em: 1 - suplementares, os 
d_estmados a dotações orçamentá-
nas; 2 - especiais, os destinados 
~ despesas de projetos de dota-
çoe~ orçamentárias; 3 - extraordi-
náru~s, os destinados às despesas 
urg~tes Imprevistas: guerra, co-
moçao intestina ou calamidade pú-
blica". 

O art!go 11 declara que as despe-
sas serao abertas por créditos es-
peciais; o artigo 41, fala em crédi-
tos ext~ordinários e os créditos 
extraordinários seriam para 3 hi-
póteses: - guerra, comoção intes-
tina ou calamidade pública. Não 
me consta que qualquer das 3 hi-
póteses esteja ocorrendo em nos-
so Estado, graças a Deus. Então, 
D8ID um êrro de numeração pode 
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s a 1 v a r o Projeto, especialmente 
nêste particular. 

:t!:sse Projeto, asim com essas di-
ficuldades com essas falhas, pode-
ria ser ~x:a.minado em 30 dias? 
Estou certo de que não deve ser 
por incapacidade do Secretário da 
Administração, porque lá tem um 
grupo de funcioná~os da_ melho; 
categoria. Nem sena por mcapaci-
dade de seu titular, nosso colega 
brilhante, capaz. Não posso supor 
que êste erros tenham sido come-
tidos de vontade. Quero supO-los 
ou os suponho à pressa em fazer 
projetos. De qualquer maneira, as-
sim feito o Projeto, ao invés de ga-
nhar tempo, vamos perdendo tem-
po, porque na medi~ . em que a 
proposição oferece dificuldade~ e 
omissões mais nos assalta a duvi-
da e mais nos revigora o dever de 
estudá-lo melhor . E aquêles que 
quiserem correr muito para ajudar 
ou para agradar, não sei, ao Go-
vernador ao invés de correr fize-
ram pass~r os projetos . Não é esta, 
por certo, a melhor regra para 
administrar. O Sr. Governador, 
mais do que qualquer outro de nós, 
sabe disso e sabe porque ouviu a 
lição do seu ilustre pai e o sabe 
porque há 40 anos, êle próprio não 
faz outra cousa senão administrar. 

Ficam, :aqui, resumidas, estas mi-
nhas observações preliminares e 
minha disposição de continuar co-
laborando com o Govêrno, no sen-
tido de dar-lhe os instrumentos que 
julgue necessários para a realiza-
ção de sua tarefa. 

Com estas palavras Sr . Presiden-
te, renovo o meu apêlo ao Sr. Go-
vernador, para que amplie o prazo 
de 30 para 90 dias, E, assim, pode-
remos dar uma colaboração cons-
ciente às suas iniciativas que esta-
mos na suposição de corresponder 
aos mais altos interêsses do Es-
tado. 

O SR. PRESIDENTE - Não há 
mais oradores inScritos. Encerro a 
1.• dicussio do Projeto n.0 3.544. 

QUESTAO DE ORDEM 

O SR. HERMELINDO PAIXAO -
Sr. Presidente, como pode consta-
tar V . Exa., não há número para 
o prosseguimento dos nossos tra-
balhos . Peço a V. Exa . que en-
cerre a Reunião. 

ENCERRAMENTO 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa, 
verificando, de plano, a inexistência 
de "quorum", encerra a presente 
Reunião, convocando outra, Ordi-
nária, para amanhã às 14 horas, 
com a seguinte Ordem ·do Dia: 

ORDEM DO DIA - 1812166 

1.• Parte 

Das 14 às 15 horas: 

Leitura e aprovação da Ata. 
Expediente, inclusive leitura e 

apresentação de pareceres, proje-
tos, comunicações, requerimentos e 
indicações. 

Das 15 às 16 horas: 

Discussão e votação de parece-
res, requerimentos, comunicações e 
indicações . . 

Discussão e votação de redações 
finais. 

2.• Parte 

Das 16 às 18 horas: 
Votação, em V discussão, do Pro· 

Jeto no 3. 544166, do Sr. Govern:a.dor 
do Estado, o qual extingue a -Se-
cretaria de Estado do Desenvolvi-
mento Econômico, cria o Conselho 
Estadual do Desenvolvimento e dá 
outras providênc.tas. 

DiscuSSão única do veto oposto 
à Proposição de Lei no 3 . BSN, a qual 
d1sp6e sObre aposentadoria, em 
classe, imediatamente superior, sO-
bre readaptação e contém outras 
providências. · 
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1." discussão, do Projeto n° 3. 427j 
65, do Sr. Mário Hugo Ladeira, o 
qual dispõe sObre acesso às rodo-
vias Ubá-Visconde do Rio Branco 
e Juiz de Fora-Ubá . 

I.· discussão, do Projeto n° 3.4291 
65, do Sr . Mário Hugo Ladeira, o 
qual dispõe sObre a encampa.ção da 
rodovia São João Nepomuceno-Ar-
girita. 

1." discussão, do Projeto n° 3.4341 
65, do Sr . Joaquim de Melo Freire, 
o qual autoriza o Poder Executivo 
a fazer doação de terreno à Coope-
rativa de Cafeicultores de Passos . 

v discussão, do Projeto n° 3.459; 
65, do Sr. Raimundo Albergaria, o 
qual dispõe sôbre a encampação da 
rodovia Raul Soares - km. 350 da 
rodovia BR-4. 

L• discussão, do Projeto n° 3.5041 
66, dó Sr . Agostinho Campos Neto, 
o qual autoriza a instituição de 
uma Fundação Educacional, em 
Conselheiro Lafaiete, e dá outras 
providências . 

V discussão, do Projeto n° 3.5421 
66, do Sr. Jairo Magalhães, o qual 
concede o titulo de "Cidadão Ho-
norário de Minas Gerais" aos enge-
nheiros Orfila Lima dos Santos e 
Geonisio Carvalho Barroso . 

v discussão, do Projeto n° 3.5431 
66, do Sr. Artur Fagundes, o quai 
dá nova redação ao artigo 137 e 
seus parágrafos; e revoga o artigo 
150, todos da Resolução n° 646, de 

18 de dezembro de 1964, que con-
tém o Regulamento da Secretaria 
da Assembléia Legislativa. 

1.• discussão, do Projeto n° 3.5451 
66, do Sr. Carlos Eloy, o qual dá a 
denominação de Deputado Cláudio 
Pinheiro à Unidade Sanitária do 
município de Caeté . 

L• discussão, do Projeto n° 3.5471 
66, da Sra. Maria Pena, o qual au-
toriza o Poder Executivo a celebrar 
convênio com as Prefeituras Muni-
cipais, para· conservação de praças 
de esporte . 

3.• discussão, do Projeto n° 3.4441 
65, do sr . João Bosco, o qual con-
cede o titulo de Cidadão Honorário 
de Minas Gerais, ao jornalista 
Adolph Bloch . 

3.• discussão, do Projeto n° 3.4501 
65, do Sr. Na varro Vieira, o qual 
concede ao Embaixador Doutor 
João de Deus Bataglia Ramos o ti-
tulo de Cidadão Honorário do Es-
tado de Minas Gerais . 

3.• discussão, do Projeto n° 3.4511 
65, do Sr. IDysses Escobar, o qual 
dá .a denominação de Senador Fran-
cisco Escobar à Escola Superior de 
Veterinária de Camanducaia. 

3: discussão, do Projeto n° 3.4601 
65, do Sr. Sebastião Nascimento, o 
qual declara de utilidade pública 
o Caiçaras Country Club, da cidade 
de Patos de ~-

- Levanta-se a Reunião . 
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18 de fevereiro d~ 1966 

PRESIDt.NCIO DOS SRS. BONIFACIO DE ANDRADA E 
JOÃO NAVARRO 

SUMARIO - Comparecimento -
Ata - Expediente: Telegramas 
- Leitura e Apresentação de Pro-
posições - Discurso e Requeri . 
mentos n°s. 1.144 e 1.145, do Sr. 
José Maria Magalhães - Comu-
nicações do Sr . Lourival Brasil 
e Sra. Marta Nair Monteiro 
- Discurso dos Srs. Athos Vieira 
de Andrade, Cícero Dumont, Jor-
ge Ferraz, Geraldo Quintão e Jor-
ge Vargas - Discussão e Vota-
ção de Proposições - Comunica-
ções do Sr. Lourival Brasil -
2a. Parte da Ordem do Dia -
Requerimento do Sr. Manoel 
Costa (inversão da pauta) - Dis-
curso do Sr. Ibrahim Abi-Ackel 
- Aprovação - Votação, em V 
discussão, do Projeto n. o 3 . 544 
- 1~ discussão dos Projetos nOS. 
3.427, 3.429, 3.434; 3.459, 3.504, 
3.542, 3.545 e 3.547 - 3~ discus-
são dos Projetos n°s. 3 . 444, 3. 450, 
3. 451 e 3 . 460 - Discussão única 
do veto oposto à Proposição de 
Lei no 3 . 894 - Encerramento da 
discussão - Questões de ordem 
- Chamada - Palavras do Sr. 
Presidente - Falta de "quorum" 
- Encerramento - Ordem do 
Dia. 

COMR\RECIMENTO 
-As 14,00 horas, comparecem os 

Senhores: 
Bonifácio de Andrada - Mário 

Hugo Ladeira - João Nàvarro -
Reny Rabello - Pinto Coelho -
Anuar Fares - Agostinho Campos 
Neto - Altair Chagas - Alvaro 
sanes - Alv1mar Mourio - Artur 

Fagundes - Athos Vieira de Andra-
de _ Aureliano Chaves- Benedito 
Xavier - Carlos Eloy - Carlos Me-
gale - Cicero Dumont - Delson 
Scarano - Euler Lafetá - Expe-
dito Tavares- Geraldo Quintão -
Hélio Garcia - Hermelindo Pai-
xão - Homero Santos - Hugo 
Castelo Branco - Ibrahim Abi-
-Ackel - Jairo Magalhães - Jorge 
Ferraz - Jorge Vargas - João 
Luiz de Carvalho - João Vaz -
José de Castro - José Luiz Bacca-
rini - José Maria Magalhães -
Lourival Brasil - Lúcio de Souza 
Cruz - Luiz Junqueira- Manoel 
Costa- Maria Pena- Marta Nair 
Monteiro- Martins Silveira- Ni-
canor Armando - Nunes Coelho -
Orlando Andrade - Otelino Sol -
Paulino Cícero - Raimundo Alber-
garia - Raul Fernandes - Sebas-
tião Nascimento- Sette de Barros 
-Souza e Silva- ffiysses Escobar 
- Waldir Morato - Waldomiro 
Lobo - Walton Goulart - Wilson 
Modesto - Wilson Tanure . 

- Com a presença de 57 Srs. De-
putados, o Sr . Presidente declara 
aberta a Reunião. 

ATA 
O SR. LUIZ JUNQEIRA - (2° 

Secretário "ad-hoc") - Procede à 
leitura da Ata da Reunião anterior, 
a qual é aprovada, sem observações. 

EXPEDIENTE 
O SR. RENY RABELLO - (2° 

Secretário, nas funções de 1°)- Lê 
Expediente constante da seguinte 
matúia: 

251- FeT./68 
TELEGRAMA 

Exmo. Sr. Presidente da 
Assembléia Legislativa do Esta-

do de Minas Gerais. 
Agradeço gentileza comunicação e 

formulo votos pleno êxito Comis-
são Executiva dirigir trabalhos 4:,. 
sessão ordinária da 5• Legislatura 
dessa Assembléia. 

Ney Braga - Ministro da Agri-
cultura. 

- Ciente - Publicar -

TELEGRAMA 

Exmo. Sr. Presidente da 
Assembléia Legislativa do Esta-

do de Minas Gerais. 
Tenho satisfação acusar recebi-

mento Ofício 15j2 j66 apresentando 
v. Exa. na oportunidade votos ple-
no êxito trabalhos nová Comissão 
Executiva essa Assembléia. 

Atenciosas saudações. 
Raymundo de Brito - Ministro 

da Saúde. 
- Ciente - Publicar -
-Passa-se à 

LEITURA E APRESENTAÇAO DE 
P~OPOSIÇOES 

O SR. PRESIDENTE - Com a 
palavra o Sr. José Maria Maga-
lhães, orador inscrito. 

O SR . JOSÉ MARIA MAGA-
LHÃES - Sr. Presidente, Srs. De· 
putados. 

Ontem, nesta Tribuna, abordei a 
questão da feira livre da Avenida 
dos Andradas, confluência c o m 
Francisco Sales . Dissemos aqui dos 
vários inconvenientes dêste local, 
·Que afronta a saúde pública em 
Belo Horizonte e dá prejuizo aos 
feirantes e perturba a população 
das imediações. 

Hoje, com satisfação, lemos em 
todos os jornais da Capital, mais 
uma vez, a declaração do nossa 
colega, Secretário Feliciano Olivei-
ra, reafirmando a sua intenção, e 
mais do que isto, tomando já as 
providências básicas para a solu-

ção d~ problema. O artigo, na co-
luna Economia e Finanças•• de 
"~ Diário", diz o seguinte: ' 

Economia e Finanças - Hum-
be~~ Mota e Francisco Stehling _ 
Felic1ano vai mudar mesmo a Feira 
da Avenida dos Andradas". 

·As .prov!dências para a mudança 
da ferra Já estão sendo estudadas 
pel~ Secretaria do Abastecimento, 
conJuntamente com 0 Departamen-
to d~ .Abast~cimento da Prefeitura 
MuruCipal, ficando o prazo para a 
mudança fixado em noventa dias. 

Os feirantes já estão inteirados 
da nova mudança e concordam ple-
~ente, pois, com a mudança da 
f~ua para a Av. dos Andradas 0 mo-
vrmento caiu muito, quase 50 por 
cent~ em relação ao tempo em que 
a ferra . estava na Rua Aarão Reis. 

Conforme disse o Secretário a 
mu~anç~ é s?lução a curto pr~o, 

pois S? o novo planejamento do 
a~astecrm_ento de B. Horizonte pre-
ve a criaçao de centros de abasteci-
me~~ em todos os bairros, 0 que 
facilitará a locomoção dos consu-
midores e trará benefícios para os 
feirantes, que passarão a cantar 
com a freguesia certa. 

O Secretário Feliciano de Olivei-
ra está tratando também da me-
lhoria das condições para créditos 
agrícolas que pcssam favorecer 0 
abastecimento de Belo Horizonte 
Ontem, estêve reunido com 05 di~ 
retores das carteiras agrícolas dos 
Bancos Hipotecário e Agrícola Cré-
dito Real e Mineiro da Prod~ção 
Pa_:ticipou ainda da reunião o sr: 
Joao Napoleão de Andrade, da 
ACAR, entidade que está disposta 
a colaborar neste setor. 

A transferência da feira da A v. 
dos Andradas para outro local Qt: ~ 
ofereça reais condições sanitárias 
e práticas para o consumidor e fei-
rante já é fato consumado segundo 
o Secretário Feliciano de Oliveira 
que conseguiu convencer a Prefei~ 
tura Municipal das inconveniências 
do funcionamento daquele centro 
de abastecimento às margens do 



rev. /66 -252-
Ribeirão Arrudas, em trecho cerca-
do de sanatórios . 

O nôvo local da feira será à Av. 
do Contôrno, logo após o Vi:a.duto 
da Floresta, e o terreno já está sen-
do terraplanado pelo DER, sendo 
que o levantamento topográfico já 
foi feito pela Secretaria de Comu-
nicações e Obras P_úbli~as . . 

A nova feira abngara 500 !erran-
tes, terá chuveiros públicos e, se-
gundo o Sr. Feliciano de Oliveira, 
é uma solução a curto pr~o. . 

Anteriormente, o Secretano hav1a 
escolhido a parte térrea do Edifício 
do Centro Comercial do Abasteci-
mento em frente à Rodoviária, mas 
o cust~ dos aluguéis foi orçado em 
Cr$ 1 . 000.700 e ficou fora de cogi-
tações, pois os feirantes não dis-
põem de renda suficiente para pa-
gá-lo". 

Fazemos, Sr. Presidente e Srs. De-
putados, vida pública sem perso-
nalismo; por isto aqui estamos 
para tecer elogios à iniciativa do 
Sr. Secretário do Abastecimento, 
que soube compreender o proble-
ma e o está equacionando como 
deve ser realmente equacionado. 
Fica, aqui, portanto, a nossa satis-
fação e esperamos que S . Exa. con-
cretize êste plano em beneficio de 
nossa Capital. 

Aproveito, também, o meu tem-
Po para encaminhar à Mesa o meu 
requerimento, pedindo ao Sr . Mi-
nistro Marechal Juarez Távora, ur-
gentes providêncials no sentido de 
que seja completado o asfaltamen-
to da estrada rodoviária, que liga 
curvelo à cidade de Diamantina. 
Desnecessário, aqui, é salientar a 
importância desta rodovia, pois 
Belo Horlzonte-Curvelo está ligada 
pela rodovia de Brasília . Quanto à 
estrada rodoviária Curvelo-Dla-
mantina, existem trechos de inter-
rupção em vários pontos, que pre-
cisam logo ser concluidos. Com 
esta moção de apêlo ao Sr. Wn1s-
tro da Viação, :alertamos S. Exa. 
sObre a conveniência de completar 
esta obra que facilitará muito o 
transporte para o Nordeste de 111-

nas, principalmente para as cidades 
e municípios localizados no Vale do 
Jequitinhonha. 

Aproveito, também, o ensejo para 
encamínhar ao Sr. diretor do 
DNOS um apêlo no sentido de que 
S . Exa . faça, o quanto antes, wn 
serviço de desobstrução do Rio 
Tapera e um serviço de saneamen-
to naquela região que fica em San-
to Antônio do Norte, distrito de 
Conceição do Mato Dentro . Várias 
vêzes o DNOS foi chamado a aten-
der a população de Santo Antônio 
do Norte, porque êsse rio, que pas-
sa dentro do distrito, é invadido no 
seu leito por uma vegetação, que 
impede o seu fluxo normal, estag-
nando suas águas, transformando 
as imediações do distrito de Santo 
Antônio do Norte num verdadeiro 
pântano, trazendo perigo de epide-
mias, as mais graves e de conse-
qüências as mais funestas, para a 
população daquele distrito do mu-
nicípio de Conceição do Mato Den-
tro. 

Fica, aqui, portanto, o nosso 
apêlo ao Diretor do DNOS, no sen-
tido de que atenda a esta justa rei-
vindicaçã.o dos habitantes de um 
dos setôres do interior do nosso 
Estado. 

REQUERIMENTO N° 1 . 144 

Exmo. Sr. 
Presidente da Assembléia Legis-

lativa do Estado de Minas Gerais. 
Requeremos a V. Exa_, na forma 

regimental, seja feito um apêlo ao 
Senhor Ministro da Viação Senhor 
Marechal Juarez Távora, no senti-
do de que seja terminado o asfal-
tamento da rodovia que liga o mu-
nicípio de Curvelo a Diamantina. 

Sala das Reuniões, 18 de feverei-
reiro de 1966. 

José Maria Magalhães. 
Martins Silveira - Jorge Vargas 

- Lúcio de Souza Cruz - Manoel 
Costa. 
JUSTIPICATIV~: 
A Rodovia Belo Horizonte - Dia-

mantiDa é de capital import&ncia 
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para uma vasta região do N arte e 
Nordeste de Minas, principalmen-
te para os municípios do Vale do 
Jequitinhonha. 

- A Comissão de Transportes 
- Vêm à Mesa: 

COMUNICAÇAO Encontra-se a referida Rodovia 
com o asfaltamento pràticamente 
parallzado em pequenos trechos 
compreendidcs e n t r e Curvelo e 
J?iamantina . O . seu término signi-
ficará um atendimento às justas as-
pi.r~_ções das populações daquelas 
reg10es . 

Sala das Reuniões, 18 de feverei-
ro de 1966 . 

José Maria Magalhães. 
- A Comissão de Transportes. 

REQUERIMENTO N° 1 . 145 

Exmo. Sr . Presidente da 
Assembléia Legislativa do Esta-

do de Minas Gerais . 
Requeremos a V . Exa., na forma 

regimental, seja feito um apêlo ;ao 
Diretor do Departamento Nacional 
de Obras e Saneamento, Dr. Harry 
Amorim, em Belo Horizonte, no 
sentido de que, a exemplo de pro-
vidências anteriores, seja ultima-
da a desobstrução do Rio Tape-
ra, na localidade de Vila de San-
to Antônio do Norte, município de 
Conceição do Mato Dentro. 

Sala das Reuniões, 18 de feverei-
ro de 1966 . 

José Maria Magalhães . 
Martins Silveira - Jorge Vargas 

- Lúcio de Souza Cruz - Manoel 
Costa. 

JUSTIFICATIVA: 
Já por várias vêzes o D.N.O.S. 

prestou êste relevante serviço à po-
Pulação do Distrito de Santo Antô-
nio do Norte. Cria-se uma erva da-
ninha no Rio Tapera e as águas 
conservam-se pa.ralizadas, forman-
do verdadeiro pântano, com possi-
bilidade de provocar doenças epidê-
micas as mais graves. 

Diante do exposto, esperamos o 
atendimento por parte das autori-
dades do D.N.O.S . 

S&Ia das Reuniões, 18 de feverei-
ro de 1966. 

Josá l4arla Maplhães' 

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléb Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Comunico à Casa o falecimento 
ocorrido em Juiz de Fora da Sr.' 
~lavo . Girino da Silva, anÚg0 fun-
ClonáriO federal e escrivão aposen-
tado da Coletoria de Lima Duarte e 
São João Nepomuceno. 

Deixa o extinto a viúva D. Hemen-
garda Nev~s Girino da Silva, que 
lhe sobrevive, e uma filha Pro-
fessôra Emy Cirino da Silva Del-
gado, casada com o Sr . Arismar 
Delgado, êstes residentes nesta Ca-
pital. 

Cidadão digno e honrado exce-
lente funcionário, Olavo Cir'ino da 
Silva desaparece, sob a consterna-
ção do seu elevado círculo de re-
lações e amizades. 

Pr:stando-lhe esta homenagem, 
solicito que dela se dê conhecimen-
to à digna família enlutada, na pes-
soa de D. Hemengarda Neves Gi-
rino da Silva, à Rua Belmiro Bra-
ga, 197 - Bom Pastor, em Juiz de 
Fora . 

Sala das Reuniões, 17 de feverei-
ro de 1966. 

Lourival Brasil. 
-Publicar. 

COMUNICAÇAO 

Exmo. Sr. Presidente da 
Assembléia Legislativa do Esta-

do de Minas Ge:tais . 
Lamento comunicar à Casa o fa-

lecimento, ocorrido há dias, na ci-
dade de Uberlãndia, da Exma. D. 
Maria SaVtastano, casada com o Sr. 
Afonso Savastano, industrial de 
larga projeção no 'f1ri.ânguio 1\.fi-
neiro e Estado de Goiás. 

Deixa a extinta dois filhos: Carlos 
Henrique Savastano, casado com D. 
E1ce Savastano Resende Diniz · a. 
Zulefka, casada com o Sr. BaltaQr 
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Pereira, residentes naquela pro-
gressista cidade mineira. 

Dama de excelentes virtudes, de 
caráter e coração, devotada à rea-
lização de obras de assistência so-
cial, D. Maria Savastano era ben-
quista e admirada em tôda a re-
gião, motivo por que .seu passamen-
to foi dos mais sent1dos. 
Prestando-lhe esta homenagem, 
solicito que dela se dê conhecimen-
to à digna famfii.a enlutada, na pes-
soa do Sr. Afonso Savastano, à Rua 
Silviano Brandão, 83, em Uberlãn-
dia. 

Sala das Reuniões, 17 de feverei· 
ro de 1966. 

(a.) LOurival Brasil . 
-Publicar. 

COMUNICAÇAO 

Exm.o. Sr. Presidente da 
Assembléia Legislativa do Estado 

de Minas Gerais . 
A Deputada, que esta subscreve, 

comunica a V. Exa . e à Casa que 
continuará no exercício da Lide-
rança da Ex-Bancada do Partido 
Democrático Cristão. 

Sala das Reuniões, 18 de feverei-
ro de 1966. 

(a.) Marta Nair Monteiro, Lider 
do Ex-PDC. 

- Ciente - Publique-se. 
O SR. PRESIDENTE - Com a 

palavra o Sr . Athos Vieira de An-
drade. 

O SR. ATHOS VIEIRA DE AN-
DRADE- Sr. Presidente, Srs. De-
putados. Reuniu-se, ontem, a extin_ 
ta Bancada do Partido Republica-
no, para apreciar um documento, 
contendo já dezenas de assinaturas 
de Srs. Deputados federais e es-
taduais, em que fazem oficialmente 
o seu ingresso na ARENA. 
Recusei-me a dar minha assinatu-
ra àquêle documento, juntamente 
com outros companheirOS da nossa 
Bancada, por várias razões. Entre 
elas está uma, sôbre a qual venho 
falando desta tribuna durante algu-
mas reuniões. 1: hoJe a quarta yez 

que assomo a esta tribuna para de-
nunciar as arbitrariedades que vêm 
sendo praticadas no interior do Es-
tado, com a conivência do atual Go-
vêmo. · 

Não tenho, como não têm outros 
companheiros da minha ex-Banca-
da republicana, condições de in-
gresso num Partido que dará co-
bertura ao atual Govêmo, sem que, 
primeiro êste Govêmo dê provas 
cabais e claras de seus propósi-
tos de pacificação da família mi-
neira. Afora isto, Sr. Presidente, 
não há dúvida, iremos para oposi-
ção. Se o atual Govêmo de Minas 
não provar por atos a sua intenção 
já manifestada por palavras, iremos 
para o MDB; e, com isso, mostra-
remos que aquêle partido não te-
rá ou não poderá ter a alcunha 
de comunista, pois nesta Casa de-
safio a qualquer de meus colegas a 
apontar em mim alguma razão de 
dúvida quanto às minhas ativida-
des e à minha ideologia. Poderei 
provar, na hora certa e no mo-
mento exato, quais foram os De-
putados que, apesar de hoje ingres-
sarem na ARENA revolucionária, 
não contribuíram, de qualquer 
modo, par.a. o movimento que se 
instalou no Brasil a 31 de março de 
1964. Hoje, muitos se dizem re-
volucionários, p a r a usufruir das 
vantagens do Poder. Mas nós, que 
vários anos antes estivemos ao lado 
do movimento revoluoioná.rlo de-
mocrático no Brasil, poderemos, de 
cabeça erguida, assumir o compro-
misso da oposição, porque êsse mo-
vimento revolucionário vem sendo 
desvirtuado e já não segue os ru-
mos traçados e os propósitos pelos 
quais nos dispUSeDlOS a sacrificar 
a nossa tranqrulldade pessoal e a 
daS nossas fam.fiias, com o objeti-
vo de que o Brasll voltasse a ter 
condições para uma sobrevivência 
digna, contra aquêle amontoado de 
anarquia que aqui existia. 

Estivemos e estaremos contra as 
irreverências, contra as trresPOnsa-
b111dadeS e contra o desrespeito àS 
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leis e às normas que ainda regem 
a nossa Pátria. 

Denuncio, Sr. Presidente e srs. 
J?eputados, atos de perseguição pra-
tiCados n~ interior do Estado, com 
o conh:ec~ento do atual Govêrno . 
A contmmdade dessas perseguições 
rasga as nossas Constituições as 
norz_nas legisla~ivas e 0 Códig~ de 
E?sm~ Primáno. Se perdurar esta 
s1tuaçao. nós e~taremos do outro 
lado,. se~am gua.IS forem as siglas 
~ as msmuaçoes que desejarem dar 
aql!eles que se colocarem na opo-
siçao. E ai daquêles que disseram 
estar os oposicionistas em defe-
~a de idéias comunistas, pois temos 
aocumentos históricos que com-
~rovam nossa participação autên-
tica .n~ movimento revolucionário 
brasile1ro: ai mostraremos q u e 
muitos daqueles que hoje se di-
zem revolucionários, que ingres-
sam na ARENA, que hoje se tornou 
uma "Tôrre de Babel" estavam 
exatamente em situação oposta, de-
fendendo a ditadura, a subversão 
e a desordem em nossa Pátria. 

Hoje, Sr . Presidente, recebi um 
telegrama do município de Bom 
Jesus do Galho. A nossa primeira 
denúncia feit-a contra a Diretora 
do Grupo Escolar do município de 
Córrego N ôvo teve repercussão e 
~ereceu a atenção do Sr. Secretá-
riO da Educação . O Sr. Chefe do 
Departamento de Educação man-
dou que a Diretora readmitisse as 
professôras dispensadas, mas, esta 
se recusou a cumprir ordem do 
Departamento de Educação, não 
readmitindo as professôras, espe-
rando as atitudes e as providências 
do complexado Prefeito de Bom 
J~sus do Galho, que se chama Fran-
Cl~co Caetano de Souza Filho e que, 
nao tendo capacidade moral e ad-
ministrativa, usa de expedientes 
e~cusos para perseguir as profes-
soras daquele municipio. E' o se-
guinte o teor do telegrama: 

"Deputado Athos Vieira de An-
drade - Rua Rio Verde, 405 -
C&rmo-sion. 

- Belo Horizonte - De Bom Jesus 
do Galho - 1712166. 
C~munico Diretora Córrego N ôvo 

pr~1biu professôras assinar ponto 
e some_nte dará cumprimento ordem 
Secretario depois do carnaval. 

Sds. Waldomiro". 
Sr · Presidente, onde nós esta-

mos? Agora, a Secretaria deu uma 
o_:dem para reparar uma persegui-
çao e a Sra. Diretora não atende à 
ordeJ? do Secretário da Educação? 
P?r Isso, é que estamos nos diri-
~do ~o Sr . Secretário da Admi-
mstraçao, em Oficio, solicitando a 
a!Jertura de inquérito administra-
ti.v~ para se apurarem as responsa-
bilidades. concernentes aos atos da-
que~a Diretora. ~ste Ofício que 
lerei mais adiante, vai instruido 
com . os discursos que temos pro-
nunciado desta Tribuna. 

Estou dirigindo-me também Sr 
Presidente" ao Sr. Secretário d~ se~ 
~~ça Pública, em outro Oficio, 
soliCitando a S . Exa. que determi-
ne a abertura de inquérito policial 
para apurar as responsabilidades 
d? Sr. Francisco Caetano de Souza 
Filho, Prefeito de Bom Jesus do 
Galho, que vem insinuando e ori-
entando, como seu instrumento po-
lítico, a pessoa da Diretora do Gru-
po Escolar do município de Cór-
rego NOvo e ainda por ter sido êle 
o homem que invadiu o Grupo Es-
colar do distrito de Quartel do sa-
cramento, acompanhado de 100 ho-
mens para destituir lleaalmente 
uma Diretora, ocasião em oque esta 
se recusou a assinar o documento 
uma vez que o referido Prefeito nã~ 
trazia nenhuma ordem da Secre-
taria de Educação, nesse sentido. 

Trago êstes fatos ao conhecimen-
to desta Assembléia, Sr. Presiden-
te, porque temos procurado intei-
rar o Sr. Governador da situação 
do município de Bom Jesus do Ga-
lho, que é grave. Acontecimentos 
desagradáveis ocorreram ali. Quero, 
de antemão, ter os elementos com-
probatórios das medidas de pre-· 
cauçlo que vimos pedindp, lnsisten-
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temente, desta Tribuna. Ainda há 
pouco tempo, um soldado da Poli-
cia, chamado Amaro Félix, desa-
fiou desacatou e ameaçou de mor-
te, ~m plena praça pública daql!ela 
cidade um conceituado comercian-
te que' ali reside há muitos e mui-
tos anos . Tentei a remoção dêsse 
soldado para se evitarem aconteci-
mentos desagradáveis . Não o con-
segui . Agora, recebi um Oficio do 
comandante do 11° Batalhão, dizen-
do não ser possível a remoção do 
soldado porque isto iria prejudi-
cá-lo financeiramente. 

Eis um trecho desse Oficio: 
"Assim sendo, êste Comandante, 

não querendo prejudicar a vida fi-
nanceira dêste soldado, resolve, no 
momento, não substitui-lo" . 

Sr . Presidente, srs. Deputados . 
Estou advertindo à Secretaria de 

Segurança e ao atual Govêrno, pois 
que, acontecimentos desagradáveis 
vão ali ocorrer e os meus discursos 
serão os elementos de defesa que 
teremos, porque se a ordem não 
fOr mantida pelo Govêmo: se a Se-
cretaria de Segurança nio tomar 
providências, nós as tomaremos 
pessoalmente, bem como nossos 
amigos, em defesa da tranqQ111dade 
daquele município e em defesa das 
professOras que ali estão à mercê 
do inescrupuloso Prefeito de Bom 
Jesus do Galho, um complexado in-
divíduo que se chama Francisco 
Caetano de Souza Filho, responsá-
vel por todos êsses desmandos. 

Encaminho, também, oficio ao 
Sr. Comandante da Policia Militar 
de Minas Gerais e a S. Exa. estou 
enviando cópia de outro oficio que 
recebi do Comandante do 11° Ba-
talhão, para que S. Exa. tome pro-
vidênci , no sentido de remover 
aquêle soldado que serve de ins-
trumento político nas mias do Pre-
feito de Bom Jesus do Galho. 

Tenho um outro assunto, Sr. Pre-
sidente, mas, como meu tempo está 
esgotado, voltarei na segunda-feira, 
desde já fazendo mtnha tnscriçio 
para demonstrar que as coisas nio 
vão bem no interior do Estado. 

N ó s estamos responsabilizando 
aquêles que deveriam, ao invés de 
proteger as irreverentes ambições 
de perseguição política, preservar a 
ordem em nosso Estado . 

Dou a seguir conhecimento a esta 
.casa dos seguintes oficios que en-
caminho hoje às autor-idades acima 
citadas: 

Belo Horizonte, 18 de fevereiro 
de 1966. 

Ilmo. Sr. Comandante da 
Policia Militar do Estado de Mi-

nas Gerais . 
Comando Geral - Secretaria do 

Interior. 
Belo Horizonte. 
Sr. Comandante: 
Para conhecimento e providên-

cias de V. Sa., encaminho-lhe cópia 
do discurso que nesta data estou 
pronunciando da Tribuna da As-
sembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais, a respeito da neces-
sidade de ser removido da cidade 
de Bom Jesus do Galho, o soldado 
Amaro Félix destacado há tempos 
na cidade citada. 

Anter·iormente, já fiz idêntica so-
licitação ao Sr. Secretário de Se-
gurança, ao Sr. Comandante da Po-
licia Militar e ao Sr. Comandante 
do 11'> B. I., sem, contudo, obter 
atendimento. 

Agora acabo de receber uma res-
posta do Sr. Comandante do 11.0 

B. I., esclarecendo, e n t r e outros 
motivos, que deixa de atender ao 
meu pedido por "nio querer pre-
judicar a vida financeira do sol-
dado". 

Acontecimentos desagradáveis es-
tão por acontecer naquele municí-
pio. O soldado .em aprêço desaca-
tou e ameaçou de morte um dos 
comerciantes mais antigos e con-
ceituados daquela cidade, onde re-
side há muitos e muitos anos. 

Espero que V. Sa., tome conhe-
cimento do fato através do meu 
discurso e diligencie para a solu-
ção do caso dentro da razão e do 
bom-senso. 

Na certeza do seu atendimento, 
sirvo-me da presente para apresen· 
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Belo Horizonte 18 de f . de 1966. • evereuo (a.) Deputado Athos Vieira de 
.Andrade". 

An(dra · ) Deputado Athos Vieira de 
ade". "E ~o: Sr. Secretário da 

A~tração do Estado de Mi-nas Gerrus. 
O SR. PRESIDENTE _ Tem a 

palavra 0 sr · Deputado Cícero Du mont. -Sr. Secretário: 
. So':i~ito a V· Exa · a abertura de 
mq~ento administrativo para apu-
raçao e Punição correspondente de 
atos. de arbitrariedade funcional 
praticados pela Srta. Maria José 
~os Reis Lopes que responde, even-
ualmente, pela Diretoria do Grupo 

Escolar "Professor Borges da C -
ta", do município de Córrego Nô~~ 

O .SR. CíCERO DUMONT _ Sr 
Presidente, srs. Deputados · 

Antes de abordar o ass~to que 
me traz ~ Tribuna, desejo fazer urna 
teclaraçao de natureza política. on-
dem, assinei um documento ent~an-

o Para a ARENA, mas não tenho 
nenhum compromisso com o Sr 

Para instruir êste pedido faco. 
anexar ao mesmo cópia dos discur-
s?s que sôbre o assunto já pronun-
c~ei d.a Tribuna da Assembléia Le-
~lativa do Estado de Minas Ge-
rrus . 

Na cert~za das providências de 
V· Exa., SirVo-me da presente para 
apresentar-lhe as minhas 

Atenciosas saudações . 
Belo Horizonte, 18 de fevereiro 

de 1966. 
Ca.) Deputado Athos Vieira de 

Andrade. 
"Exmo. Sr. Secretário da Segu-

ranç~ Pública do Estado de Minas 
Ger&s. 

Sr. Secretário: 
. So!J.~ito a y. Exa., a abertura de 
mquento pohcial para apuração e 
co_mpetente Punição dos atos ile-
gais e arbitrários praticados pelo 
Sr. Francisco Caetano Souza Filho 
Prefeito Municipal de Bom Jes~ 
do Galho, no dia 14 de fevereiro 
corrente, no prédio do Grupo Es-
c?lar "Artur Bemardes", na sede do 
distrito de Quartel de Sacramento 
naquele munfcipto. ' 

Para instruir êste pedido, junto ao 
Presente cópias dos discursos que 
sõbre o asstmto pronunciei na Tri-
buna da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais . 

Gov~rnador do Estado. · 
Fe1ta esta declaração, iniciarei o 

.n:eu discurso que será sôbre a fu-
sao dos Bancos. 
~egundo notícia da imprensa e 

hoJe C?nfirmada pela entrevista 
d~ ~residente do Banco Central Dr 
~eruo Nogueira, realmente, :a • oii-
hca que o Govêrno Federal veni fa-
zendo, visando a reduzir o custo do 
empréstimo dos numerários, leva-
rá <:s Bancos a se fundirem e entre 
a~ueles que se devem fundir em 
virtude da conseqüência da Politi-
~~ finandoceira do Govêmo, estão os 

cos . Estado. O fundamento 
da doutnna do Presidente do Ban-
co Centrai é o barateamento d 
custo do dinheiro. Barateando ~ 
custo do dinheiro, necessàriamente 
concorreria para baratear o cust~ 
de vida. O fundamento é o mais 
atraente. Todos nós desejamos, pa-
ra o bem-estar geral e para a pró-
P.ria tranqüilidade e segurança na-
Cional, que o custo de vida bara-
teie. Mas, esta medida, que não é 
compulsória formalmente, pois se-
gundo _o Presidente do Banco Cen-:ral, nao será feita esta exigência 

por via indireta, em virtude ctaS 
medidas de ordem finan i 
tomará o Govêrno· Est cera que · · as medidas mdago, levará a baratear o custo d~ 
vida? Uma resposta afirmativa a = pe:gunta levaria tôda a opi-Na certeza da acolhida de V. Exa., 

sirvo-me do presente para apresen-
tar-lhe as minhas 

Atenciosas Saudações. 

publica a "ceitar a medida 
~ resposta fOr afirmativa, a me: 

terá condição de execuçãO 
Mas, desejamos, na qualldade dà 
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tomadores de dinheiro emprestado, 
permanentemente, sem tempo se-
quer para descansar entre uma e 
outra reforma, queremos trazer, 
em nome desta classe de tomado-
res de dinheiro emprestado, que é 
numerosa, algumas considerações, 
para o debate do problema. 

Tomemos, como exemplo, os três 
Bancos do Estado, que, segundo a · 
doutrina do Sr. Dênio Nogueira.~ se 
reuníssemos êstes três Bancos num 
só, poderíamos baratear o custo do 
dinheiro. E poderemos? Primeiro, 
os três Bancos do Estado unidos 
não aumentam o capital, porque o 
capital do Banco do Estado será 
a soma dos três Bancos atuais. 
Logo, não haverá aumento de di-
nheiro para atender às necessida-
des dos solicitantes . Reduziria o 
número de agências? Tam ém, pa-
rece que não. Se o número de 
agências bancárias para atender aos 
negócios do pais é considerado in-
suficiente, como se poderia dimi-
nuir o número de agência? 

Naturalmente, que esta conse-
qüência não pode estar co.ntribu1ndo 
para que o Presidente do Banco 
Central sustente esta medida . Mas, 
admitamos que o Presidente do 
Banco Central alegue que, em lu-
gar das pequenas agências, se abri-
rão grandes agências, ainda assim 
não seria solução para o problema, 
porque as grandes agências não po-
deriam atender ao grande número 
de clientes no horário dos bancos 
que vai ser único para o Pais, úni-
co e pequeno. O que pretende fazer 
é impedir que se dêem condições 
de se conseguirem empréstimos. 
Dir-se-á também que, aumentando 
a remuneração dos bancários com 
um Banco único, estar-se-ia dando 
solução ao problema do ponto-de-
-vista dos funcionários . Também 
esta conseqüência não pode ocor-
rer e, se ocorrer, será mais desas-
trosa ainda do que baratear o custo 
do dinheiro de meio por cento pa-
ra um por cento. ~dmitamos que, 
se unam ~ trê$ BancQs dQ Eetado. 

Podem ser dispensados os seus fun-
cionários? Pode ser reduzido o nú-
mero dos funcionários? Haveria 
conveniência em reduzir meio por 
cento do custo do dinheiro para 
lançar no desemprego milhares de 
pessoas, criando vários problemas 
sociais? Pode ser que o Presidente 
do Banco Central da República, o 
Sr. Dênio Nogueira conheça êste 
problema, mas deve conhecê-lo ape-
nas teoricamente, porque se o co-
nhecesse na prática, suponho que 
êle não insitiria na medida . Se o 
Presidente do Banco Central um dia 
tivesse que correr quatro, cinco, seis 
agências bancárias, para arranjar 
dinheiro emprestado, não iria pen-
sar, que barateando o custo do di-
nheiro, estaria resolvendo o pro-
blema do custo de vida. Aliás, o 
mal do Brasil é exatamente em teó-
ricos demais e práticos de menos . 
No d.ia em que os teóricos e práti-
cos tiverem equilíbrio numérico, 
talvez encontrem as boas soluções. 
Mas, não é só. Do ponto-de-vista 
do crédito diz o Presidente do Ban-
co Central que, se se somarem os 
recursos do Banco, aumentar-se-ia o 
crédito. Entretanto, o crédito seria 
aumentado para alguns que já os 
têm e grande, mas diminuiriam as 
oportunidades para os pequenos . 
E' fácil de se chegar a esta con-
clusão: cada Banco do Estado man-
tém uma agência em Belo Horizon-
te; eu, por exemplo, tomo dinheiro 
em 3 Bancos diferentes . Se se jml· 
tassem os 3 bancos em 1 só, o ban-
co não me emprestaria 3 vêzes, em-
bora pudesse emprestar a mesma 
importlncia. Mas, não me empres-
tando nas 3 ocasiões diferentes, não 
resolveria o meu problema. !:ste 
argumento que é válido para as mi-
nhas necessidades pessoa1a e famL 
liares, é mais válido para o comér-
cio. Dentro desta casa, há vários 
comerciantes e lndustrlals. :tles 
sabem que a flexibilidade e a mo-
bilidade das operações comerciais 
exigem que também as operações f1-
n8nceiras, bancárias, também se-
Jam móveis, sqceNtyps, c~Qvendo 
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ser realizadas em épocas diferentes. 
Ora, se ao comerciante se tira a 
oportunidade de fazer em épocas 
diferentes várias operações embora 
com mesmo teto, a conseqüência é 
que êle não teria recurso para aten-
der a flexibilidade dos seus negó-
cios e isto iria fechar o comércio 
ao invés de ampliá-lo, criar 0 d~ 
semprêgo, ao invés de empregar. 
Assim, não se está barateando o 
custo de vida;; o que se está fa-
zendo é acender uma fogueira nes-
te País . E temos que pensar que 
o Govêrno Federal tem o compro-
misso de baixar o custo de vida. 
Até agora, embora todos os esfor-
ços, ainda não conseguiu, mas, que 
pelo menos o detenha agora. En-
tretanto, com medidas como esta 
salvo melhor juizo, não se chega ~ 
êste objetivo que é dos principais 
da revolução. 

O SR. PRESIDENTE - Com a 
Palavra· o Sr. Jorge Ferraz . 

O SR. JORGE FERRAZ - Sr. 
Presidente e Srs. Deputados . . 

Estão os líderes de tOdas as ban-
cadas aliciando assinaturas para a 
formação da ARENA, em nosso Es-
tado. Entendemos que êsse esfOrço 
de união das fôrças politicas tem 
em vista proPiciar ao Sr. Presi-
dente da República os instrumen-
tos necessários, para que possa dar 
prosseguimento ao processo revo-
lucionário instalado em nossa Pá-
tria . Na verdade, em todos os can-
t es se ouve dizer que aquêles ideais 
democráticos não têm sido alcan-
çados, talvez exatamente pela desu-
nião das fOrças políticas. Agora, 
tenta o Sr. Presidente da Repúbli-
ca, após a extinçio dos partidos 
políticos, providenciar a aglutina-
ção de fOrças políticas que consti-
tuirão o aglomerado partidário, 
para dar sustentaçlo parlamentar 
ao Govêmo da R2públlca. Enten-
deu, também, S. Exa. que nio po-
deria a un11o das fôrças nacionais 
revolucionárias se dar apenas no 
lmbito federal, e para tanto, cre-
denciou elementos representati-
vos da política mtnelra, para pro-

videnciar os entendimentos neces-
sários, para que a aglutinação, em 
tôrno da ARENA, também se fizes-
se nos Estados, para sustentação 
da polftica do Govêrno Federal e 
pacificação não só das fôrças que 
se dizem revolucionárias, mas pa-
ra que, aquilo que foi tentado por 
diversos governos do nosso Estado, 
e somente conseguido por Maga-
lhães Pinto, às vésperas da eclo· 
são do movimento revolucionário 
para a pacificação da política mi· 
neira, possa propiciar ao Sr. Is-
rael Pinheiro a realização do seu 
progranna de govêrno. 

Entendemos que não bastará 
que êsses entendimentos sejam fei-
tos apenas nas áreas federal e es-
tadual. 

Entendemos que esta pacificação 
deve atingir as cédulas no interior 
do Estado, ou sejam, aquel'aS re-
presentadas pela política dos muni-
cípios. E felizmente, no que se re-
fere à área federal, têm sido possí-
veis entendimentos para a realiza-
ção do partido político, que irá 
apoiar o Sr. Presidente da Repú-
blica . Esperamos que, também pos-
sam processar-se nas cúpulas do 
Estado os entendimentos para 
apoiar o esquema, principalmente 
através de seus representantes, nes-
ta Assembléia. 

Entendemos, Sr. Presidente, que, 
para o bom êxito dos objetivos do 
Sr. Presidente da República, êsses 
entendimentos têm que se proces-
sar, também, no interior do Esta-
do. Justamente nestas áreas de 
maior atrito são mais dlficels êsses 
entendimentos, mesmo porque ·o es-
tudo de nossa história política tem 
demonstrado que as correntes que 
se degladiam no municfpio são qua-
se que constantes. Em tOdas as 
mutações políticas estaduais 0 que 
se verifica no interior, nos municí-
pios, á a corrente "B" em luta con-
tra a corrente "A" e vice-versa. 

Assim, se não conseguirem os di-
rigentes da futura oARENA que ês-
ses entendimentos, que essa paclfi-
caçlo se estendam também aos mu-
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nicípios, podemos afirmar, desde 
já, que todo nosso esfôrço, no sen-
tido de constituir uma fôrça polf-
tica de pacificação, no Estado e na 
União, cairá por terra. 

Esta tribuna, nestes poucos dias 
após a ascensão do Sr . Israel Pi-
nheiro ao Govêrno, tem sido ocu-
pada por vários Deputados, recla-
mando contra perseguições no in-
terior. 

Ainda há poucos dias, recebemos 
de Divino de Laranjeiras telegrama 
que nos foi remetido pelo Sr. José 
Pedro Dias, reclamando que nas co-
memorações de 31 de janeiro, no 
distrito onde êle reside, elementos 
do PSD, altas horas da noite, dan-
do expansão ao seu entusiasmo, 
que era muito natural, eis que as-
sumia o Govêrno um correligioná-
rio seu, cometiam arbitrariedades, 
abusos e insultos contra seus ad-
versários. Evidentemente, num am-
biente desta natureza não será pos-
sível a pacificação do Estado, já 
que não podemos pacificar os mu-
nicípios . 
· Recebemos Oficio do nosso corre-
ligionário João Belo. Diz o seguin-
te: 

"Belo Horizonte, 16 de fevereiro 
de 1966. 

Exmo . Sr. Lfder Deputado Jorge 
Ferraz, 

Prezado amigo, 
Cópias de cartas: 

Junto as que enviei para os Srs. 
Secretários Bias Fortes Filho e Mu-
rilo Badaro, sõbre ocorrências em 
Carangola. 
Resultados das eleições em minha 

zona eleitoral: 
Junto mapa das mesmas, para 

que V. Exa. fique conhecendo a 
posição naquela zona da minha in-
fluência politica. 
Governador Israel Pinheiro: 

Quando estive em sua presença 
em companhia dos Srs. Deputados 
Federais, Joio Nogueira de Rezen-
de e Ciro Maciel, êle nos informou 
que 1~ traw todos em ifualda4e 

de condições, dando tranqüilidade 
ao interior. 
Viee-Ga-vernador Pio Canedo: 

O Sr . Demóstenes Menecuci, ele-
mento do Ex-PTB, que é responsá-
vel por tõda desarmonia em Caran-
gola, levou já dois Delegados Mili-
tares para Carangola, dizendo que 
para fazer isso teve ·nteira cober-
tura do Sr. Vice-Governador Pio 
Canedo. Em duas semanas, digo, 
em uma semana, já mudou dois De-
legados Militares de Carangola, o 
que está trazendo a cidade em sus-
pense . 
Jonas Esteves Marques: 

Esta comunicação me foi feita pe-
lo referido senhor, que é elemento 
de primeira ordem em Carangola, 
pois é grande industrial e responsá-
vel por tõdas as boas iniciativas em 
Carangola. E' Vice-Presidente do 
Ex-PSD. Nota-se, ainda, que o Sr. 
Demóstenes Menecuci é inimigo pes-
soal do Sr . Jonas Estêves Marques, 
e quem fermenta sempre a política 
em Carangola, e o Sr . Pio Canedo 
dár cobertura a êste indivíduo que 
age desta maneira, é que é de se 
estranhar. Peço ao amigo levar es-
tas ocorrências ao Sr . Governador 
Israel Pinheiro. 

Cordiais Saudações, 
(a.) João Bello". 
Atendendo pedido do nosso cole-

ga, Sr. Presidente, entendi que agia 
certo ao encaminhar ao Governa-
dor do Estado as reclamações dos 
nossos correligionários do interior, 
desta tribuna. Portanto, Sr . Presi-
dente, solicito a V. Exa . incluir nos 
AJuUs da Casa os documentos que 
acompanham a presente carta e, 
terminando, faço um apêlo ao Li-
der do Govêmo para que encami-
nhe ao Sr. Governador do Estado 
as reclamações que nesta oportuni-
dade trazemos a esta tribuna. 

Belo Horizonte, 16 de fevereiro 
de 1966. 

Exmo. Sr. Secretário Bias Fortes 
Filho. 

Prezado amigo, 
Resultado das eleições em minha 

zona eleitoral; 
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Junto um mapa das mesmas nas 

últimas eleições, para que v. Exa. 
fique conhecendo a situação real da 
minha posição eleitoral naquela re-
gião. 

O Prefeito e Câmara pertencem 
ao nosso esquema político, que na 
época foi feito em coligação com 
o P .R. e P .S .D . 

Delegado Especial para Carango-
la: 

Ontem, o Sr. Jonas Estêves Mar-
ques, Vice-Presidente do ex-PSD, e 
que pertence à nossa ala, sendo ho-
mem de vasta projeção naquela ci-
dade, pois é grande industrial e 
pessoa responsável por todos os 
grandes empreendimentos na zona, 
telefonou-me dizendo que em pou-
co mais de uma semana já chega-
ram a Carangola dois Delegados Es-
peciais levados pelo Sr. Demóstenes 
Menecuci, do ex-PTB, que disse ter 
tido aqui ampla cobertura do sr. Vi-
ce-Governador do Estado, sr. Pio 
Canedo, para a ida daqueles Dele-
gados . 

Delegado Civil de Carangola, sr. 
fl'acflio Costa: 

Trata-se de homem probo, fazen-
deiro, honesto, criterioso, leal, edu-
cado e bom. Esta é a autoridade 
que juntamente com o suplente, Sr. 
Oziel Tourinho de Souza, também 
com as mesmas qualidades daquele 
Sr ., nomeamos para manter a or-
dem em Carangola. 

Quando estive com o Sr. Govema-
d c,r do Estado, Sr. Israel Pinheiro, 
em companhia dos Deputados fede-
rais João Nogueira e Ciro Maciel, 
êle nos garantiu que não faria ne-
nhuma hostilidade a nós que entrás-
semos para a Arena, e, por iSso, es-
tou estranhando profundamente, 
que estejam tomando est.as medidas 
que estão sendo pleiteadas por ho-
mens irresponsáveis da politica de 
Carangola, sem nenhuma comuni-
cação a minha pessoa, que repre-
senta aquela região. Cordiais sau-
dações. 

<a.) Deputado João Bello". 
'"Eleições de 3 de outubro de 1965: 

Em Carangola e zona de influên-
cia do Deputado João Bello. 

Roberto: votos, % - Israel: vo-
tos, %-Pedro: votos, % -Total 
de votos - Diferenças: pró Rober-
to, pró Israel: 

Carangola: 
Sede- 2.538 - 61,5 - 1.563-

37,9 - 27 - 0,6- 4 .128- 975-

Lacerdina - 206 - 65,2 - 103 -
32,6 - 7 - 2,2 - 316 - 103 - o o o 

Alvorada - 381 - 67,0- 184 -
32,3 - 4 - 0,7 - 569 - 197 - o o o 

.Ponte Alta - 84 - 69,4 - 34 -
28,1 - 3 - 2,5 - 121 - 50 -

Fervedouro - 383 - 64,9 - 2ôi 
- 34,1 - 6 - 1,0 - 590 - 182 -

São Pedro - 203 - 57,8 - 132 -
37,6 --'- 16 - 4,6 - 351 - 71 -

Total, Carangola - 3 . 795 _ 6·2·,5 
- 2.217- 36,5- 63- 1,0-6.075 
-1.578- o o o 

Caparaó - 616 - 62,2 - 358 -
36,2- 16- 1,6- 990-258- o o o 

Caiana - 334 - 39,1 - 512 -
60,0 - 8 - 0,9 - 854 - .. o o 178. 

Espera Feliz - 672 - 53,5 - 577 
- 45,9 - 7 - 0,4 - 1. 256 - 95 

Faria Lemos - 644 - 59,3 - 410 
- 37,9 - 31 - 2,8 - 1.085 - 234 

S. Francisco G. - 719 - 57,1 -
514 - 40,8 - 27 - 2,1 - 1.260 -
205- ... 

Total - 2.985 - 54,2 - 2.371 
- 44,1 - 89 - 1,7 - 5 .445 - 792 
- 178. 

Total Comarca - 6 . 780 - 58,9 -
4.588 - 39,7 - 152- 1,4- 11.520 
- 2.370 - 178. 

Tombos - 1. 233 - 71,4 - 424 -
24,6- 70- 4,0- 1.727- 809-

Pedra Dourada - 245 - 73 6 -
81 - 24,3 - 7 - 2,1 - 333 _.:... 164 

" ..... 
"Belo Horizonte, 16 de fevereiro 

de 1966. 
Exmo. Sr. Secretário Murilo Ba-

daró. 
Prezado amigo, 
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Resultado das eleições em minha 

zona eleitoral: 
Anexo um dos resultados das úl-

timas eleições, para que o Govêrno 
fique conhecendo a minha situação 
eleitoral e também onde tenho in-
fluência. 

Cópia de Carta: 
Junto cópia de uma que mandei 

ao Sr. Secretário, Bias Fortes Fi-
lho, sôbre fatos que estão ocorren-
do em Carangola. 

Demóstenes Menecuci: 
:f!:ste senhor que pertence ao ex-

-PTB, e que foi sempre o elemento 
responsável pela desarmonia no nos-
so Município, levou na semana pas-
sada um Delegado Militar para Ca-
rangola, dizendo que foi o Sr. Vice-
-Governador Pio Canedo quem lhe 
havia dado cobertura para ida dêste 
Delegado . Depois dês te Delegado, 
já chegou lá outro Delegado Espe-
cial também levado pelo mesmo Sr. 
Esta comunicação me foi feita pe-
h Sr. Jonas Estêves Marques, Vi-
ce-Presidente do ex-PSD, que per-
tence à nossa. ala política. Trata-
se de elemento de primeira grande-
za naquele Município, pois é gran-
de industrial e responsável por to-
das as iniciativas para o progresso 
daquela vasta região. E' de se notar 
que o Sr. Demóstenes Menecuci 
que é inimigo rancoroso do sr. 
Jonas Marques . 

Governador Israel Pinheiro: 
Quando estive em companhia dos 

srs . Deputados federais João No-
gueira de Resende e Ciro Maciel, 
conversando com o Sr. Governador 
sôbre a formação da Arena e do 
tratamento que se daria aos com-
ponentes da mesma, o Sr. Governa-
dor nos garantiu que não hostili-
zaria ninguém no interior, e por is-
so estou estranhando esta atitude 
do Govêrno para com Carangola, 
pois que a população já está em 
suspense com êstes acontecimentos. 
Estou cumprindo o meu dever ao 
levar êstes fatos ao conhecimento 
do Govêmo. 

Cordiais saudações. 
;Deputado João Belo". 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
palavra o Sr. l>eputado Geraldo 
Quintão. 

O SR. GERALDO QUINTAO -
Sr. Presidente, Srs. Deputados. 

Esta Tribuna está transforman-
do-se em uma Tribuna de queixas 
e reclamações nestes poucos dias . 
Mas, não venho aqui para trazer 
queixas nem reclamações . Venho 
sim, para congratular-me com o po: 
vo do Vale do Rio Doce pela exce-
lente estrada asfaltada com que o 
ex-Governador Magalhães Pinto 
dotou aquela região, e ainda para 
dizer àquele povo do Vale do Rio 
Doce, principalmente ao povo de 
Cel. Fabriciano e de Gov. Valada-
res que o sr. Magalhães Pinto foi 
um dos governadores que mais tra-
balharam para o Estado de Minas 
e qu~ mais dignificaram o povo 
minerro, concedendo-lhe melhorias 
para sua condição de vida. Quero 
pois, dizer àquele povo que o ex: 
Governador Magalhães Pinto dei-
xou equacionado e pràticamente fi-
nanciado o custeio da construção 
do trecho da MG-4 que vai de Cel. 
Fabricano à Mantena . O financia-
mento desta obra, Sr. Presidente, 
srs . Deputados, será efetuado pelo 
Banco Mundial e o Dr . Elizeu Re-
zende já preparou tôda a documen-
tação para que durante todo êste 
ano seja construído o trecho que 
liga Cel. Fabriciano à cidade de 
Governador Valadares . Portanto, 
sr . Presidente, quero tranqüilizar 
t odos aquêles municípios que ficam 
entre Governador Valadares e Cel. 
Fabricano. à margem esquerda do 
Rio Doce e no Vale do Rio Santo 
AntOnio que a MG-4, que é uma es-
trada estadual, nlo paralizará suas 
obras, continuará porque a sua ver-
ba independa do Govêrno Federal . 
Continuará em regime acelerado e 
dentro de um ano, DO máximo, 
teremos a ligação asfáltica de Belo 
Horizonte à cidade de Gov. Valada-
res. 

Aproveito a oportunidade também, 
Sr. Presidente, para dizer aos meus 
amigos do Vale do Rio Doce que 
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ainda não me defini nem pela Are-
na nem pelo M.D.B. Estou como 
aquêle viajante num pôrto esperan-
d_o a partida das duas naus que es-
tao amarradas. Dois navios estão 
ancorados no pôrto polftico e pres-
tes a zarpar; estou aguardando que 
cada uma dessas naus seja povoa-
da para que eu possa escolher onde 
está a nau que, realmente, navega-
rá ao lado do povo, porque estou 
como sempre estive ao lado do po-
vo e contra aquêles que não se in-
teressam pelos problemas do povo . 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
palavra o Sr. Deputado Jorge Var-
gas. 

O SR. JORGE VARGAS - Sr. 
Presidente, Srs. Deputados. 

As palavras aqui proferidas, on-
tem, em defesa do Governador Is-
rael Pinheiro, pelo nobre Deputa-
do Ibrahim Abi-Ackel, merecem, 
de nossa parte um ligeiro reparo. 
S . Exa. r e f e r i u - s e a nós que 
compúnhamos o esquema político 
do Sr. Magalhães Pinto, como "a-
quêles homens que hoje se dizem 
nossos colaboradores" . Tal afir-
mativa merece da nossa parte o 
reparo necessário, porquento ne-
nhum da nossa corrente. nenhum 
daqueles partidos que compunham 
a coligação que defendia o Govêr-
no Magalhães Pinto ainda se decla-
rou colaborador do Govêmo Israel 
Pinheiro. Nós, em relação ao Go-
vêrno Israel Pinheiro, estamos man-
tendo-nos numa posição de expec-
tativa e o nosso comportamento 
diante dêste Govêmo que aí está 
será de acOrdo com o tratamento 
que recebemos e que receberemos 
de nossos correlegionários. E devo 
dizer, neste momento, que a nossa 
disposição poHtica é a de nos for-
marmos, dentro da Arena, que é o 
Partido da Revolução e que defen-
de, nesta hora, os altos interêsses 
da revolução em todo o Brasil. Com 
sua constltuiçio em Ambito nacio-
nal, a Arena poderá garantir e pre-
servar os interêsses nacionais de 
dar continuidade aos princfpios mo-
~usactorea de 31 de março de 65. 

Por esta razão, estranhamos a a i-
tude do sr. Athos Vieira de Andra-
de, que declara ter bastante cora-
gem de se filiar até· na Oposição . 
De nossa parte, fazemos um apêlo 
a S. Exa . , revolucionário autêntico 
da primeira hora, para que venha 
ficar conosco dentro da Arena a 
fim criarmos um grupo de resistên-
cia contra aquêles que aderiram 
agora, à revolução e se dizem ma~ 
revolucionários do que nós que ade-
rimos à primeira hora, arriscando 
a própria vida, para impedir que 
o Bras!_! caísse na corrupção, na 
subversao e na desordem . Por esta 
razão, estamos dando a nossa po-
sição, que é também de resto a 
posição tomada pelo' nobre depu-
tado Cícero Dumont: entrar para 
a AREN·A. para preservar os prin-
cípios da revolução de março e não 
por adesismo ao Sr. Governador 
Israel Pinheiro . Abrimos de fato 
um crédito de confiança ~ S . Exa. : 
mas discordamos das atitudes to-
madas por alguns de .seus Secretá-
ri~s,_ que já estão fazendo perse-
gwçoes políticas pelo interior do 
Estado. . Posso dizer isto, porque 
no mumcfpio de Manga, Norte de 
Minas Gerais, foi nomeado um De-
legado que havia sido demitido, no 
Govêmo passado, por ligação com 
grupos comunistas no Estado de 
São Paulo. Convém chamar a aten-
ção do povo mineiro e evitar que 
S . Exa . , o Sr. Governador Israel 
Pinheiro, fique mal colocado peran-
te a revolução. E' bom que S . Exa. 
fique alerta, para os atos de alguns 
Secretários seus, menos avisados 
para nio ocorrer como ocorreu n~ 
cidade de Santos Dumont onde foi 
no~eado um brizolista para a di-
reçao da Escola Vocacional . E' . 
por esta razão que ·faço um apêlo 
a todos os companheiros para que 
formemos na ARENA, tornando-a 
forte e decidida para a manutenção 
dos princípios revolucionários. Por-
que, se os revolucionários não au-
tênticos, os revolucionárioa, de úl-
tima hora. os revolucionários obri-
pdos pelas clrcwlstanciaa . tenta-



Fev./66 -264-

rem assoberbá-la, nós estaremos 
atentos, · formando um grupo de re-
sistência para defender os nossos 
correlegionários do interior e os 
princípios da revolução de 31 de 
março. 

- Esaotada a hora destinada à 
Leitura~ Apresentação de Proposi-
ções, segue-se a 

DISCUSSÃO E VarAÇÃO DE 

PROPOSIÇOES 

O SR. PRESIDENTE - Estão 
abertas as inscrições para o Peque-
no Expediente da Reunião do dia 
25, sexta-feira próxima. 

COMUNICAÇOES 

O SR. PRESIDENTE - Sôbre ~ 
Mesa Comunicação do Sr . Loun-
val Brasil dando ciência à Casa do 
falecimento do Sr. Olavo Cirino da 
Silva, ocorrido em Juiz de Fora. 
Ciente - Comunique-se. 

Do mesmo Sr. Deputado Louri-
val Brasil, Comunicação cientifi-
cando a Casa ·do falecimento da 
Sra. D. Maria Savastano, ocorrido 
em Uberlândia. Ciente - Comuni-
que-se. 

- Esgotada a matéria destinada 
à 1.1) Parte da Reunião, passa-se à 

2.• PARTE DA dRDEM DO DIA 
-Vem a Mesa: 

RAEQU,ERIMENTO 

Exmo . Sr. Presidente da 
Assembléia Legislativa do Estado 

de Minas Gerais. 
o Deputado que êste subscreve 

requer de Y . Exa . a inversão da 
Ordem do Dia, de tal forma que 
sejam discutidos e votados os Pro-
tos n°s. 3.427, 3 .429, 3.434, 3.459, 
3.504, 3.542, 3.543, 3 .545, 3.547 3.444, 
3 . 450, 3. 451 e 3 . 460, logo após o de 
n.0 3. 544/ 66. 

Sala das Reuniões 18 de feverei-
ro de 1966 . 

Manoel Costa. 
O SR. PRESIDENTE - Sôbre a 

Mesa, RequerL'llento do Sr. Manoel 
Costa, de inversão da pauta: 

Em votação . Para encaminhá-la, 
tem a palavra o Sr . Ibrahirn Abi-
Ackel. 

O SR. IBRAHIM ABI -ACKEL -
Sr . Presidente, Srs. Deputados . 

Venho à Tribuna para considerar, 
ràpidamente embora, as declara-
ções aqui feitas na reunião de hoje 
pelos Srs. Deputados Athos Vieira 
de Andrade e Jorge Vargas . Não 
desejo encarecer, por serem notó-
rios os sentimentos de afeição e de 
am~ade de admiração e de respei-
to que 'me prendem a êstes dois 
eminentes p arlamentares . Quanto 
às reclamações veementemente ar-
ticuladas pelo Deputado Athos Vi-
eira de Andrade, referentes a pos-
síveis tropelias de um soldado de 
polícia, em município. de_ sua inf!u-
ênc!a eleitoral e a oiDlSsao, por ele 
considerada intencional, do Govêr-
no em face delas, devo, desde logo, 
acentuar que conheço pessoalmente 
o Coronel Luiz Nunes, Comandante 
do 11.0 Batalhão de Infantaria da 
Polícia do Estado de Minas Gerais, 
sediado em Manhuaçu. Durante os 
três anos que o conheço no Co-
mando da Corporação, à qual foi le-
vado pelo Govêrno a que até há 
pouco serviu o próprio Deputado 
ora reclamante, sempre se condu-
ziu com espírito de disciplina e se-
renidade de· um verdadeiro militar. 

Estou certo, Sr. Presidente, de 
que as reclamações veiculadas des-
ta Tribuna, quando chegarem ao 
conhecimento do Sr. Comandante 
do 11.0 Batalhão de Infantaria, hão 
de merecer o tratamento discipli-
nar que êle sempre impôs aos seus 
comandados, seja retirando o sol-
dado do Município, se esta pena 
realmente merecer o militar em 
questão, seja mantendo-o ali se, 
porventura, o Sr. Deputado Athos 
Vieira de Andrade estiver sendo 
conduzido por falsas acusações, 
trazidas ao seu conhecimento para 
que se crie um clima arttfical de 
intranqftilldade na reglio. 

O que eu não aceito, o que me Im-
pele à Tribuna para pronunciar es-
tas palavras, é o fato de Deputados 
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subirem à Tribuna para trazer 
ao conhecimento da Casa pequenos 
problemas de interêsse de quartel 
que melhor seriam solucionados s~ 
levados, oficialmente, por escrito 
ao conhecimento do Sargento co.: 
mandante do Destacamento, para 
merecer o tratamento disciplinar 
que os Códigos Militares prescre-
vem para uso especüico de tais 
problemas. 

Se o intuito, como me parece, é 
o de envolver a respeitabilidade 
do Govêrno, em atos de violência 
supostamente praticados por u~ 
soldado de polícia- em município do 
U:terior, creio que se_ estaria, nesta 
hipótese - e eu o digo com mere-
cido respeito àquele parlamentar 
- creio que se estaria zombando 
da capacidade de discernimento da 
opinião pública de Minas Gerais. 
Ela jamais aceitaria que o Palácio 
da Liberdade se valesse de soldados 
de polícia para atingir objetivos 
que êle, por outros modos e atra-
vés de patentes mais elevadas e 
mais inteligentes, decerto consegui-
ria . 

As acusações aqui formuladas 
pelo nobre. Presidente Jorge Vargas 
de que, no município de Manga, o 
Govêrno Israel Pinheiro tenha no-
meado conhecido comunista para 
gerir a Delegacia de Policia e de 
que, em Santos Dumont, um brizo-
lista confesso foi alçado à direção 
de um estabelecimento de ensino, 
respondo que estamos diante de um 
advogado militante e que as leis em 
vigor no Estado possibilitam a qual-
quer cidadão, .quando publicado o 
ato de nomeação da autoridade po-
licial, impugná-la pelos meios ade-
quados, fazendo chegar por êste 
processo, ao conhecimento do Go-
vêrno, os fatos (não apenas as acu-
sações talvez pollticas) mas, os fa-
tos que impeçam a investidura e o 
conseqüente exercício da função pe-
la autoridade recém-nomeada.. Te-
nho pelo ex-Presidente Jorge Var-
gas uma admiração que S. Exa. 
bem conhece. Recuso-me a acredi-
tar que S. Exa. tenha sido leviano 

nessa grave acusação. Por isto mes-
mo, gostaria que s. Exa. levasse ao 
conhecimento do Secretário de Se-
gurança Pública os documentos em 
que se louvou, os testemunhos em 
que se baseia para acoimar de c -
munista o delegado recentemente 
nomeado para o município de Man-
ga. E assumo, pelo conhecimento 
pessoal que tenho com o Dr. Cris-
pim Jacques Bias Fortes, assumo o 
compromisso de que se S. Exa. le-
var ao seu conhecimento, testemu-
nhos, documentos, indícios, elemen-
tos, em suma, de convicção, que nos 
aclarem na consciência, nem sequer 
a certeza, mas, ao menos, a suspei-
ta de que êste Delegado professa 
ideologia contrária à segurança na-
cional, o Sr. Secretário de Segu-
rança o exonerará sem delongas. 
Ninguém neste Estado tem mais 
interêsse em entregar as delegacias 
à gestão de homens perfeitamente 
adequados à ideologia democrática 
ou mais completamente integrados 
no esquema de segurança nacional 
do que aquêle que, sendo Secretá-' 
rio da Segurança Pública, tem sô-
bre os seus ombros a responsabi-
lidade da paz e da ordem no seio da 
coletividade mineira. 

Não faço, co~ estas palavras, um 
repto ao Presidente Jorge Vargas. 
Faço-lhe apenas um apêlo. Colabo-
re com o Govêrno, apontando-lhe 
os erro~; mas, faça-o, contudo, pe-
los me10s adequados, pelos meios 
que a legislação do Estado assegu-
ra a qualquer cidadão. E esteja 
certo de que o Govêrno caminhará 
de encontro aos propósitos no zê-
lo da segurança pública, doa a 
quem doer, desagrade a quem de-
sagradar. Não se lhe faça a injus-
tiça de atribuir ao ·Secretário de 
Segurança, ao responsável pela or-
dem, a organização de um corpo 
de segurança contrário aos seus 
próprios deveres e propósitos, atra-
vés de elementos capazes de subor-
dinar a. sua. ação a outro esiÚrlto e 
a outros propósitos que não os da 
ordem no Estado. 

O SR. PRESIDENTE. Em vota-



Jl'ri./66 -266-

ção os Srs. Deputados que aprovam 
0 Requerimento permaneçam como 
se encontram . (Pausa). Foi apro-
vado. _ d 

votação, em 1.a discussao, o 
Projeto n ° 3.544/ 66, da Sr. ~verna
dor do Estado o qual extmgue a 
Secretaria de Estado de Desenvol-
vimento Econômico, cria o Conse-
lho Estadual do Desenvolvimento e 
dá outras providências . 

Em votação o Projeto. Os Srs. 
Deputados que a aprovam perma-
neçam como se encontram . (Pau-
sa). Aprovado. 

- As Comissões de Justiça, Ser-
viço Público e de Finanças. 

PROJETOS EM 1.~ DISCUSSÃO 
- A seguir, submetidos à discus-

são e votação, são aprovados, cada 
uma de sua vez, sem debates, em 
h discussão, os Projetos: 

Projeto n° 3.427165, do. S~: Mário 
Hugo Ladeira, o qual dispoe sôbre 
acesso à~ rodovias Ubá-Visconde 
de Rio Branco e Juiz de Fora-Ubá . 

Projeto n° 3.429/65, do Sr. Mário 
Hugo Ladeira, o qual dis~ sõb;e 
a encampa.ção da rodovia Sao Joao 
Nepumuceno-Argirita . 

- As comissões de Justiça, Trans-
portes e Finanças . 

Projeto n° 3. 434165, do Sr. Joa-
quim de Melo Freire, o qual auto-
riza o Poder Executivo a fazer doa-
ção de terreno à Cooperativa de 
Cafeicultores de Passos . 

- As Comissões de Justiça e Fi-
nanças. 

Projeto n° 3. 45!)165, do Sr . Ray-
mundo Albergaria, o qual dispÕe 
sObre a encampação da rodovia 
Raul Soar.es ~ km 350 da rodovia 
BRt-4. 

- As ComissÕeS de Justiça, 
Transportes e Finanças. . 

Projeto n° 3. 5(KI66, do Sr. Agos-
tinho Campos Neto, o qual autori-
za a instituição de uma Fundação 
Educacional, em Conselheiro La-
faiete, e dá outras providências.· 

- As Comissões de Justiça, Edu-
cação e Finanças. 

Projeto n° 3. 5U168, do Sr. JairO 

Magalhães, o qual concede o titulo 
de "Cidadão Honorário de Minas 
Gerais" aos engenheiros Orfila Li-
ma dos Santos e Geonisio Carvalho 
Barroso . 

- A Comissão de Justiça . 
Projeto n° 3 . 543166, do Sr . Artur 

Fagundes, o qual dá nova; redação 
ao artigo 137 e seus paragrafos e 
revoga o artigo 150, todos da Reso-
lação n° 646, de 18 de dezembro de 
1964, que contém o Re~ament<;> da 
Secretaria da AssembléJ.a LegtSla-
tiva. 

- A Comissão Executiva . 
Projeto IÍ0 3. 545166, do ~r. ~ar los 

Eloy, 0 qual dá a denoiil:maçao d.e 
"Deputado Cláudio Pinhro~o. ~ Uru-
dade Sanitária do Mume1p1o de 
Caeté . 

- A Comissão de Justiça . 
Projeto n° 3 .547166, da Sra . Ma-

ria Pena o qual autoriza o Poder 
Executiv~ a celebrar convênio com 
as Prefeituras Municipais, para con-
servação de praças de esporte . 

As Comissões de Justiça .Assun-
tos Municipais e Finanças . 

PROJETO EM 3• DISCUSSÃO 
- Logo depois, o Sr . Pre~idente 

submete à discussão e votaçao, ca-
da um de sua vez, os Projetos que 
se seguem, os quais são aprovados, 
em 3• discussão, sem debates: _ 

Projeto n° 3. 444165, do Sr . Joao 
Bosco o qual concede o título de 
"Cidadão Honorário de Minas Ge-
rais" ao jomallsta Adolph Bloch . 

Projeto n° 3.450j65, do Sr. Nava~
ro Vieira, o qual c_?ncede ao Embai-
xador Doutor Joao de Deus Bata-
glia o titulo de Cidadão Honorário 
do Estado de Minas Gerais . 

Projeto n° ~1165, do Sr . ffiiss~s 
Escobar o qual dá a denomlnaçao 
de "Senador Pranctecn Escobar" à 
Escola Superior de Veterinária de 
Camanducaia. 

Projeto n° 3. 460j85, do Sr. Se-
bastião Nascimento, o qual decla-
ra de utllldade pública o •caiçaras 
Country Club", da cidade de Patos 
de Minaa. 

- À eomt•do de Bedaçio. 
O SB. PREmENTE - Dlacua-
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são única do veto oposto à Proposi-
ção de Lei n° 3 . 894, a qual dispõe 
sObre aposentadoria em classe ime-
diatamente superior, sõbre readap-
tação e contém outras providências. 

Em discussão. Não há oradores 
inscritos . Encerro a discussão. 

Em votação. 
QUESTOES DE ORDEM . 

O SR. MANOEL COSTA - Sr . 
Presidente, verifica-se que não há 
na Casa Deputados em número le-
gal para a votação dêsse veto, pelo 
que requeremos a V. Exa . seja o 
mesmo submetido à votação na pró-
xima Reunião, e que, não havendo 
matéria a ser apreciada, seja encer-
rada a presente Reunião . 

O SR. PRESIDENTE - Levantada 
a questão de ordem a respeito do 
"quorum", pelo nobre líder, Depu-
tado Manoel Costa, a Mesa verifica 
de plano que, neste momento . .. 

O SR . ATHOS VIEIRA DE AN-
DRADE - Sr . Presidente, requeiro 
a V . Exa. seja feita a chamada dos 
Srs . Deputados. 

SR. PRESIDENTE - A Mesa de-
fere o pedido do Deputado Athos 
Vieira de Andrade . 

Tem a palavra o Sr. Secretário 
para proceder à c~ada. 

O SR. SECRETARIO- (Faz a 
chamada). 

QUESTAO DE ORDEM 
O SR. ALVIMAR MOURAO 

Sr. Presidente. 
Peço a V . Exa. que, antes de de-

terminar a chamada dos Srs. Depu-
tados, faça soar os tímpanos de 
que existem vários colegas nossos 
em outras salas da Assembléia e 
que poderão compareçer ao Plená-
rio. 
PALAVRAS DO SR. PRESIDENTE 

O SR. PRBSIDBNTE -A questio 
de ordem BWicl~a pelo Deputado 
Alvimar Kourio tem procedência. 
A Mesa fará soar os túnpanos para 
convocar os Srs. Deputados ao Ple-
nário. 

Antes, porém, a Mesa anuncia a 
presença do DeaembarP<lor Carlos 

Fulgêncio da Cunha Peixoto, que 
neste momento assiste a nossos tra-
balhos, para honra desta Casa. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
palavra o Sr . Secretário para fazer 
a 2a chamada dos Srs. Deputados.· 

O SRI. SECRETARIO - (Faz a 
2~ chamada). · 

- Feita a 2~ chamada, deixam de 
responder os Senhores: 

Leão Borges - Mário Hugo La-
deira - Reny Rabelo - Pinto Coe-
lho - Alvaro Sales - Aníbal Tei-
xeira - Ataliba Mendes - Au-
gusto Zenun - Batista Miranda -
Carlos Eloy - Daniel de Barros -
Dermeval Pimenta Domingos 
Jório - Florivaldo Dias - Gerar-
do Grossi - Gomes Moreira - Ho-
mero Santos - Hugo Castelo Bran-
co - Jairo Magalhães - Jarbas 
Medeiros - Jehovah Santos -
João Luiz de Carvalho - Joaquim 
de Melo Freire - José Augusto -
José de Castro - Ladislau Sales 
- Lélis Chaves - Lourival Brasil 
- Luiz Junqueira - Maria Pena 
-Marta Nair Monteiro- Nicanor 
Armando - Orlando Andrade -
Pereira de Almeida ~ Pires da Luz 
- Raimundo Albergaria - Salim 
Nacur - Sebastião Anastácio 
Sebastião Nascimento - Sette de 
Barros - Sinval Boaventura 
ffiysses Escobar - Valdir Melgaço 
- Waldomiro Lõbo - Walthon 
Goulart - Wilson Chaves - Wilson 
Modesto - Wilson de Paiva - Wil-
son Tanure. 

ENCERRAMENTO 
O SR. PRESIDENTE - Estão 

presentes 32 Srs. Deputados. Não 
há •quorum" para votação . A Mesa 
encerra a Reunião, convocando ou-
tra Ordinária, para dia 25, sexta-fei-
ra próxima, às 14 horas, com a Or-
dem do Dia regimental, bem assim 
convoca Reunião Especial para o 
dia 28 do corrente, às 16 horas, 
com o fim de se conferir ao Mare-
chal Humberto de Alencar Castelo 
Branco, Presidente da República, 
o tftulo de "CidadAo Honorárlo" de 
Minas Gerais. 

- Levanta-se a ReuniAo. . .. 
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PRESIDÊNCIA DOS SRS. BONIFACIO DE ANDRADA, JOÃO NAVARRC 
E CARLOS MEGALE 

SUMARIO - Comparecimento 
Ata - Expediente: - Ofícios e 
Telegramas diversos - Leitura 
e Apresentação de Proposições -
Pareceres: de Redação Final aos 
Projetos ns. 3.231. 3.438, 3.484. 
3 . 465, 3. 466 e 3. 469 - Discursos 
e Requerimentos do Sr. Sette 
de B a r r o s - Requerimentos 
dos Srs . Wilson Modesto, José 
de Castro, Jehovah Santos e 
Hélio Garcia - Comunicações do 
Sr. Homero Santos - Discursos 
dos Srs. Altair Chagas, Cícero 
Dumont, Otelino SOl e Waldir 
Morato - Discussão e Votação 
de Proposições - Comunicações 
do Sr. Homero Santos - Reque-
rimento do Sr. Wilson Modesto 
- Requerimento do Sr. Set~ de 
Barros - Discursos dos Srs. Set-
te de Barros e Martins Silveira 
-Aprovação- Palavras do Sr· 
Presidente - Requerimentos dos 
Srs . José de Castro, Jehovah 
Santos e Hélio Garcia - Orado-
res Inscritos - Discursos dos Srs. 
Sinval Boaventura e Waldir Mo-
rato - Encerramento. 

COMPARECIMENTO 
As 14,08 horas, comparecem 

os senhores: 
Bonifácio de Andrada - Leão 

Borges -João Navarro- Reny 
Rabello - Anuar Fares - Altair 
Chagas - Alvaro Sales - Alvtmar 
Mourão- Aureliano Chaves- C&r· 
los Eloy- Carlos Megale - Cice-
ro Dumont - Delson Scarano -
Dermeval Pimenta Fllho - Domln-
iOB Jórlo - Euler Lafetá - Expe-

dito Tavares- Hélio Garcia -
Hermelindo Paixão - Homero San-
tos - Hugo Castelo Branco - Ibra-
him Abi-Ackel - Jarbas Medeiros 
- J ehovah Santos - Jorge Ferraz 
- Jorge Vargas - João Luiz de 
Carvalho- José de Castro- Léll.s 
Chaves - Luiz Junqueira -Ma-
noel Costa - Maria Pena - Marta 
Nair Monteiro - Martins Silveira 
- Nunes Coelho - Otelino Sol -
Paulino Cícero - Pereira de Al-
meida - Raimundo Albergaria -
Raul Fernandes- Salim Nacur-
Sette de Barros- Sinval Boaven-
tura - Ulysses Escobar - Waldir 
Morato - Waldomiro Lobo - Wal· 
thon Goulart - Wilson Modesto -
Wilson Tanure . 

- Com a presença de 50 Srs . 
Deputados, o Sr. Presidente decla-
ra aberta a Reunião . 

ATA 

O SR. WALDIR MORATO- (2.0 

Secretário "ad-hoc") - Procede à 
leitura da Ata da Reunião ante-
rior, a qual é aprovada, sem· obser-
vações. 

EXPEDIBHTE 
O SR. RENY R.ABEU> (2.0 

Secretário, nas tunç6ea de 1.0 ) -
Lê Expediente constante da seguin-
te matéria: 

OFfCIO 
MiDistério da Fuenda 

Brasflla. 14 de fevereiro de 1966. 
Exmo. ar. Pesldente da Aasem-
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bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Em referência ao expediente da 
Comissão de Deputados à Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais, ao Exmo. Sr. Presi-
dente da R e p ú b 1 i c a solicitando 
providê!?-cias no sentido da regula-
mentaçao da Lei Constitucional no 
10, de 9/11/65 a fim de que as 
Prefeituras Mui:licipais possam re-
ceber o produto da arrecadação do 
impôsto territorial rural tenho a 
honra de comunicar a Vossa Exce-
lência que o assunto em aprêço foi 
examinado pelos órgãos competen-
tes dêste Ministério, os quais su-
geriram o encaminhamento do ex-
pediente ao Instituto Brasileiro de 
Reforma Agrária para o ensejo de 
o mesmo articular-se com o De-
partamento de Arrecadação e con-
tadoria Geral da República na exe-
cução das tarefas impostas por 
lei. 

Outrossim, cabe-me esclarecer 
que os Decretos ns. 56.462 de 14-
6-65 publicado no D.o. de 15-6-
1965. 59.792, de 26-8-65, publicado 
no D.O. de 31-'8-65, cogitam dos 
critérics básicos para a tributação 
de que trata o Estatuto da Terra e 
dá outras providências. 

Aproveito a oportunidade para 
renovar a Vossa Excelência os pro-
t~stos de elevada estima e distinta 
consideração. 

Octávio Gouvêa de Bulhões, Mi-
nistro da Fazenda. 

- Ciente. Publicar. 

OFíCIO 

tos e apresento-lhes os protestos 
de minha estima e consideração. 

Otávio Lage de Siqueira, Gover-
nador do Estado de Goiás. 
-Ciente. Publicar. 

OFíCIO 

Curitiba. 17 de fevereiro de 1966. 
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Tenho a honra de acusar recebi-
do e agradecer o Ofício de Vossa 
Excelência sob n° 89/ 66, datado de 
7 do corrente próximo passado e 
dirigido a esta Presidência comu-
nicando a eleição e posse da nova 
Comjssão Executiva que dirigirá os 
trabalhos da 4.1). Sessão Ordinária 
da s.a. Legislatura dessa Colenda 
Assembléia Legislativa, para o pe-
ríodo de 1966. 

Renove-lhe, nesta oportunidade 
os meus protestos de alta estimà 
e consideração, com os votos a 
Vossa Excelência e aos de~als 
componentes da nova Mesa, dP-
uma feliz e profícua gestão. 

Antônio Ferreira Ruppel, Presi-
dente da Assembléia Legislativa do 
Paraná. 

- Ciente. Publicar. 

OFíCIO 

Belo Horizonte, 15 de fevereiro 
de 1966. 

Exmo. Sr . Presidente da Assem. 
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

G<' iânia, 17 de fevereiro de 1966. Acuso o recebimento do Oficio 
Exmo. Sr. Presidente da Assem- no 117/66/LL, de 7 do corrente mês, 

bléia Legislativa do Estado de Ml- agradecendo-lhe a gentUeza da co-
nas GeralB. municação nêle contida. 

Tenho a grata satisfação de acu- - Congratulo-me com a acertada 
sar o recebimento do Ofício n° 153 escolha procedida em reunião rea-
/66-LN, dessa Presidência, comuni-~ . lizada a 3 próximo passado, na 
cando-me a constituição da nova tr qual se elegeu a Comissão .Execu-
Diretorla dessa Assembléia Legis- t ~ tiva que dirigirá os trabalhos da 
!ativa. '{ •4• Sessão Ordin~a da 5& Legisla-

Agradecendo-lhe, penhorado. aJ tura. dessa Assembléia Legislativa. 
gentileza da comunicação, auguro Sollcito a V. Exa. transmitir aos 
a V. Exa. e aos Uustres pares seus ilustres pares, votos de pleno 
dessa Casa os .!ll&iB proficuos êxt- êxito nas atividades a serem de-
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senvolvidas durante o periodo de 
gestão . 

Aproveito o ensejo para. apresen-
tar-lhe os protestos de alta consi-
deração e distinto aprêço. 

João Ewerton Quadros, Secretá-
rio da Fazenda . 

- Ciente . Publicar e agradecer. 

OFfCIO 

Belo Horizonte. 17 de fevereiro 
de 1966. 

Exmo. sr . Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Tenho a. honra de comunicar a 
V. Exa. que, nesta data. assumi o 
exercício do cargo de PrOCurador 
Geral do Estado, em substituição, 
consoante a atribuição determina-
da pelo art. 62, letra. "a", da. Lel 
616, de 1950. 

Renovo a V. Exa. meus protes-
tos de elevada. consideração. 

<a. ) José Diogo de Almeida Ma-
galhães, Procurador Geral do Es-
t ado, em exerclcto. 

- Ciente . Publicar e agradecer. 

OFfCIO 

Belo Horizonte, 17 de fevereiro 
dt> 1966. 

Exmo . Sr . Presidente da .Assem-
bléia Legislativa. do Estado de MI-
nas Gerais. 

Foi motivo de especial contenta-
mento . o ter recebido o Oficio n° 
165/ 66/GP., através do qual V. 
Exa . houve por bem comunicar-me 
a eleição e posse da Comissão Exe-
cutiva. do Legislativo do Estado, 
para di11gir os seus trabalhos no 
correli,re ano . 

A comunicação, que multo agra-
deço, enseja-me a oportunidade de 
reiterar as minhas congratulaç6ea 
com V. Exa. e os seus ilustres pa-
res e de formular votos no sentido 
de que, da atuação da nova Comls-
são Executiva. resultem para o Es-
tado de MinaS os maiores benefi-
cios. 

Renovo a v. ~ .. na oportunl-

dade, os protestos da maior consi-
deração e aprêço. 

(a .) Osvaldo Pierucetti, Prefeito 
de Belo Horizonte. 

- Ciente. Publicar . 

TELEGRAMA 

GB, 17 de fevereiro de 1966. 
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

De ordem do Sr. Ministro do Tra-
balho e Previdência Social, em 
atenção ao seu Oficio n° 4.253/65, 
relativo à criação de Juntas de Con-
ciliação e Julgamento de dissídios 
trabalhistas em Itajubá e Varginha, 
tenho a honra de esclarecer a V. 
Exa . que Justiça do Trabalho é 
órgão do Poder Judiciário, vincula-
do portanto, ao Ministério da Jus· 
tiça . Permito-me sugerir dirigir-se 
inicialmente ao Tribw..._al Regional 
do Trabalho. 

(a .) Roberto Dannemann, sub-
chefe do Gabinete do Ministro do 
Trabalho. 

- Ciente. Publicar. 

TELEGRAMA 

Almenara, MO. 
l!bano. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Comunico Vossência Câmara Mu-
nicipal Jacinto, por maioria abso-
luta, em reunlio 15 corrente, resol-
veu cassar mandato Prefeito desta 
cidade e convocar vice--Prefeito, 
ad-referendum B:xmo. Sr. Presiden-
te República, baseado vários mo-
tivos, Inclusive malversação di-
nheiros púbUcos. 

Saudações. 
<a.) Arlindo TôrreB Bonflm, Pre-

sidente camara M1mJclpal de Ja-
clnto. 

- Ciente. PubUcar. 
-Passa-se • 

LEITURA E APR.BSENTAQAO DE 

~ 
- Pelo reapecttvo RelatGr, aio 
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encaminhados à Mesa os seguintes 
Pareceres: 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL 

Co-missão de Redação 

O Projeto de Resolução n° 3.231 
/ 65, de autoria do Sr. Deputado 
Walthon Goulart , que concede licen 
ça aos municípios de Além Paraíba 
e santo Antônio do Aventureiro 
para modificar os seus llmltes foi 
aprovado nas discussões regimen-
tais , sem emenda. 

Assim sen~o . somos de parecer 
que se lhe de, como final a reda-
ção abaixo, que está de acÔrdo com 
o Projeto, a fim de que, sob esta 
f~rma, seja enviado à promulga-
çao: 
PROJETO DE RESOLUÇÃO NO 
3.231/65 . Concede licença aos mu-

nicípios de Além Paraíba e San-
to Antônio do Aventureiro para 
modificar os seus llmltes. 
A Assembléia Legislativa do Es-

tado de Minas Gerais promulga: 
Art. 1.0 - Fica concedida aos 

municípios de Além Paraíba e San-
o An tônio · do Aventureiro, de 

acôrdo com o art. 96, da Consti-
tuição do Estado, licença para mo-
dificar seus limites, fixados na Lei 
n° 2 . 764. de 30 de dezembro de 
1962, nos ~rmos da Lei Municipal 
n° 504, de 3 de dezembro de 1964, 
~ancionada pelo sr. Prefeito Mu· 
nicipal de Além Paralba e Resolu-
ção n° 2, promulgada pela CAmara 
Municipal de Santo Antônio do 
Aventureiro, as quala fazem parte 
integrante desta Resolução. 

Art. 20 - Revogadas as disposi-
ções em contrário, esta Resolução 
entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala ".Joaé Proença", 25 de feve-
reiro de 1988. 

(a.a.) Carlos Megale, Presidente 
- J oàé de Castro, Relator - Jorge 
Vargas. 

LEI MUNICIPAL N° 504 

Concede autorização ao Executivo 
Municipal para representar à 

Assembléia Legislativa do Esta-
do, pedindo aprovação para acôr-
do de limites entre os municípios 
de Além Paraíba e de Santo 
Antônio do Aventureiro. 
A Câmara Municipal de Além 

Paraíba, por seus representantes 
aprovou, e eu, em seu nome, san-
ciono a seguinte lei: 

Art . 1.0 - Fica o Executivo Mu-
nicipal autorizado a representar à 
Assembléia Legislativa do Estado 
de Minas Gerais, pedindo aprova-
ção de acórdo celebrado entre êste 
município e o de Santo Antônio do 
Aventureiro, para que os limites 
entre os dois municípios sejam os 
seguintes: começa no alto do pico 
dos Cocais, descendo pelo grande 
espigão que separa as Fazendas do 
Bom Sossêgo e Serra, descendo nes-
t a última por um valo até o cór-
rego da Posse; galgando o espigão 
fronteiro _segue sempre em linha 
reta pelo alto dêste até a FazP.nda 
da Serra e pelas divisas da Fazen-
da da. Reforma com a Fazenda da 
Fortaleza; a seguir com a proprie-
dade de José Dutra Morais e Se-
bastião Dutra de Morais até o 
córrego das Onças, descendo por 
~~te até a sua foz no córrego Ter-
ra Corrida; atravessando êste, sobe 
a encosta até o alto da Tôrre, des-
cendo pela encosta oposta e atin-
gindo o ribeirão Aventureiro, na 
primeira cachoeira acima da Fa-
zenda da Tôrre de Baixo e dai sobe 
ao alto da Torrlnha, contornando 
a cabeceira do córrego que passa 
pela Fazenda da Cafelândia se-
guindo dai pelo espigão até a Fa-
zenda Bela Vista e Fazenda Velha 
desce por um espigão até o riÓ 
Angu, atravessando-o até galgar a 
Estrada. Rio-Bahia <BR-4), e por 
esta até a linha divisória do mu-
nicfplo 1e Leopoldina . 

_Art. 2.0 - Revogadas as disposi-
çoes em contrário, entrará esta lei 
~ vigor na data de sua publlca-
çao. 

Mando, portanto, a tôdas as au-
t~rldadea a quem o conheclmento 
e execução desta lei pertencer que 
a cumpram e façam cumpnr tão 
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inteiramente como nela se con-
tém . . 

Prefeitura Municipal de Alem 
Paraiba 3 de dezembro de 1964. 

<a.) Dr. Antônio Marinho Côr-
tes Prefeito Municipal. 

<'a.) Geraldo Andrade Rodrigues, 
Secretário da Prefeitura. 

Firma reconhecida no Cartório 
do 3.0 Ofício de Além Paraiba. 

RESOLUÇAO N.0 2 

A Câmara Municipal de Santo 
Antônio do Aventureiro decreta 
e promulga a seguinte Resolução 
n .0 2: 

.Alt. 1.0 - Projeto de Lei que au-
toriza o Executivo Municipal re-
presentar à Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas pedindo apro-
vacão para o acôrdo de limites en-
tré os municípios de Santo Antônio 
do Aventureiro e Além Paraíba, de 
acôrdo com o parágrafo único do 
art . 10, da Lei Estadual n.0 856, de 
26-12-1951. 

Art. 2 .9 - Revogam-se as dis-
posições em contrário, entrando 
esta Resolução em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Sessões da Câmara. 
(a. a.) Jairo Vilela Presidente-

Vicente T. Madeira, vice-Presiden-
te - Roberto Ferreira de Toledo, 
Secretário. 

Firma reeonhecida no Cartório 
do 2.o Oficio Judicial e Notas de 
Escrituras de Tôda Natureza - de 
Além Paraíba". 

-Publicar. 

PARECER DE REDAÇAO FINAL 

Comissão de Redação 

o Projeto de Rsolução n° 3.438/ 
65 de autoria da Comissão de 
c~nstituição, Legislação e Justiça, 
que concede licença aos municlplos 
de Divinésla e Ubá. para modifica-
rem os seus limites, foi aprovado 
nas discussões regimentais, sem 
emenda. 

Assim sendo, somos de parecer 
que se lhe dê como final, a reda-
ção abaixo, que está de aêôrdo 

com o Projeto, a fim de que, sob 
esta forma, seja enviado à promul-
gação: 
PROJETO DE REEOLUÇAO N .o 

3.438165 
Concede licença aos municípios 

de Divinésia e Ubá para modifica-
rem os seus limites. 

A Assembléia Legislativa do Es· 
tado de Minas Gerais promulga: 

Art. 1.0 - Fica concedida. a os 
municípios de Divinésia e Ubá, de 
acôrdo com o art . 96, da Consti-
tuição do Estado, licença para mo-
dificarem eus limites, nos têrmos 
das leis n° 13, de 29 de novembro 
de 1965, e 650, de 25 de novembro 
de 1965, promulgadas pelas respec-
tivas Câmaras Municipais, as quais 
fazem parte integrante desta Re-
s :>lução. 

Art. 2.o- Revogadas as disposi-
ções em contrário, esta Resolução 
entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala "José Proença", 25 de feve-
reiro de 1966. 

(a . a.) Carlos Megale, Presidente 
-José de Castro, Relator- Jorge 
Vargas. 

CERTIDÃO 
Certifico, atendendo a requeri-

mento verbal de pessoa interessa-
da, transcrevo fielmente cópia da 
Lei n. o 650, que dispõe sôbre divisas 
dos munieipios de Divinésla e Ubá, 
com a respectiva Justificativa. 

I..1m N.0 650 
Dispõe sôbre as divisas dos muni-

cfplos de Dlvlnésia e Ubá. o Povo do Município de Ubá, por 
setts Vereadores, aprovou e eu san-
ciono a seguinte Lei: 

Art. 1.o -Fieam aprovadas as di· 
visas antigas entre 08 municípios 
de Divinésia e Ubê.. eonstantes da 
Lei n.0 1. 039, de 12 de dezembro 
de 1953, da divisão geográfica do 
Estado de Minas Gerais, com as 
seguintes alterações: 

§ 1.o- Fica pertencendo ao mu-
nicípio de Ubá, todo o terreno da 
zona rural (cabeceira) pertencente 
ao manancial de água que abaste-
ce a cidade de Ubá, e mala os ter-
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rencs situados à margem direita. 
do córrego da sobra da reprêsa, 
até a propriedade do dr. Pedro Xa-
vier Gonçalves, denominada "Fa-
?.enda da Miragaia". 

§ 2.0 - Ficará pertencendo, ain· 
da, ao município de Ubá, todo o 
terreno onde se encontram os en-
canamentos da linha adutora e 
dai, serão respeitadas as divisas 
antigas. 

Art . 2.0 - Revogam-se as dispo-
sições em contrário, entrando esta 
Lei em vigor na data de sua publi-
cação. 

Mando, portanto. a quem o co-
nhecimento e execução desta Lei 
pertencer que a cumpra e faça 
cumprir tão inteiramente como ne-
la se contém. 

Prefeitura Municipal de Ubá, 25 
de novembro de 1965. 

<a. a.) Francisco de Filipo, Pre-
feito municipal - Vilmar Moreira 
Mendes, Secretário. 

"Confere com o original'': Eu, 
Edno Teixeira de Paiva, secretário 
"ad-hoc" da Câmara Municipal de 
Ubã, a datilografei e assino. 

(a.) Edno Teixeira de Paiva. se-
cretário "ad-hoc". 

Justificativa 
Sr. Presidente, Srs . Vereadores: 
Quando da última revisão admi-

nistrativa, elaborada pela divisão 
geográfica do Estado de Minas Ge-
rais, que criou novos munlclpios -
entre os quais Divtnésia - a ques"' 
tão das divisas entre o município 
de Ubá e a novel comuna foi sub-
metida à aprectaçio desta Egrégia 
Casa. 

A comunidade serrana, entre-
tanto, desejava que fôssem ma!l.ti-
das as diviaas antigas. Para esse 
fim, foi dlrlgldo ao legislativo uba-
ense um abaixo-assinado. A pre-
tensão nio contrariava os interês-
ses do municlpio de Ubá. Por isso. 
o parecer da comissão de Viação e 
Obras Públicas lhe foi favorável, 
aprovando-o. 

A fim de que o assunto possa. 
ser definitivamente resolvido, faz-
-se lmpresclndfvel a lei autorlzativa 

da Câmara de Ubã, uma vez que o 
município de Divinésia já tomou 
essa providência, aprovando a Lei 
n° 2, de 10 de março de 1964. 

Os motivos determinantes da 
presente convocação extraordiná-
ria são de inteira justiça e a apro-
vação do presente Projeto de Lei 
consulta aos anseios das duas co-
munidades. 

Sala das sessões da Câmara Mu-
nicipal de Ubá, 25 de novembro de 
1965. 

(aa.) Vitalino Rodrigues de Oli-
veira. vereador - Valter Teixeira 
de Siqueira, vereador. 

"Confere com o original". 
Eu, Edno Teixeira de Paiva, Se-

cretário "ad-hoc" da Câmara Mu-
nicipal de Ubá, a datilografei e as-
sino. 

(a.) Edno Teixeira de Paiva Se-
cretário ad-hoc. ' 

Visto. (a.) Hélio Geraldo Rodri-
gues de Andrade. Presidente da 
Cámara Municipal. 

CERTIDAO 

Certifico, atendendo a requeri-
mento verbal de pessoa interessa-
da, transcrevo fielmente a cópia 
da Lei número 13 que dispõe sôbre 
as divisas dos municiplos de Divl-
nésia e Ubá. 

LEI N.0 13 

Dispõe sôbre as divisas dos Muni-
cipios de Divinésia e Ubá. 
O Povo do Municfpio de Divlné-

sia por seus representantes, apro-
vou, e eu, em seu nome, sanciono 
a seguinte lei: 

Art. 1.0 - Fica aprovada a Lei 
número 650 de 25 de novembro de 
1965, da Câmara Municipal de Ubá, 
com relação às divisas entre os 
Municfplos de Ubã e Dlvlnésia, 
atendendo ao abaixo-assinado do 
povo desta Cidade. 

§ 1.0 - As Divisas Antigas, 
a que se refere esta lei, sio aque-
las da Divisão Geográfica do Esta· 
do de Minas Gerais constantes da 
Lei número 1. 039 de 12 d dezem-
bro de 1953. 
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§ 2.0 - Fica respeitado todo o 
terreno da zona rural (cabeceira) 
pertencente ao manancial dágua 
que abastece a Cidade de Ubá, e 
mais os terrenos situados à mar-
gem direita do córrego da Sobra 
da Reprêsa, até a propriedade do 
Dr. Pedro Xavier Gonçalves, deno-
minada "Fazenda de Miragaia" . 

Ficará pertencendo ainda ao 
Município de Ubá todo o terreno 
onde se encontram os encanamen-
tos da linha adutora, e dai serão 
respeitadas as divisas antigas. 

Art . 2.0 - Revogam-se as dispo-
sições em contrário, entrando esta 
lei em vigor na data de sua pu-
blicação. 

Mando, portanto, a quem o co-
nhecimento e execução desta lei 
pertencer, que a cumpra e a faça 
cumprir tão inteiramente como 
nela se contém. 

Prefeitura Municipal de Dlviné-
sia, 29 de novembro de 1965. 

a.) Odilon Casarin Valente -
Prefeito Municipal. 

(a.) Luiz Paulo Vieira - Secre-
tário". 

-Publicar. 

PARECER DE REDAÇAO FINAL 
Coumissão de R~dação 

O Projeto número 3 .4.64/65. de 
autoria governamental. que dispõe 
sôbre a criação do curso secundá-
rio de segundo ciclo no Glnáslo 
Estadual de Silvianópolis, foi apro-
vado nas discussões regimentais, 
sem emenda. 

Somos, portanto, de parecer que 
se lhe dê, como final, a redação 
abaixo, que está de acôrdo com o 
Projeto, para que, sob esta fonna, 
.seja enviado à sanção. 

PROJETO N.O 3.464/65 
Cria o curso secundário de 2.0 ci-

clo no Ginásto Estadual de Sll-
vianópolls. 
A Assembléia Legislativa do Es-

tado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1.o -Fica criado o curso 

secundário de 2.0 ciclo no Glná81o 
JC;staclual de Sllvianópolls. 

Art. 2.0 - Para atender ao dis-
posto no artigo anterior. ficam 
cr iados, no Anexo li da Lei núme-
ro 3 . 214, de 16 de outubro de 1964, 
os seguintes cargos: 

5 (cinco) cargos de Professor de 
Ensino Médio, nivel XV. de classe 
singular; 

2 (dois) cargos de Inspetor de 
Alunos I . nível ID; 

2 (dois cargos de Continuo-Ser-
vente I, nível II. 

Artigo 3.0 - As despesas resul-
tantes desta lei correrão pelas ver 
bas próprias do Orçamento do Es· 
tado. 

Art. 4.0 - Revogam-se as dispo-
sições em contrário. 

Art 5.0 - Esta lei entrará. em 
vigor na data de sua publicação. 

Sala "JC'sé Proença", 25 de feve-
reiro de 1966 . 

(a.) Carlos Megale- Presidente. 
(a.) José de Castro - Relator . 
(a.) Jorge Vargas. 
- Publicar . 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL 

Comissão de Redação 

O Projeto número 3.465/ 65, de 
autoria governamental. que dispõe 
sôbre a criação do curso secundá-
ri J de segundo ciclo no Ginásio 
Estadual de Carmo do Paranaíba, 
foi aprovado nas discussões regi-
mentals, sem emenda . 

Somos, pois. de parecer que se lhe 
dê, como ftnal, a redação abaixo. 
que está de acôrdo com o Projeto, 
para que, sob esta forma, seja en 
via do à sançio. 

PROJETO N.0 3.485/65 

Cria o curso seeuncUrlo de segun-
do ciclo no Ginásio Bstadual de 
Carmo do Paranalba. 
A Assembléia Legislatlft do Es-

tado de Minas Gerais decreta: 
Artigo 1.0 - Fica criado o curso 

secundário de segundo ciclo no Gi-
násio Estadual de Carmo do Para-
naíba, a que se refere a Lei núme-
ro 3. 087, de 30 de abril de 1964. 
. Arttp 2,0 - Par~ ~tender ~W cUs-
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posto no artigo anterior ficam 
criados no Anexo II da Lei número 
3.214, de 16 de outubro de 1964, os 
s~<TUintes cargos: 

5 (cinco) cargos de Professor d~ 
Ensino Médio, nível XV de classe 
singular; · 

2 (dois) cargos de Inspetor de 
Alunos I , nível III; 

2 (dois) cargos de Continuo-Ser-
vente I, nivel n. 

Art. 3.0
- As despesas resultan-

tes desta lei correrão pelas verbas 
próprias do Orçamento do Estado 

Art. 4.0
- Revogam-se as dispo-

sições em contrário. 
Art . 5.0 - Esta lei entrará em 

vigor na data de sua publicação 
Sala "José Proençan 25 de feve-

reiro de 1966. ' 
<a.> Carlos Megale - Presidente 
<a.) JoSé de Castro- Relator. · 
(a.) Jorge Vargas . 
- Publicar. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL 

Comissão de Redação 

O Projeto número 3.466/65, de 
autoria do Poder Executivo que 
autoriza o Govêrno do Estado a: 
firmar convênio com a Corporação 
Musical União Operária, de Nova 
Lima, foi aprovado nas dlscuas6es 
regimentais, sem emenda. 

Somos. portanto, de parecer que 
se lhe dê, como final, a redação 
abaixo, que está de acôrdo com o 
Projeto. para que, sob esta forma, 
seja enviado à sanção. 

PROJETO N.0 3.486/65 

Autoriza o Oovêrno do Estado a. 
firmar convênlo com a Corpora-
ção Musical União Operária. de 
No\'& Uma. 
A .Asaembléla Legislativa do Es-

tado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1.0 - Fica o Executivo au-

torizado a firmar convênio com a 
Corporação Musical União Operá-
ria de Nova Llma, visando à con-
ceuio de bôlsas de estudo para 
fllhos de trabalbadores na escola 

de iniciação musical, mantida pela 
referida entidade. 

Art . 2.0 - No convênio previsto 
no artigo anterior, a ser firmado 
através da Secretaria de Estado do 
'I'!abalho e Cultura Popular, fica-
ra assegurada a concessão de até 
ao máximo vinte (20) bôlsas de 
estudo, com a duração de 2 (dois) 
anos cada, a razão de Cr$ 50. 00() 
(cinqüenta mil cruzeiros) anuais 
por bolsista. 

Parágrafo único - Caberá à Se-
cretaria de Estado do Trabalho e 
Cl!ltura Popular fixar as condições 
mmimas para a obtenção das bôl-
sas de estudo referidas no artigo, 
bem como exercer o contrôle da 
sua concessão. 

Art. 3.0 
- A vigência do con-

vênio de que trata esta lei será de 
~ (~uatro~ anos, renovável por 
IguaiS penodos, se até o final do 
quatriênio não ocorrer denúncia 
ou desistência de uma ou outra 
partes acordantes. 

Art. 4. 0 - Para atender às des-
pesas resultantes de s t a lei, no 
exercício de 1966, fica aberto à Se-
cretaria de Estado do Trabalho e 
Cultura Popular o crédito especial 
de Cr$ 1. 000 . 000 (um mllhão de 
cruzeiros), podendo o Executivo 
realizar as operações de crédltC> 
que para tanto se tornarem neces-
sãrias. 

Parágrafo único - Nos exerci-
cios subseqüentes, as despesas re-
sultantes desta lei correrão por 
verba própria do Orçamento do Es-
tado. .. 

Art. 5.0 
- Revogam-se as ~ 

posições em contrário. 
Art . 6.0 

- Esta lei entrará em 
vigor na data de sua publicação. 

Sala José Proença, 17 de feverei-
ro de 1966. 

(a.) Carlos Megale- Presidente. 
(a.) José de Castro - Relator. 
(a.) Jorge Vargas. 
-Publicar. 

PARECER DE REDAÇAO FINAL 
Comissão de Redaçlo 

O Projeto n.o 3.469/65 de auto-
ria do Poder Executivo, 'que·auto-
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riza a instituição da Fundação Uni-
versidade de Campanha, foi apro-
vado nas discussões regimentais, 
com emenda. 

Assim, somos de parecer que se 
lhe dê. como final. a redação abai-
xo, que está de acôrdo com o Pro-
jeto e o vencido, para que, sob es-
ta forma, seja enviado à sanção. 

PROJEI'O N.0 3.469/ 65 

Autori.za a instituição da Funda-
ção Universidade de Campanha . 

A Assembléia Legislativa do Es-
tado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1.0 - Fica o Poder Executi-
vo autorizado a instituir. com sede 
na Cidade de Campan..l).a, a Fun-
dação Universidade de Campanha, 
entidade que se regerá por estatu-
to aprovado em decreto do Gover-
nador do Estado. 

Art . 2.0 - A Fundação, entldad~ 
autônoma, adquirirá personalidade 
juridica mediante a inscrição, no 
registro civil das pessoas jurídicas, 
de seu ato constitutivo, bem como 
do seu estatuto e do decreto que 
os aprovar. 

Art. 3.0 - A Fundação terá por 
objetivo criar e manter, sem fins 
lucrativos, institutos de ensino su-
perior de pesquisas e formação 
profi8sional. 

Art . 4.0 - o patrimônio da Fun-
dação será constituido: 

I - pela doação de Cr$ ....... . 
500. 000. 000 <quinhentos milhões 
de cruzeir0s) em apólices da divida 
pública estadual inalienáveis, ven-
cendo juros de 5% (cinco por cen-
to) ao ano, cuja emissão fica au-
torizada; 

II - pelas doações e subven-
ções que lhe venham a ser feitas 
ou concedidas pela União, Muntci-
pio ou entidades públicas e parti-
culares. 

§ 1.0 - Os bens e direitos da 
Fundação sàmente poderão ser uti-
lizados para realizar os objetivos 
previstos nesta lei, permitidas, po-
rém, a alienação dos bens e a ces-
são de direitos para obtenção de 
renda,e, . 

§ 2.0 - Na hipótese de extinguir-
-se a Fundação, seu patrimônio re-
verter-se-á ao Estado de Minas 
Gerais. 

Art. 5.0 - O Governador desig-
nará o representante do Estado 
para os atos constitutivos da Fun-
dação, compreendidos os que fo-
rem necessários à int~aração dos 
bens e direitos a que se refere o 
art. 4.9, bem como quaisquer ou-
tros atos visando à constituição do 
patrimônio inicial da entidade. 

Art. 6.0 - A Fundação será. ad-
ministrada por um Conselho Cura-
dor, composto de 3 (três) membros 
e 3 (três) suplentes, escolhidos pe-
lo Governador do Estado entre 
pessoas de ilibada reputação e no-
tório saber, com mandato de 4 
(quatro) anos, podendo haver re-
condução. 

§ 1.0 - O Conselho Curador P.le-
gerá o seu Presidente, que exerce-
rá as funções de Presidente da 
Fundação e terá o titulo de Reitor. 

§ 2.0 -Como órgãos de delibe-
ração e de fiscalização financeira, 
a Fundação terá ainda a Assem-
bléia Geral e o Conselho Fiscal a 
serem constituidos na forma que 
dispuser o estatuto. 

Art. 7.0 - Através do Conselho 
Curador. a Fundação prestará 
contas anualmente ao Tribunal de 
Contas do Estado. 

Art. 8.0 - A Fundação Universi-
dade de Campanha será uma en-
tidade orgA.nJ.ca. integrada por ins-
titutrs centn.ls de ensino e pesqui-
sa e Escola ou Faculdade destina-
das à formação profissional nos 
têrmos da legislação federal que 
regula a matéria, cabendo: 
I- aos Institutos Centrais, na 

esfera. de sua competfncia: 
a) ministrar Ctll'808 básicos de 

ciências, letras e artes; 
b) formar pesquisadores e espe-

cialistas; 
c) mlnlstrar cursos de pós-gra-

duação e realizar estudos e pesqui-
sas nas respectivas especialidades; 

II - às Escolas ou Faculdades 
na esfera de sua competência: ' 

a) mtnJitrar cursos de ~dua.-
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ção para formação profissional e 
técnica; 

b! ministr~ cursos de especiali-
zaçao e de pos-graduação. 
~arágrafo único - A primeira 

urudade a ser instalada será a Fa-
c~ldade de Filosofia, Ciências e 
Lêtras . 
. Art. 9.o - A Fundação Univer-

sidade de Campanha poderá en-
c!'Lmpa~ instituto de ensino supe-
rior eXIStente na região, mediante 
proposta fundamentada do Reitor 
e aprovação do Conselho Curador. 

A.Et. 10 - A estrutura da Fun-
daçao e a dos estabelecimentos 
competentes, as relações entre os 
n:esmo~ e suas ~reas de competên-
cia serao orgaruzadas e definidas 
em regulamento elaborado pelo 
Conselho CUrador e aprovado em 
decreto do Governador do Estado. 

Art . 11 - A Fundação Univer-
sidade de Campanha empenhar-
se-á no estudo d~s problemas re-
lacionados com o desenvolvimento 
econômico, social e cultural do 
pais e, especificamente, da região 
em que se localiza, por si ou em 
colaboração com entidades públi-
cas que o solicitarem. 

Art. 1~ - Revogam -se as dis-
posições em contrário. 

. Art. 13 - Esta lei entrará ~m 
v1gor na data de sua publicação. 

Sala "José Proença" 25 de feve-
reiro de 1966. ' 

(aa.) Carlos Megale- Presiden-
te; José de Castro- Relator· Jor-
ge Vargas . ' 

-Publicar. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a 

palavra o nobre Deputado Sette 
de Barros, orador inscrito. 

O SR. SETTE DE BARROS -Sr. 
Presidente e Srs. Deputados. Tive, 
hoje, a satisfação de ler noticias 
publicadaa pela imprensa local, n~ 
"Estado ele Minas", na coluna Pai-
sagem Politlca, bem redigida pelo 
ilustre jornalista Geraldo AJ.vim, e 
também na "última Hora", sôbre 
as declarações de um Deputado, 
nosso companheiro nesta Casa, Sr. 
Carlos Eloy, que vem contradizer 
frontalmente o que dissera na Tri-
buna desta Assembléla a respeito 

da atuação do nobre e digno Go-
vernador Israel Pinheiro, no que 
tange à política do interior do Es-
tado. E para que esta Casa guar-
~e em seus Anais, peço à taquigra_ 
fia que anote as palavras do De-
putado udenista, publicadas em 
certo trecho, que · diz o seguinte : 

"DEPUTADO UDENISTA ELOGIA 
ATUAÇÃO POLíTICA DE ISRAEL 

_O Deputado Carlos Eloy Guima-
raes, da extinta UDN, depois de 
manter ontem uma demorada con-
ferência com o Sr. Israel Pinheiro 
no Palácio da Liberdade, afinnoJ 
q~e o Govern~dor do Estado está 
cnando um clima propício à cons-
tituição da Arena no Estado por-
que é a}é_!gico ~. qualquer tipo de 
pers.egwçao po1It1ca, além de estar 
reallzando um Govêrno eficaz e se-
guro, através da adoção de medi-
das de alto interêsse para o Es-
tado. 

Disse o Deputado Carlos Eloy 
que estêve no Palácio da Liberda-
de com a finalidade de cumpri-
mentar o Chefe do Govêrno mi-
neiro, do qual "é amigo há muito 
tempo", mostrando-se estusiasma-
do com as suas providências admi-
nistrativas, como a criação da co-
ordenação de crédito rural e ou-
tras. 

SEGURANÇA 

Afirmou, ainda, o Deputado Car-
los Eloy que uma prova eficaz e 
clara de que o Governador do Es-
tado vem estabelecendo um clima 
de am.p~o entendimento, de paz e 
tranqüilidade no Estado, verifica-
se no município de Caeté, onde faz 
politica, terra natal do Governa-
dor. 

- Em Caeté, disse, há um clima 
de camaradagem, de colaboração 
e entendimento, demonstrando O'> 
altos propósitos do Governador do 
Estado". 

Sr. Presidente. Srs. Deputados. 
Acho qe a declaração prestada à 

prensa pelo Deputado Carlos 
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Eloy é insuspeita, porque o ilustre 
Deputado foi o maior colaborador 
do ex-Governador Magalhães Pin-
to; é sobrinho do Dr. Paulo Gui-
marães, ex-Presidente da ex-UDN, 
e tem portant'J, gabarito para falar 
em nbme desta agremiação. O que 
estranho é que, por isso, não com-
pareçam à Tribuna Deputados fi-
liados à Arena, que hoje vêm cri-
ticando a atuação do nobre Gov~r
nador Israel Pinheiro. Acho que o 
Sr . Governador do Estado, princi-
palmente no que tange à minha 
região eleitoral, onde as autorida-
des que lá estão foram colocadas 
por influência do ex-Deputado Os-
car Lobo e lá estão, hoje, tranqüi-
las e sossegadas, porque acho que 
nós, que apoiamos e elegemos o 
Sr. Israel Pinheiro, não temos o 
direito de lhe criar dificuldades . 
E o que vem acontecendo, com 
professôras e diretoras de Grupos, 
no Estado, é a coisa mais lógica e 
coerente na política, pois quem 
:;aiu vencedor com larga margem 
de votos, como o Sr. Israel Pinhei-
r u, é justo que substitua pessoas 
que ocupam cargos de confiança 
nos quais foram colocados pela 
UDN. Casos como êste têm acon-
tecido muito raramente em nosso 
Estado. Acho que o G overnador Is-
rael Pinheiro tem agido muito bem, 
inclusive com o sacrifício do pró-
prio ex-PSD e do próprio ex-PTB, 
que o apoiaram na campanha elei-
toral. o Governador Israel Pinhei-
r o tem pr~curado conseguir a pa-
cificação do Estado; mas, um pe-
queno caso ou outro servem de ver-
dadeiro alarde para os udenistas 
nesta Casa. Contudo, agora está 
provado, clara e insifismàvelmen-
te, que um Deputado da ex-UDN 
vem aos jornais declarar, como 
disse o nosso decano dos jornalis-
tas Sr . Geraldo Alvim, que ·O Sr. 
Carlos El::y saiu do Palácio da Li-
berdade chamando o Sr. Israel 
Pinheiro de "nosso chefe". 1: pre-
ciso que o povo mineiro saiba que 
o Sr. Israel Pinheiro tem procu-
rado pacificar a política de nosso 
Estado da melhor maneira possfvel, 
mas aquêles que perderam as elei-

ções não querem compreender que 
os cargos de confiança têm que fi-
car com aquêles que trabalharam 
pela candidatura Israel Pinheiro . 

Quero aproveitar a oportunida-
de, para relatar o caso acontecido 
na Caixa Econômica Estadual de 
Minas Gerais, com o Presidente 
Nylton Veloso. Quero dizer ao Sr . 
Geraldo Alvim que o Sr. Nylton Ve-
loso é capaz de fazer o que vou re-
latar - e muito mais . O Sr . Nyl-
ton Veloso faz apenas uma coisa 
na Caixa: política, política e mais 
política . O caso é o seguinte: !''ui 
procurar o Presidente da Caixa 
Econômica Estadual, quando ainda 
era Governador o Sr . Magalhães 
Pinto. Pedi a S . Exa . para abrir 
inquérito na Caixa Econômica Es-
tadual de Ponte Nova . O Sr . Nyl-
ton Veloso foi cozinhando o galo, 
como se diz na gíria e até hoje 
nada fêz, porque o atual Gerente 
da Caixa, de Ponte Nova, é da 
UDN. Mas o Sr. Nylton Veloso, não 
sei por que cargas dâgua permane-
ce no cargo de Presidente da Cai-
xa Econômica Estadual . Isso acon-
tece no interior do Estado, talvez 
para ratificar tratados anteriores, 
porque o Sr. Nylton Veloso pensa 
que ainda está em priscas eras, 
deixando elementos dirigir setôres 
para os quais não estão habilita· 
dos, pois só sabem fazer política e 
nada mais. 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Depu-
tados, saibamos perder as eleições. 
Não estamos aqui para fazer per-
seguições, mas os cargos de confi-
ança devem ser dados àqueles que 
ajudaram a eleger o atual G<>ver-
nad r do Estado. 

- Da Tribuna, o orador apre-
sentou o seguinte Requerimento : 

REQUERIMBNTO 

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

o Deputado que êste subscreve 
requer à Mesa, ouvida a Casa e as-
sentindo esta, se faça consignar na 
Ata dos nossos trabalhos um voto 
de profundo pesar pelo falecimen-
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to do Dr . Abdala Felicio, Prefeito 
de Po!lte Nova, fato que conster-
nou toda aquela cidade, zona da 
Mata e, de resto, a todos quan-
tos o corUheceram. 

Extraordinária figura humana 
dedicou sua vida à causa pública: 
com excepcional zêlo e carinho 
tornando-se respeitado e admirad~ 
peh habitual prática das virtudes 
que ornam as personalidades in-
comuns. 

Justo, assim que esta Casa tri-
b~te a um ilustre homem público 
deste Estado as mais sentidas e 
saudosas homenagens . 

Sala das Reuniões, 25 de feverei-
ro de 1966. 

(aa.) Sette de Barros - Aurelia-
no Chaves - J sé de Castro - Nu-
nes Coelho - Paulino Cícero -
Alvimar Mourão - Waldir Morato. 

-Vêm à Mesa: 

REQUERIMENTO 

Exmo . Sr . Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

O Deputado abaixo assinado, na 
forma regimental, requer, ouvida 
a Casa, seja enviado ao Sindicato 
de Radialistas, nesta Capital, um 
voto de congratulações, na pessoa 
do seu Presidente, Sr. Sérgio Ne-
ves, pela posse de sua nova direto-
ria, em solenidade. ontem realiza-
da no Gabinete do Delegado Regio-
nal do Trabalho. 

Sala das Reuniões, 18 de feve-
reiro de 1966. 

(a. ) Wilson Modesto. 
JUSTIFICATIVA:- O Sindicato 

dos Radialistas é uma das mais 
simpáticas a.ssoclações trabalh1stas 
desta Capital, pela sua alta signifi-
cação nos meios artísticos e publi-
citários de Minas Gerais e pela sua 
constante operosldade ~m prol da 
t~cnologla e da cultura geral. 

Em data de ontem realizou-se a 
solenidade de posse da sua nova 
~iretorla, cuja presidência coube 
ao prestigioso profissional e lídP.r 
da classe, Sr. Sérgio Neves. 

:J!:ate acontecimento na vida de 
nossas instituições trabalh18taa é 

bastante auspicioso e, por êste m c-
tivo, é de ser aprovado o presente 
Req erimento de congratulações e 
votos de .êxito e prosperidade ao 
Sindicato em aprêço. 

(a.) Wilson Modesto. 

REQUERIMENTO 

Exmo. Sr . Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

O Deputado que êste subscreve 
na fo~a regimental, requer à Me: 
sa, ouv1da a Casa e assentindo es·· 
ta, se faça consignar na Ata dos 
nossos trabalhos um voto de con-
gratulações com o Departamento 
Autônomo de Turismo da Prefei-
tura Municipal de Juiz' de Fora, na 
pessoa de seu diretor Dr. Dante 
Antônio Pereira, pelo êxito dos fes-
tejos carnavalescos realizados em 
Juiz de Fora sob os auspícios do 
referido Departamento. 

É de notar, Senhor Presidente e 
Senhores Deputados, que, desde a 
o:nam~ntação e iluminação das 
VIas publicas, até os minimos de-
talhes, tudo foi realizado com es-
mêro, bom gôsto e perfeição. 

Todavia, o ponto culminante dos 
festejos foi o desfile das escolas de 
samba, pontificando, entre estas, 
os "Turunas do Riachuelo", "Feliz 
Lembrança" e "Castelo de Ouro", 
calorosamente aplaudidas pelo po-
vo, que superlotou a Avenida Rio 
Branco, na disputa de lugares e de 
melhores posições. 

O Carnaval dêste ano em Juiz 
de Fora pode ser considerado o 
melhor dos últimos tempos e sem 
dú~da, t odo o sucesso do e~pre
e.ndimento deve ser creditado ao 
Dr. Dante Antônio Pereira . 

Milhares de turistas que acorre-
ram à "Manchester Min-eira", hoje 
testemunham a arte, o bom gôsto 
a técnica. o esfôrço e o trabalhÓ 
dos juizforanos, no sentido de re-
viver uma das suas mais velhas e 
mais caras tradições: o Carnaval. 

Sala das Reuniões, 25 de f e verei-
rode 1966. 

<aa.> José ·de Castro- Sette de 
Barros - Hugo Castelo Branco -



Fev./66 -280 

Wilson Modesto- Sinval Boaven-
tura - Waldir Morato. 

REQUERIMENTO 
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. o Deputado que êste subscreve, 
na forma regimental, cumpre o 
doloroso dever de participar à ca-
sa o falecimento do senhor Geral-
do Teodcro da Silva, ocorrido no 
dia 7 do corrente mês, em Aragua-
ri, neste Estado, requerendo. ain-
da, seja inserido na Ata dos nos-
sos trabalhos um voto de pesar, 
dando ciência à família enlutada 
da decisão desta Assembléia . 

O extinto era Vereador à Câma-
ra Municipal de Araguari, pela le-
genda do ex-PSD, além de pessoa 
conceituada na sociedade daquela 
comuna dados os seus atributos 
morais, ~empre dedicando sua vida 
à causa do bem comum. Exemplar 
pai de família, o preito à sua me-
mória já se encontra configurado 
na consciência de tôda a popula-
ção de Araguari. o presente requerimento tem, 
portanto, o significado de se vincu-
lar a Assembléia Mineira às home-
nagens que a comunidade de Ara-
guari presta, neste momento, à 
memória do seu ilustre filho . 

Sala das Reuniões, 25 de feve-
reiro de 1966. 

(a.) Jehovah Santos. 

REQUERIMENTO 

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa d:> Estado de Mi-
nas Gerais. o Deputado que êste subscreve 
vem requerer de V. Exa. a inclu-
são em Ordem do Dia do Projeto 
n.o 3 . 476/65, do Sr. Governador do 
Estado, de vez que a Comissão de 
Finanças perdeu o prazo regimen-
tal para emitir parecer. 

Sala das Reuniões, 25 de feverei-
ro de 1966. 

<a.) Hélio Garcia. 
- A Diretoria das Comissões re-

meta o Projeto n.0 3.476 à Secre-
taria da Mesa, para sua inclusão 
em Ordem do Dia. 

INFORMAÇÃO 

Belo Horizonte, 25 de fevereiro 
de 1966. 

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Dando cumprimento ao despa-
cho exarado no Requerimento ane-
xo, cumpre-me informar a V. Exa. 
que o Projeto n.0 3 .476, de autoria 
governamental, que modifica dis-
positiv s da Lei n.0 3 . 214, de 16 de 
outubro de 1964, e dá outras pro-
vidências, aprovado em 2.1). discus-
são, foi encaminhado à Comissão 
de Finanças, em 3-2-66, e ainda 
não foi distribuído ao Relator. 

O Projet o não irá a outra Co-
missão. 

Atenciosamente, 
(a.> Terezinha de Azeredo Bar-

bosa - Chefe do Serviço de Ano-
tações, respondendo p / Diretoria 
das Comissões. 

-Publicar. 

COMUNICAÇÃO 

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

o Deputado abaixo assinado co-
munica à casa o falecimento de D. 
Maria Savastano, espôsa do Se-
nhor Afonso Salvastano, ocorrido 
na cidade de Uberlãndia. 

Requer, também, seja consigna-
do um voto de profundo pesar e 
que dessa decisão se dê conheci-
mento à familia enlutada, em 
Uberlindla. 

Sala das Reuniões, 25 de feve-
reiro de 1966. 

(a.) Homero Santos. 

CO MUNI CAÇAO 

Exm.o. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

O Deputado abaixo assinado co-
munica à Casa o falecimento do 
Sr. Geraldo Rodrigues Cunha, 

ocorrido em Uberlindla. 
Solicita seja consignado um vo-

to de profundo pesar e que dessa 
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decisão se dê conhecimento à fa-
mília enlutada. 

Sala das Reuniões, 25 de feve-
reiro de 1966. 

(a.) Homero Santos. 

COMUNICAÇÃO 

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

O Deputado abaixo assinado co-
munica à Casa o falecimento do 
Senhor Luiz Dutra Alvim, ocorri-
do em Uberlândia. 

Solicita seja consignado um voto 
de pesar e que, dessa decisão, se 
dê conhecimento à família enlu-
tada . 

Sala das Reuniões 25 de feve-
reiro de 1966. 

(a.) Homero Santos. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a 

palavra o Sr. Altair Chagas. 
O SR. ALTAffi CHAGAS - Sr. 

Presidente e Srs. Deputados. Ins-
crevi-me para falar hoje, a fim de 
trazer algumas denúncias sôbre ar-
bitrariedades que estão sendo pra-
ticadas no interior do Estado, de 
onde regressei ante-ontem, particu-
larmente nas cidades de Sobrália e 
Ia pu . Sr . Presidente, Srs. Depu-
tados, estamos acompanhando e 
notando, já há bastante tempo, o 
esfôrço de várias correntes de opi-
nião do Estado de Minas Gerais, 
o esfôrço sério, no sentido de se 
atender o desejo do Sr. Presiden· 
te da República, o ilustre Mare-
chal Castelo Branco e se apres-
sar, assim, a formação da Arena 
n0 nosso Estado. Reconhecemos, 
por provas material& o sério es-
fôrço do Governador Israel Pi-
nheiro e do lider do seu Govêr-
no nesta Assembléia o ilustre De-
putado Manoel Costa. De outra 
parte não é menos sério o esfôr-
ço para a formação da Arena, 
desenvolvido pelo Deputado Aure-
liano Chaves. No entanto, somos 
obrigados a ocupar esta Tribuna, 
para aqui deixar registrado nos 
Anais da Casa, que há elementos 
inadequados com a situação atual, 
que continuam acreditando que vi-

gora no país e no Estado, aquela 
situação anterior à. revolução e que, 
obedecendo a caprichos e a impul-
sos menos patrióticos e menos re-
volucionários, vêm exercendo dis-

• • ; • • ... • J cncwnana e arb1tranamente, o Po-
der, no interior do Estado. Assim 
é que, em Sobrália, o Prefeito Mi-
guel Pereira Santiago, da legenda 
do ex-PSD, contrariando seus pró-
prics companheiros - um dêles o 
ex-Presidente do PSD naquela ci-
dade, Sr. Neném Tobias, e outro, 
um dos elementos de maior presti-
gio daquela ·corrente em Sobrália 
Sr. Aníbal Pinto, cujo nome te~ 
sido indicado à Prefeitura daquela 
localidade - êsse Prefeito contra-
riando seus próprios compànheiros 
vem impedindo o comparecimento: 
ao grupo escolar local, de professô-
ras e serventes estabilizadas pela 
Lei 3. 214, e de professôras com 
exame de suficiência, as quais fo-
ram substituídas por leigas - uma 
delas possuindo apenas o 2.0 ano 
primário, e outra, de menor idade. 
Aquela autoridade municipal não 
atende ponderações de ninguém ~ 
está no firme propósito de burlar 
o decreto do Governador Israel Pi-
nheiro que proíbe contratação de 
pessoal a qualquer titulo, burlando 
também a Portaria do Secretário 
da Educação, que estabelece o cri-
tério de convocação de novas re-
gentes no ensino primário . 

Faço aquí um registro, Sr. Pre-
sidente, ressalvando que o Gover-
nador Israel Pinheiro deve desco-
nhecer êsse procedimento, com o 
qual naturalmente não concorda-
ria, caso dêle tomasse conhecimen-
to. Ainda há poucos instantes con-
versei com o Deputado Raimundo 
Albergaria, que é representante da 
corrente do ex-PSD naquela cida-
de e S. Exa. me afirmou que irá 
para sua região eleitoral e têrça-
fetra chegará até Sobrália, a fim 
de restabelecer o clima de justiça 
e o império da lei. Faço esta refe-
rência ao Sr. Raimundo Alberga-
ria, porque sei que s. Exa. tam-
bém não concorda com aquelae ar-
bitrariedades. E, se venho à tribu-
na deixar registrado êsse episódio, 
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eu o faço não por desconfiança ao 
Governador do Estado e muito me-
nos ao nobre Deputado Raimundo 
Albergaria, que me. revelou s~u 
propósito de equac10nar aq~ele 
problema, mas apenas para frxar 
responsabilidades, porque naquela 
cidade orientei aquêles funcioná-
rios prejudicados, aquêles funcio-
nários estáveis que estão impedi-
dos de comparecer ao serviço; no 
sentido de comparecerem aQ servi-
co e mesmo que recebessem ordem 
da Diretoria ou de qualquer auto-
ridade, para não trabalharem, que 
ali ficassem de braços cruzados a 
fim de não configurar o que talv~z 
pretendam que é a figura do 
abandono de emprêgo. Mas, corre, 
na cidade de Sobrália, a noticia 
de que o Prefeito, acompanhado 
da Policia e de elementos do pior 
conceito, se dispõe a expulsar, a 
qualquer preço, aquêles funcioná-
rios que insistam em comparecer 
ao serviço . Não obstante tôda a ga-
rantia assegurada pelo Governa-
dor Israel Pinheiro ; não obstante 
a palavra abalizada - e na qual 
acreditamos - do Deputado Rai-
mundo Albergaria, que na próxima 
têrça-feira irá a Sobrália para ve-
rificar a situação, é do meu dever 
fazer o registro, porque não sei até 
que ponto os meus amigos do in-
terior resistirão às arbitrarieda-
des e aos impulsos violentos do Sr. 
Prefeito de Sobrália . 

De antemão, fica denunciada a 
irregularidade, e fica debitada, des-
de já, a responsabilidade, por qual-
quer anormalidade que venha a 
ocorrer no Município, antes das 
providências nesta hora reclama-
das ao Prefeito Miguel Pereira 
Santiago . 

Desejo registrar i.un episódio que 
serve para configurar a situação 
calamitosa reinante no interior do 
Estado, para a qual abro - a bem 
da verdade - uma exceção, cara-
tinga, onde o clima é normal e 
próprio à formação da Arena. Em 
Iapu apareceu um investigador da 
Policia, dizendo-se autorizado, pelo 
Sr. Secretário da Segurança Pú· 
blica, a assumir a Delqacia local. 

Mas, êsse investigador não levou 
nenhum documento, nem mesmo 
a publicação da nomeação do 
"Minas Gerais". De forma que o 
Delegado não lhe entregou o cargo 
aconselhado, inclusive, por mim . 
Indo a Iapu, procurei aquêle in-
vestigador, Sr. Edson, um elemen-
t o cortês, e que nos tratou da 
melhor maneira p os s i v e 1, e a 
qu m informei que, logo que es-
ivesse munido da publicação do 

ato o f i c i a l, imediatamente lhe 
seri2 entregue a Delegacia. Aque-
la autoridade ficou de vir a Belo 
Húrizonte apanhar o referido ofí· 
cio e a situação foi contornada . 

Mas, gostaria de registar o que 
o investigador fêz, antes de con-
versar conosco. Levando propa-
ganda do conhecido refrigerante 
Pepsi-Cola, carimbou as propagan-
das e deu às crianças da loca-
lidade coroas carnavalescas de rei, 
com carimbo da Delegacia, e as 
crian as as exibiram nas ruas . 

De modo que Sr. Presidente, a 
situação em alguns municípios es-
tá na base da arbitrariedade e, em 
outros, na base da chacota . Eu, 
como representante do povo da-· 
quelas cidades à Assembléia Legis-
lativa, julgo do meu dever regis· 
trar os dois episódios, a fim de que 
fiquem constando dos Anais da ca-
sa, bem como para fixar as res· 
ponsabllidades. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
palavra o 8r. Deputado Cícero Du-
mont. 

O SR. CfCERO DUMONT - Se-
nhor Presidente, Srs. Deputados . 

O Ato Institucional n. o 3 deixou 
uma grande indagação na bôca 
d cs eleitores. Marcou o calendário 
eleitoral para as eleições de Pre-
sidente da RepúbUca. Vice-Presi-
dente da RepúbUea, Governador e 
Vice-Governador, bem como para 
as eleições parlamentares; em re-
lação às eleições municipais decla-
rou apenas que elas seriam diretas, 
mas nio lhes marcou data. Pot 
isso mesmo a interrogação se ouve 
a t...o\da hora: quando serão as elei-
ções municipais? Examinando o 
assullto. para atender ao meu pró-
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prio dever e para responder às in-
dagações de alguns, chegamos à 
conclusão seguinte: a emenda n.0 13 
à Constituição Federal, art . 3.0 , 

declara que cabe às Assembléias 
designar as datas para as eleições 
municipais. 

Chegamos a esta conclusão, Sr. 
Presidente, em virtude do seguinte 
argumento: o Ato Institucional no 
3 marcou tõdas as eleições, meno::; 
a data para as eleições municipais. 
A Lei Constitucional n° 13, no seu 
art. 3°, determina que cabe às As-
sembléias dispor sôbre eleições mu-
nicipais, para o efeito de garantir 
as seguintes duas regras: Os man-
datos municipais têm duração de 
4 anos. As eleições se realizarão, no 
mesmo Estado, simultâneamente 
'"no mesmo dia e mês do penúlti-
mo ano do término do mandato 
do Governador". Para tanto, diz 
ainda a Emenda, no seu parágrafo 
único, poderão as Assembléias ela-
borar normas de caráter transitó-
rio. Como o Ato Institucional n.0 3 
não marcou prazo para eleições mu-
nicipais, e como a Emenda Consti-
tucional anterior dava esta compe-
tência às Assembléias, a conclu-
são foi simples: o Ato Institucio-
nal m a n t e v e aquela atribuição 
d a d a anteriormente às Assem-
bléias. A soluçá{), portanto, te-
ria que ser feita em dois itens: 
primeiro deliberar a respeito da 
•:iata das eleições a se realizarem 
êste ano. Como a deliberação a 
êste respeito é transitória, conclui-
mos que esta norma, a escolha 
desta data, deveria caber lls As-
sembléias. Como a partir de 1971 
as eleições deverão ganhar cará-
ter de regularidade, entendemos 
que a partir daquela data, e de 
acôrdo com a sistemática do nosso 
direito constitucional vigente, a 
designação dela ficaria a cargo da 
Justiça EleltonJ. 

Assim dariamos solução Imedia-
ta ao problema agora, e deiXaria-
mos • Justiça Eleitoral, a deslgna.-
çã(l da data, quando ganhassem 
as eleições êsse caráter de perma-

nência, de regularidade e de nor-
malidade. 

Desta maneira, evitava-se qual-
quer dúvida interpretativa e se 
confiava à Justiça a designação da 
data das eleiÇões, já que ela é que 
tem a grande experiência, a com-
petência para baixar instruções 
dessa ordem. 

Anteriormente, quando se elabo-
rou o Código Eleitoral, e algumas 
emendas à Constituição Federal, 
especialmente as de ns . 9 e 13, 
houve preocupação do legislador 
em agrupar as eleições em 3 níveis, 
assim distribuídas: as Presidenciais 
e as Federais; as Governamentais 
e as eleições para as Assembléias 
Legislativas; e para os Municípios. 
Estabelecia, assim, uma simulta· 
neidade, em níveis diferentes. En-
tretanto, os Atos Institucionais de 
ns. 1, 2 e 3, alteraram o processo 
das eleições . A eleição passou a 
ser indireta para Presidente da Re-
pública e Vice-Presidente, bem co-
mo para Governador e Vice-Go-
vernador, mantendo as eleições di-
retas apenas para parlamentarea 
e para Prefeitos. 

Como coincidência se fêz à base 
de serem diretas as eleições - êste 
te Já o pressuposto fundamental -
e tendo sido alterado êste pressu-
posto das eleições diretas, não há 
mais razão dà. permanência do sis-
tema, pois, nas eleições indiretas, 
o corpo eleitoral é um para deter-
minado cargo: para a eleição do 
Presidente da República, é o Con-
gresso; para os Governadores de 
Estado, as Assembléias Legislati-
vas. Então, não fazia sentido para 
a simultaneidade . Por outro lado, 
restavam, com as eleições diretas, 
as de Parlamentares e as Munici-
pais. Por certo, o principio da si-
multaneidade, deveria permanecer. 
se não por fôrça de dispositivo, por 
fôrça de uma conseqüência lógica. 
Nio tendo, portanto, impedimento 
legal a que se faça a Simultanei-
dade das eleições municipais com 
as Parlamentares, por um lado, 
havendo, por outro lado, conveni-
ência em que elas se façam na 
mesma data, pois, como todos nós 
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sabemos, a grande motivação pa-
ra se levar o eleitor às urnas, é a 
eleição municipal. A conveniência 
para o maior comparecimento às 
urnas recomenda a simultaneida-
de dessas eleições diretas. 

Não se há de esquecer que uma 
eleição custa caro, n ão apenas ao 
candidato, mas também ao Poder 
Público. Então, se pudermos fazer 
ás eleições numa mesma data, es-
taremos barateand o seu custo 
para o Poder P ú b 1 i c o e, ainda 
mais, estaremos economizando ati-
vidades da Justiça Eleitoral. 

Assim, Sr. Presidente, com êsses 
fundamentos que acabo de expor 
em resumo, e que se encontram 
com detalhes na justificativa que 
está sendo datilografada, concluí-
mos pela apresentação de um Pro-
jeto propondo a modificação de 
nossa Constituição, no sentido de 
se dar cumprimento ao disposto no 
artigo 3°, letras "a" e "b", da Emen-
da n.0 13, e para se designar, desde 
logo, a data das eleições . 

Nesta emenda não estabelece-
mos a data; estabelecemos apenas 
o critério, que é justamente o de 
que as eleições municipais se rea-
lizem juntamente com as eleições 
para a Assembléia de Minas -
pois temos que dispor a respeito 
para o nosso Estado . 

Como tais eleições já estão vin-
culadas às eleições para Deputados 
Federais e Senadores, haverá si-
multaneidade completa . 

Não fixamos data por uma razão 
simples: é que tõdas as datas fi-
xadas podem ser definitivas, mas 
também podem não sê-lo. Se fixás-
semos, então, alguma data, iria-
mos esbarrar em outras dificulda-
des, caso houvesse modificações 
nas datas já estabelecidaS. Esta-
belecemos, neste caso, êste crité-
rio que, flexível como é, permitirá 
que, havendo modificação, por 
parte do Poder Público Federal, 
das datas já estabelecidas, se al-
terem automAticamente as datas 
para as eleições municipais. 

O SR. PRESIDENTE - Com a 
palavra o Sr. Deputado Otelino 
Sol. 

O SR . OTELINO SOL - Sr . Pre-
sidente, Srs. Deputados . 

Retomo o raciocínio aqui expos-
to, há p :mcos instantes, pelo cole-
ga Deputado Altair Chagas, para 
citar aquêle provérbio popular: 
"Lá, como cá, más fadas há". Não 
são os pessedistas de Minas que 
hoje dificultam a formação da 
A R E N A, agremiação politica na 
qual o eminente Presidente Caste-
lo Branco quer congregar os bons 
revolucionários em tõrno da demo-
cracia . Infelizmente, Srs . Deputa-
dos, pelo interior de Minas há bra-
sileiros inconformados com a atual 
situação do pais - ex-Udenistas, 
ex-Pessedistas, ex-Trabalhistas- ex 
-Perristas - que insistem em criar 
dificudades à nova agremiação po-
lítica em organização. Ainda há 
pouco, Srs. Deputados, ouvi e lei-
tura, pelo Sr. Secretário desta Ca-
sa, de um telegrama da cidade de 
Jacinto no qual o Sr. Arlindo Tõr-
res Vereador à Câmara Municipal 
daquela cidade, dizendo-se Presi-
dente da Câmara, comunica a es-
ta Assembléia uma Resolução re-
cente, na qual teria sido cassado 
o mandato do Prefeito Municipal 
de Jacinto, Sr. Estevam Santos 
Melo. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
'inicialmente, quero contestar a le-
galidade do mandato do Sr. Arlin-
do Tõrres . Este senhor, sentindo· 
se desprestigiado politicamente, 
um belo dla resolveu convocar os 
suplentes do seu Partido e formou 
uma segunda Câmara Municipal 
fantasma, sem amparo legal. Evi-
dentemente, o Prefeito n ão lhe pô-
de dar o reconhecimento, que exi-
gia, para só prestar reverência à 
Câmara Municipal legal. O Sr. 
Arlindo Tõrres, ex-funcionário da 
Prefeitura de Jacinto, é, atualmen-
te, agente da fiscalização, e mau 
agente, porque por duas vezes já 
foi advertido pelo chefe da Dele-
gacia de Almenara, pela agitação 
poUtica que vem desenvolvendo no 
municfplo de Jacinto. Faço um apê-
lo ao Sr. Secretário das Finanças 
para que faça uma advertência a 
êste DUm funcionário, a fim de que 
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êle não perturbe a ordem patrióti-
ca e a tranqüilidade do interior de 
Minas que hoje, o Presidente Cas-
telo Branco, com a ajuda do Gover-
nador Israel Pinheiro, vem procu-
rando manter . 

Mas, Srs. Deputados, h á outros 
fatos dignos de referência. O no-
bre D_eputado Altair Chagas disse, 
também, que na sua terra, ou nos 
municípios de Sobrália e Iapu, que 
representa nesta Casa, autorida-
des, num belo dia, colocaram num 
correligionário seu uma coroa de 
papel para ironizar seus adversá-
rios coroa que não era de ouro, 
nem de prata, nem de lata e, sim, 
apenas de um anúnc'o de refrige-
rante! 

Também, no Norte de Minas, no 
longínquo município de Santo An-
tônio de Jacinto, na fronteira com 
a Bahia, há êste caso pitoresco, 
digno de nota e reflexão. ·um dia, 
o Prefeito do município de Jacinto, 
ccr eligionário e amigo do nobre 
Deputado Ataliba Mendes que, in-
felizmente, hoje não se encontra 
nesta Casa, criou uma guarda mu-
nicipal; uma guarda municipal do 
interior todos sabem o que é: é de 
jagunços do Prefeito. Mas, o pito-
resco da questão é que o Prefeito 
arrumou alguns correligionários, 
aquartelou-os e para maior escãn-
dab fardou·os como guardas mu-
nicipais de Sto. Antônio de Jacinto. 
Posso afirmar que em Santo Antô-
nio do Jacinto, no nordeste de Mi-
nas Gerais, existe uma guarda mu-
nicipal fardada pelo Prefeito Alui-
sio Ruas, farda azul com listras 
vermelhas na calça, que faz lem-
brar a guarda municipal dos tem-
pos do Império. De modo que pelo 
interior de Minas existem máus 
udenistas com também máus p~;!te
bistas e máus perristas, procuran-
do atrapalhar a obra de pacifica-
ção que o presidente Castelo Bran-
co e o Governador Israel Pinheiro 
procuram criar em ~Unas. 

O SR. PlLESIDENTE - Com a 
palavra o Sr. Waldir Morato. 

O SR. W.AIDIR MORATO - Sr. 
Presidente e Srs. Deputados. 

O "l!lStado de Minas" estampa, 

hoje, em sua 2.~ página, na coluna 
que é assinada pelo nobre amigo 
Geraldo Alvim, a noticia de um 
diálogo que se teria travado entre 
o orador que ora ocupa esta Tri-
buna e o Presidente da Caixa Eco-
nômica Estadual, Sr . Nilton ·velo-
so. Ao tomar conhecimento daque-
la notícia, pensei logo em verificar 
a fonte em que se louvara o digno 
e ilustre jornalista Geraldo Alvim.. 
Mas n ão o encontrando, pela ma-
nhã, só o encontrei agora, às 14 
horas. S. Sa., prudenteme~te, não 
quis informar a fonte onde colheu 
a informação. 

Até o momento, Sr. Presidente 
estou convencido de que aquela: 
fonte não é o Sr. P r e s i d e n t e 
da Caixa Econômica, Nilton Velo-
so, porq-:.Ie, embora não seja êle 
meu correligionário, n ão o tenho 
na conta de homem mentiroso e 
parece-me que meus colegas tam-
bém não pa~ticipam desta opinião; 
e sendo assun, até prova em con-
trário, eu o tenho como homem 
honrado e digno, embora pertença 
aos quadros da ex-UDN. 

A verdade, Sr. Presidente, é que 
na semana passada pedi uma au-
diência ao Sr. Presidente da Caixa 
Econômica, para fazer uma série 
de reivindicações, tõdas elas desti-
nadas a beneficiar minha região. 
A primeira delsa.s tratava do caso 
da gerência da Caixa Econômica 
Estadual de Morada Nova de Mi-
nas. É preciso que todos, nesta Ca-· 
sa, saibam que desde a criação da 
Agência de Morada Nova aquêle 
estabelecimento de crédito não foi 
outra coisa senão um instrumento 
de luta e máquina eleitoreira em 
favor da ex-UDN. Isto funcionou 
quando era Presidente da Caixa 
Econômica o Sr. Milton Sales e 
continuo1,1 na gestão -do Sr. Nyl-
ton Moreira Veloso . O Gerente da 
Caixa não era outro senão o 
Presidente da UDN de ~orada 
Nova de Minas que, compulsoria-
mente aposentado, indicou um mô-
ço para poder continuar fazendo 
poUtica. :€sse mõço não era nem 
ao menos funcionário da Caixa. 
Mlldando a conjuntura polltica e 
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sabendo que a situação da Caixa 
Econômica de Morada Nova de Mi-
nas é precária, em vista do óC:Uo 
que a população devota à poli~ica
gem que nela impera, procurei fa-
zer uma exposição serena ao Sr. 
Nilton Veloso que, ouvindo-me 
atentamente, disse que iria estudar 
o caso, mas que se se tratasse de 
matéria exclusivamente polltica, 
não faria a substituição do geren-
te de Morada Nova. Pedi a S. Exa. 
que fizesse então uma sindicância 
em Morada Nova para apurar as 
minhas denúncia . S . Exa . assu-
miu o compromisso de enviar um 
homem de sua confiança àquela ci-
dade para verificar o que ocorria 
naquele estabelecimento de crédi-
to. s . Exa. chegou a indagar, na-
quela ocasião, qual o critério que 
teria sido observado para a desig-
nação do elemento que nem fun-
cionário era da Caixa Ecqnômica, 
quando nomeado gerente. Então, 
devolvi a S . Exa. a pergunta, por-
que não me competia responder 
por um ato que era de sua respon-
sabilidade, pois o elemento que 
atuava como gerente era estranh'J 
aos quadros ·da Caixa Econômica 
de Minas e de Morada Nova. 

Ainda mais, às vespéras da elel· 
ção, a gerência da Caixa Econômi-
ca de Morada Nova expediu circu-
lar a todos os fazendeiros interes-
sados em empréstimos, naquela re- · 
gião, para que lá comparecessem, 
porque a Caixa faria empréstimo, 
mas êste seria condicionado ao 
apoio à candidatura do Sr. Rober-
to Rezende a Governador do Es-
tado. Felizmente, ninguém foi no 
"canto da sereia" do dirigente 
udenista. Ninguém compareceu à 
Agência da Caixa Econômica. Ga-
nhamos as eleições, apesar do Ge-
rente estar com todos os trunfos 
nas mãos, cem uma diferença de 
226 votos a favor do Sr. Israel Pi-
nheiro. 

- Esgotada esta hora, segue-se a 
DISCUSSAO E VCYrAÇAO DE 

PROPOSIÇ()ES 
OOMUNICAÇOES 

O SR. PRESIDENTE - Estão 

abertas as inscrições para a pro-
xima Reunião Ordinária, dia 1 o de 
março, terça-feira . 

Sôbre a Mesa Comunicação do 
Sr . Homero Santos, dando ciência 
à Casa do falecimento de D. Marta 
Savastano . Ciente, comunique-se. 

Ainda o Sr. Deputado Homero 
Santos comunica à Casa o faleci-
mento do Sr. Luiz Dutra Alvim . 
Ciente, comunique-se . 

Também do Sr . Deputado Home-
ro Santos, Comunicação em que dá 
ciencia à Casa do falecimento do 
Sr . Geraldo Rodrigues da Cunha, 
ocorrido em Uberlândia. Ciente, 
comunique-se. 

REQUERIMENTOS 
O Sr. Wilson Modesto, na forma 

regimental, em Requerimento, so-
licita seja enviado ao Sindicato dos 
Radialistas da Capital um voto 
de congratulações pela posse da 
sua nova Diretoria. 

Em votação o !Requerimento. Os 
Srs . Deputados que o aprovam 
queiram permanecer como se en-
contram. (Pausa) . Foi aprovado . 

o Sr. Deputado Sette de Barros, 
comunicando à Casa o falecimento 
do Sr. Abdala Felicio, ex-Prefeito da 
cidade de Ponte Nova, requeri um 
voto de pesar pelo passamento da-
quele dirigente da progressista ci-
dade de Ponte Nova. 

Em votação o Requerimento . 
Com a palavra o Sr. Deputado 
Sette de Barros, para encaminhá-
la. 

O SR. SETTE DE BARROS -
Sr. Presidente. Srs. Deputados. 

1: realmente com pesar que ocu-
po esta Tribuna, para pedir aos 
meus colegas um voto de profun-
do pesar pelo talec1mento do Sr. 
Prefeito da minha terra natal, que 
é Ponte Nova e meu colega de pro-
fissão, o médico Dr. Abdala Felício . 

Embora divergindo polltlcamen-
te de S .. Exa., sempre mantive 
com o mesmo os melhores laços 
de amtzade e cordlal18ade, porque 
reconhecia em S. Ex&. o homem 
que, antes de fazer a vida públi-
ca, antes de Jngreaaar na politica, 
entrou para a medicina que reputo 
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a mais sagrada, que é a de fazer 
o bem, de aliviar o mal dos que 
sofrem, principalmente dos ho-
mens do interior, sem a minima 
condição de remunera.ção . Foi o 
Dr . Abdalla Felicio, antes de en-
trar na política do Município de 
Ponte Nova, médico por muitos 
anos em Amparo da Serra, em 
Piedade de Ponte Nova, ·em Uru-
cuia, atendendo ainda o Município 
de Santa Cruz do Escalvado e de 
Rio . 

O Dr . Abdalla Felicio está no 
coração de todos aquêles que tive-
ram a felicidade de conviver 'com 
S . Exa . Quando á frente dos desti-
nos da Prefeitura de Ponte Nova, 
S . Exa . foi eleito por uma coli-
gada do PR e da UDN. No exer-
cício do cargo, não fêz qualquer 
perseguição a quem quer que seja, 
pois era um administrador digno. 
O Dr . Abdalla Felicio passou pela 
administração de Ponte Nova fa-
zendo o bem acs menos favoreci-
dos pela sorte . 

Assim sendo, Sr. Presidente, 
quero deixar, perante est a Assem-
bléia do povo mineiro, o profundo 
nesar dest a Casa e dos meus com-
panheiros da ex-bancada do PTB, 

sentimento de todos nós, pelo 
desaparecimento de um homem 
público, que s ou b e dignificar o 
mandato que lhe foi dado pelo 
povo cia mi:1ha terra. 

O SR. PRESIDENTE - Para 
encaminhar a votação do Reque-
rimento, tem a palavra o Sr. Mar-
tins Silveira. 

O SR . MARTINS SILVEIRA-
Sr. Presidente, Srs. Deputados. 

Ocupo esta Tribuna para lamen-
tar o falecimento, ocorrido no dia 
20 dêste, em Ponte Nova, do Dr . 
Abdalla Fellclo, Prefeito daguela 
próspera cldade da Zona da Mata. 

Médico nustre, Vereador em vá-
rias legislaturas por aquêle muni-
cípio e Prefeito de Ponte Nova, 
soube êle honrar e dignificar os 
cargos que ocupara. Faleceu aos 
cinqüenta d{lis anos de idade, 
portanto multo mõc;o ainda, com 
p: ssibilldade J)Oder continuar 
prestando relevantes 3el"f1ços à sua 

Sôbre a Mesa Requerimento do Sr. 
terra natal, já. que, como Prefeito, 
se distinguiu com uma administra-
ção à altura da confiança do povo 
que o elegeu. 

Ponte Nova e tôda a Zona da 
Mata choram e lamentam a perda 
dêste ilustre filho e nós, da Ban-
cada da ex-UDN, Partido a que 
pertenceu o ilustre morto, com 
profundo sentimento, prestamos-
-lhe estas homenagens póstumas e 
manifestamos, desta Tribuna, a 
nossa imensa saudade. 

O sr. Abdalla Felicio jamais 
será esquecido em sua terra, pois 
foi um médico humano e um po-
lítico cheio de idealismo. 

Fazia política para servir e es-
tava sempre ao lado dos humildes. 

A sua ilustre família perdeu um 
grande chefe, e nós da ex-UDN 
um companheiro denodado . 

O SR . PRESIDENTE -
Em votação o requerimento. os 

Srs. Deputados que o aprovam 
queiram permanecer como se en-
contram. (Pausa) Foi aprovado. 

A Mesa associa-se às manifP.sta-
ções de pesar da Casa pelo fale-
cimento do Dr. Abdalla Fellcio, 
ps r se tratar de homem público 
devotado às melhores causas do 
povo, no Município de Ponte Nova. 

Sôbre a Mesa Requerimento do 
Sr. Deputado José de Castro, que 
pede à Casa se consigne em Ata 
de n ossos trabalhos um voto de 
congratulações c o m o Departa-
mento Autônomo de Turismo da 
Prefeitura Municipal de Juiz de 
Fora, na pessoa do seu diretor, Dr. 
Dante Antônio Pereira, pelo êxito 
dos festejos carnavalescos naque-
la cidade. 

Em votação o Requerimento. Os 
Srs . Deputados que o aprovam 
queiram permanecer com::> se en-
contram. <Pausa) Foi aprovado . 

Sôbre a Mesa Requerimento do 
Deputado Jehovah Santos, através 
do qual participa à Casa o faleci-
mento do Sr. Geraldo Honório da 
Silva. ocorrido no dia 7 dêste mês, 
em Araguari. Tratando-se de Verea-
dor à Câmara Municipal de Ara-
guarl, pela l~enda do e~-PSD, re-
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quer seja inserido em Ata de 
nossos trabalhos· um voto de pe~ar, 
dando-se conhecimento à fanulia 
enlutada da manifestação da Casa. 

Em votação o Requerimento. Os 
srs. Deputados que o aprovam 
queiram permanecer como se en-
contram. (Pausa) Foi aprovado. 

Sôbre a Mesa, Requerimento do 
Sr . Deputado Hélio Garcia, que ~ 
de seja incluído na Ordem do D1a 
o Projeto n.0 416!65, do Sr. Governa-
dor do Estado, de vez que a Co-
missão de Finanças perdeu o prazo 
regimental para emitir parecer. 

A Diretoria das Comissões infor-
ma que a Comissão de Finanças 
perdeu realmente o prazo estabe-
lecido no Regimento, e que o Pro-
jeto não irá a outras Comissões. 

Em votação o Requerimento. 
Os Srs. Deputados que o aprovam 
queiram permanecer como se en-
contram. (Pausa Foi aprovado. 

-Não havendo mais matéria a 
ser apreciada nesta parte da Reu-
nião, e sendo regimental a Ordem 
do Dia passaremos a deferir a pa-
lavra ~os oradores inscritos. 

Tem a palavra o Sr. Waldir Mo-
rato. 

O SR . WALDIR MORATO- Sr. 
Presidente srs. Deputados. 

Em aparte ao nobre Deputado 
Sinval Boaventura, nós tivemos a 
oportunidade de mostrar à Casa_ a 
nossa ingerência no caso de Sao 
Gonçalo do Abaeté. 

Agora ocupando a Tribuna, mis-
ter se faz que novos esclarecimen-
tos venham à baila, para que tique 
clara a nossa intenção neste caso. 

o Sr. Cícero Dumont -Desejo 
um aparte, não com relação ao as-
sunto a que V. Exa. se refere. Eu pe-
di um aparte ao nobre Deputado 
Sinval Boaventura, quando êste foi 
aparteado pelo nobre Deputado 
Hélio Garcia, que dlsse que, se o 
Govêrno c~ncordar, êle apresentará 
um projeto dispensando a exigên-
cia da doação de prédio adequado 
para a instalação de ginásios. Tem 
razão S. Exa., porque há um grupo 
de leis que dispensa essa exigên-
cia, e outro que a pede. De modo 

que é mesmo razoável, como disse 
s . Exa . , liberar essa condição de 
doação de prédio adequado. 

O SR . WALDIR MORATO -
Concedo aparte ao Deputado Del-
sem Scarano. 

O Sr. Delson Scarano - O nobre 
Deputado Cicero Dumont colocou 
nos respectivos lugares a situação 
do aparte do Senhor Hélio Gar-
cia. O que existia realmente, aqui 
nesta Assembléia, era dois pesos e 
duas medidas: para uns, afilhados 
de Deputados amigos do Govêrno, 
dispensa v a-se a condição da doa-
ção do prédio. Nós mesmos, na Co-
missão de Finanças, quisemos abo-
lir esta exigência e nunca o <'On· 
seguimos. No entanto, em deter-
minados projetos, não vinha a exL 
gência da doaçâo do prédio. O que 
existia era, realmente, dois pesos 
e duas medidas. Doa a quem doer, 
sejam pessedistas ou udenistas a 
lei é uma só: não há favoritismo 
nesta parte. Portanto, o nobre De-
putado Gilberto Almeida, na Se-
cretaria da Educação, está com 
vontade de fazer prevalecer a lP.i 
e o que nesta Casa nós observa-
mos, através dos tempos, é o se-
guinte: para alguns, não era preciso 
a doação de prédio; para outros, 
era necessário. O atual Secretário 
da Educação é um homem rigido . 
Nós o conhecemos, bem assim a 
sua atuação nesta Casa. ~le quer 
a exigência para todos e~ assim, 
baixou Portaria regulamentando a 
situaçlo que não vinha satisfa· 
zendo, realmente, os interêsses de 
tOdas as comunas. 

8. Eu. agiu muito bem; foi 
uma portaria feliz porque exige 
que o Professor apresente condi·· 
ções e categoria p a r a lecionar. 
Assim não se verificará o caso de 
alunos da 4.11- série ginasial não sa-
berem escrever uma carta. :e que os 
Ginásios não têm um corpo docente 
à altura de ministrar a devida ins-
trução aos alunos. Hoje, através 
desta medida, para que um pro-
fessor possa lecloDar é preciso de 
llcenç_a do Mln1at6rlo da Educação 
e ~ ou da Diretoria Secclo-

'· 
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nal dêste. Esta é uma medida sa-
neadcra que deve merecer, não cri-
ticas, mas elogios, pela altivez com 
que vem se conduzindo o Deputado 
Gilberto Almeida, à frente daquela 
Pasta. s. Exa. está à altura do 
cargo; é homem sereno ~ firme 
nas decisões, que sabe bem o que 
faz, tendo um passado que o cre-
dencia à missão que desempenha. 

O SR. WALDIR MORATO -Já 
tive oportunidade de me pronun-
ciar sôbre a Portaria do Sr. Se-
cretário da Educação. 

O Sr. Cícero Dumont- V. Exa. 
me permite um aparte? 

O SR. WALDIR MORATO -
Com çrazer, mas pediria a V. Exa. 
que não fizesse um discurso para-
lelo ao meu, porquant o tenho uma 
exposição longa a fazer, com o ob-
jetivo de escl3r ecer ao Sr. Deputa-
do Sinval Boaventura e para que 
não fiquem dúvidas nesta Casa 
com referência às medidas adota-
das pelo Gov·rno, no caso de 
Abaeté. 

O Sr. Cícero Dumant - Não 
farei discurso . paralelo ao de v .. 
Exa. Apresentarei apenas duas li-
nhas intercaladas a êle. 

Tem razão o nobre Deputado 
Delson scarano: no projeto refe-
rente à criação de Ginásios intro-
duziram-se duas medidas: uma 
dispensando a exigência da d oa-
ção do prédio, e outra fazendo-se 
uma exigência. 1'.1:as. só se impôs 
esta condição, por exigência do De-
putado Gilberto Almeida, que, àque-
la altura, recebeu a alcunha de 
"Lôbo Mau", justamente por fa-
zê-la. Mas, tem razão V. Exa. O 
que se deve fazer é adotar uma 
medida única. Então, Dio há como 
o Sr. Secretário Gllberto Almeida, 
pedir ao Governador do Estado que 
mande a esta casa uma Mensa-
gem declarando que se cUspensa a 
doação de prédios adequados para 
o funcic·namento dos glné.slos. 

O SR. ALDIR MORATO - A 
Portaria Si 1~ publicada e é pen-
samento do Sr. ,secretário da Edu-
cação mantê- i qv.e antea ele 
publlcá-la man diáiQio cmn S. 

Exa. o Governador do Estado, que 
a aprovou integralmente. 

Continuando a minha exposição. 
gostaria de registrar, aqui, alguns 
detalhes sôbre ocorrências lamen-
táveis, em São Gonçalo do Abaeté. 

Pelos meados do mês de janeiro,. 
o Prefeito Municipal de São Gon-
çalo do Abaeté, meu particular 
amigo, Dr. José Mendonça Morais,. 
procurou-me, nesta Capital, dizen-
do da situação aflitiva em que se 
encontrava, receoso que estava de-
não ver concretizado o seu sonho,. 
que era, justamente, o de instalar 
em Abaeté, o Ginásio Estadual. 

Aprovada a Mensagem governa-
mental nesta Casa, criado o Gi-
násio naquela citlade, S. Exa. fol 
célere na indicação dos candidatos. 
que deveriam d a r seguimento 
àquela obra iniciada nesta Assem-
bléia e nomeou para aquela cida-
de o Diretor e o Secretário do es-
tabelecimento e as pessoas hábeis. 
para instalá-lo no t e _ p o opor-
tu.'lo . Isto se fêz a vinte e seis. 
de janeiro dês te ano, portanto cin-
co dias antes da posse do Sr. Is-
rael Pinheiro. 

Empossado o Diretor daquêle es-
tabelecimento e feita a doação do. 
prédio, que era da Municipalidade, 
ao Estado, para que pudesse alL 
funcionar o Ginásio Estadual, vol-
tou a esta Capital, o Prefeito, Dr. 
José Mendonça Morais, a fim de-
apanhar os documentos hábeis 
para que pudesse, efetivamente, 
instalar o estabelecimento. Levou 
da Secretaria da Educação os do-
cumentos q u e habil1tavam sua. 
espôsa, Dona Lourdes, a abrir o 
estabelecimento e promover o que-
era de direito. Lá chegando, com 
ordens superiores da Secretaria da.. 
Educação, o antigo Diretor do Gi-
násio Municipal. Padre André Ro-
domo, quis fazer resistência à pre-
tensão de Dona Lourdes, para ins-
talar o Ginásio. Esta, entretan-
(ft, é&pDsa de um advogado Uustre, 
de um jurista já renomado na re-
114o, Dio perdeu tempo e, de lme-
c:IJato, se dirigiu às autoridades. 
C:O.petentes pedindo provtd6nCias-
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sio. 

Aqui está, Sr . Presidente, em 
eontradição flagrante com o que 
afirmou o Sr. Deputado Sinval 
Boaventura, um rádio em que D. · 
Lourdes pede providências para 
instalar o Ginásio naquela cidade 
e a resposta do Tenente Cel. Or-
tigas, Assistente Militar do Sr. Se-
-cretário da Segurança. 

"De Patos de Minas- N. 66-
Data 1212 - Horas 13,30 - Sec. 
.Segurança - B . Hte. - Urgentís-
simo - Solicito com urgência co-
bertura policial fim reabrir Giná-
sio Estadual São Gonçalo Abaeté, 
digo, Abaeté ponto Alunos preju-
dicados aguardando~ época pon-
to professôres dispostos regressar 
sem aplicar provas ponto Diretor 
exonerado não entrega chaves 
ponto Cidade tôda sente-se preju-
dicada essa arbitrariedade ponto 
Solicito determine Delegado Espe-
-cial Patos de Minas dirija São 
Gonçalo Abaeté fim chefiar poli-
eiamento e abrir inquérito ponto 
Secretário Educação já foi infor-
mado situação por oficio ponto Res-
posta urgente ponto Sds. Marta 
Lourdes Moura Santos Mendonça, 
Diretora Estadual". 

Mas, não parou aí está ord~m. 
Outra foi enviada, de imediato, 
àquela cidade, no sentido de que o 
Sr. Delegado, que lá. estava des-
tacado, desse tôda cobertura poU-
cial . à investidura de D. Lourdes. 
Isto foi feito e dêste Ato tenho, 
aqui, cópia autêntica, que me dls-
penso de ler, por ser multo grande, 
mas que traz detalhes de tôda a 
ocorrência, inclusive relatando a 
presença de tôdas as autoridades. 
como sejam: ·o Juiz de Direito em 
exercício, Dr. Claudiano Morato, Dr. 
J"osé Ferreira Júnior, o Prefeito 
Municipal, Dr. José Mendonça de 
M o r a i s, Sr. Francisco Roberto 
Rangel,Professor, e o Sr. Delega-
do Especial de Pollcia, Tenente 
João Venceslau de Souza. Veja V. 
Exa., Sr. !Deputado, que as auto-
ridades constituídas não se omltl· 
ram neste eplsódlo e, de imedla-

to, deram cobertura aos atos jul-
gados legais pelas repartições com-
petentes. Dona Lourdes se empos-
sou à frente do estabelecimento, 
tomando as chaves por intermédio 
. do Delegado Assistente, do Padre 
Ronaldo, que se recusava a entre-
gá-la. 

O Sr. Sinval Boaventura - No-
bre Deputado, V . Exa. está ex-
pondo a verdade. Realmente, estas 
medidas se efetivaram e, talvez 
por falha do meu subconsciente, 
deixei de mencioná...,las. Realmen-
te, Dona Lourdes foi empossada 
com garantias dêste Delegado, que 
consta na Ata lavrada, documP.n-
to êste que V. Exa. deve ter, na 
presença do Sr . Juiz de Direito e 
de outras autoridades . Ata esta 
que foi enviada ao Sr. Secretário. 
Mas, depois desta medida. . . aí é 
que vem minha reclamação. 

O SR. WA!JDIR MORATO -
Chegaremos lá . 

O Sr. Sinval Boanventura - "M 
que a Secretaria de Segurança está 
processando o Prefeito e a Direto-
ra por êste ato. Isto é o que quero 
que V. Exa. esclareça . 

O SR . WALDIR MOR.ATO -
Esclareço a V. Exa. e ao Prefeito 
de São Gonçalo, jurista que é, e 
sabe que se não foi cometida ne-
nhuma ilegalidade, êste processo 
está condenado ao arquivo. Mas, 
vou ler para V. Exa. um rádio, do 
Prefeito José Mendonça ao Sr. Se-
cretário da Segurança, em que 
pede provlcYncias a respeito do 
Tenente Ortiga. 

"De Patos de Minas - N° 67 -
Data 1212186 - Horas 13,40 - Ur-
gentfMimo - Sec. Segurança -
Belo Horizonte- Solicito Vossên-
cia cobertura pollclal fim reabrir 
Glnáato MUDJclpal São Gonçalo 
Abaeté doado Estado vg para tun-
clonar Glnásto Estadual ponto Di-
retor nega-se entregar chaves pon-
to População preocupada r u m o 
aconteclmentos ponto Levarei caso 
conhecimento · t 6 d ridades 
reaponaáveta po Slo Gonçalo 
~ Dlo pocbt palco arbitra-
11edaA• como 1 ponto Como 
Prefello llun1clpa1 estou apelan-
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do para prudência e calma ponto 
Se houver necessidade ou mP.ios 
serão usados mas dentro Lei pon-
to Aguardo solução urgente pon-
to Sd.s. Dr. José Mendonça Morais, 
Prefeito Municipal" . 

"PRPj57 - Ten. João Venceslau 
- Delegado Especial São Gonçalo 
Abaeté - Minas - Belo Horizonte 
- 9,00 - 993 - De 1216166 - De 
acôrdo órgãos técnicos Secretaria 
Educação vg Sra. Maria Lourdes 
Santos Moura Mendonça é Dire· 
tora nomeada Ginásio Estadual 
essa cidade vg tendo sido empos-
sada aqui dia 26 de janeiro cor-
rente ano ponto Dar conhecimen-
to pessoas diretamente preocupadas 
assunto ponto Agir sentido harmo-
nloso e estabelecimento tranqülll-

ade ponto Tenente Cel. Orllga -
Assistente Militar". 

A resposta - porque fiz uma in-
versão na ordem dos radiogramas, 
já foi lida . 

O Tenente Cel . garantiu a posse 
de Dona Lourdes . P osteriormente. 
inúmeras reclamações chegaram 
aos ouvidos do Sr. Secretário da 
Educ ção, inclusive algumas leva-
das pelo Dr. José Mendonça de 
Morais, que, na ocasião se fazia 
acompanhar dêste modesto Depu-
tado, que tem o orgulho de pri-
var de sua amizade . N a q u e 1 s. 
ocasião, o Sr. Secretário da Edu-
cação nã havia expedido a Por-
taria que regulamentava 9. maté-
ria em todo o interior do Estado . 
Então, antecipando-se, S. Exa. deu 
uma cópia desta Portaria ao Dr. 
José Mendonça de Morais, Que, in-
teirado do seu conteúdo, disse que 
na sua cidade não haveria proble-
ma, porquanto· o O!Dúlo estava 
instalado de acôrdo oom as exi-
gências da Portaria. Posteriormen-
te novas reclamações chegaram ao 
conhecíment:> do Sr. Secretário da 
Educação que, entendendo que não 
poderia ficar conlvente com aque-
la confusão p::-Utica, re1na.nte no 
munlci dou para lá a ins-
petor• Souza e SUva, e o 
fêz através documento -

"Belo Ho 18 da fevereiro 
de 1968. 

Sra. Inspetora Seccional 
Nila de Souza e Stlva 
Capital. 
Ficais autorizada a visitar a ci-

dade de São Gonçalo do Abaeté a 
fim de verificar a situação do Gi-
násio local, permanecendo ali o 
tempo necessário, observando os 
têrmos do telegrama expedindo à 
Direção. 

Saudações. 
(a . ) Gilberto Antunes Almeida" . 

- · Secretário da Educação. 
Quero esclarecer ao Sr. Depu-

tado Sinval Boaventura e à Casa. 
que é êste o documento que dona 
Ntl[l levou a São GQnçalo c o Abae-
te, d "cumento êsse que, juntamen-
e com o relatório, foi-me empres-

tado para que, se necessário, fi-
zesse uso dêle nesta Tribuna. 

O r. Sinval oaventura - Eu 
f! -staria que V . Exa . explicasse 
por que razão Dona Nila prendeu 
as chaves do Estabelecimento e se-
esta Portaria, publicada no "Minas. 
Gerais" e hoje transcrita no "Es-
tado de Minas", refere-se ao pro 
blema de São Gonçalo de Abaeté. 

O SR. WALDIR MORATO- Sr. 
Deputado, estou de posse do rela-
tório e vou lê-lo integralmente. To-
davia, quero dizer que Dona NUa. 
encontrando ambiente desfavorá-
vel para fazer a inspeção, recorreu 
ao amparo das autoridades. 

O Sr. Slnval Bcaventura - E o 
Sr. NUo de Matos transformou 
aquela cidade numa "Caxias Mi-
neira". 

O SR. WALDm MORATO- Isto 
é um episódio à parte D . Nila, de-
posse do expedie te, recorreu às: 
autoridade. 

O Sr. Sinval Boaventura -
Estes são os mesmos acontecimen-
tos de 1950-1954, quando ali, foi 
implantada uma série de arbitra-
riedades pelo Sr. Ntlo de Mates, 
que impediu, na época, que o Pre-
feito eleit;o tomasse posse. Apesar 
de tudo êle, até hoje, não prestou 
conta aos IPMs. 

O SR. WALDIR MORA TO- Não-
quero assumir a responsabilidade 
de NUo de Matos, por atos prati-
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cados por S. Sa. em 1951. Mas 
devo, a bem da verdade, trazer ao 
conhecimento da Casa o relatório 
que tenho em mãos. 

O Sr. Sinval Boaventura- Faço 
justiça a V. Exa. Mas gostaria que 
através dos esclarecimentos de V. 
Exa .. esta situação fõsse normali-
zada. 

O SR . WALDIRMORATO -En-
tão, nobre Deputado, está aqui o 
relatóri'1 . 

Ginásio Estadual de São Gonçalo 
do Abaeté . 

S5.o Gonçalo do Abaeté - Minas 
Gerais . 

Relatório 

Município - São Gonçalo do 
A aeté. 

Estabelecimento - Ginásio Es-
tadual. 

Data- 2412 166. 
Inspetora Seccional do Ensino -

Nila de Souza e Silva. 
Assunto - Verificar a sltuaçã.Q 

do Ginásio Estadual, observando 
os têrmos do telegrama, expedido 
à direção do estabelecimento. 

Informações - Chegando a São 
Gonçalo do Abaeté, às 1"1 horas de 
sábado, dia 19 de fevereiro do cor-
rente ano, encontrei-me no Hotel 
eom o Delegado Regional do De-
partamento de Investigações da 
Secretaria de Segurança Pública 
de Minas Gerais, Dr. Rômulo Soa-
res Filho, que se encontrava na lo-
calidade, a fim de concluir o inqué-
rito sôbre o arrolamento do prédio 
do ginásio, do qual foram autores 
o Prefeito Municipal, Dr. José 
Mendonça de Morais, sua espôsa 
Dona Maria de Lourdes Santos 
Moura Mendonça, Diretora do Gi-
násio Estadual, o Juiz de Paz, 
substituto do Juiz de Direito, Cláu-
diano Morato e outros. Em com-
panhia do referido Delegado Espe-
cial do Municipio, Tenente João 
Vencesla,u Souza e do funcionário 
da Secretaria de Segurança Públi-
ca, Josafá Bahia Rocha, dirigi-me 
ao Ginásio local onde nos encon-
tramos com a dlretora do estabe-
lecimento, fazendo a contagem do 

dinheiro correspondente à taxa das 
despesas de provas dos alunos do 
curso de adimissão. Também se 
encontrava na Secretaria do Gi-
násib o seu espôso, o Prefeito Mu-
nicipal, que naquêle momento es-
crevia à máquina . 

Fui recebida de maneira agressi-
va pela Diretora e Prefeito, que não 
souberam dissimular seu descon-
tentamento, referindo-se com ex-
pressões depreciativas aos atos dos 
dos Secretários de Estado da Se-
gurança Pública e de Educação e 
à minha pessoa. 

Após a minha apresentação res-
pondi a um verdadeiro interroga-
tório do Prefeito e da Diretora. Esta 
disse-me que eu não poderia per-
manecer no estabelecimento sem 
a presença dela, que era a Dlre-
ra nomeada e empossada. Procu-
ramos ler o radiograma juntas 
mas ela não concordava de formá 
alguma em aguardar a publicação 
da Portaria do Secretário cujo 
conteúdo já era conhecido do Pre-
feito e que a mesma dissera ser . , 
um crrme contra a juventude e 
além disso, ela obedecia à ordem 
dada pela Chefe do Departamento 
do Ensino Médio, em radiograma 
enviado em janeiro último, auto-
rizando a realização dos exames 
de admissão. 

O Prefeito julgou desnecessária 
a minha visita de verificação da 
altuação do Ginásio uma vez que 
Já havia apresentado um relatório 
ao Secretário da Educação, acom-
panhado de tôda a documentação 
necessária à criação do ginásio. 

Ao termlDar essa h visita o De-
legado Regional do Departamento 
de Investigações de Belo Horizon-
te, na presença de todos, decidiu 
entregar-me a chave da entrada 
principal do prédio do Ginásio in-
terditado pela Policia até seg{mcta 
ordem. A chave foi apreendida pelo 
Dalegado, podendo ser WJerada de-
pois de entregue ao Sécâetário de 
Segurança Pública. 
..... .''!_o .,ta,~ a apreensão 
uaD dlrlllram-se os dois, 

e Diretora, ao Hotel onde 
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me hospedei e iniciaram uma série 
de insultos aJ ex-diretor do glná-
s1o, Padre Rondonó, ao Secretário 
d e Govêmo, etc. Disse-nos o Pre-
feito que iria requerer a interven-
ção da ID-4, nas Secretarias de 
Educação Segurança Pública . 

Reclamou contra a perseguição 
que o Govêrno vinha fazendo con-
tra êle. que é um Prefeito revo-
lucionário eleito pelo ex-PTB con-

tra o ex-PSD e ex-UDN, coliga-
dos. 

Na manhã de domingo !êz-me 
nova isita, permanecendo duas ho-
ras e meia seguidas. Desejava por 
escrito o roteiro que eu iria seguir 
para levar ao conhecimento de sua 
senhora, a Diretora nomeada. In-
formei-lhe que iria fazer um le-

vantamento sõbre a ituação do 
prédi::-, moblliârio, material exis-
tente no ginásio, bem como um 
quadro do pessoal em exercic1o, 
com o auxilio do secretário do gi-
násio, não sendo p :::rtanto, nec~.s
sória a presença d - Diretora Afir-
mei-lh e que era um trabalho mui-
to simples e que o Secretário de 
Educação não tinha a menor Jn-
tenç- o de prejudicar pessoa algu-
ma . Pereuntou se eu tinha ordens 
de políticos proibind ) a entrada 
<b sua espôsa e respondi-lhe que 
não . Tendo em vista as perguntas 
ofensivas que me dirigia, respondi-
lhe que não lhe devia nenhuma 
satisfação, uma vez que não era 
meu chefe. Aconselhou-me a se-
guir viagem com a chave no dia 
seguinte, segunda-feira, o que evi-
taria muitas mortes. Informou-
me nesse momento que o lináalo 
continuaria funcionando "ad re-
ferendum". Disse-me ainda estar 
de posse de Cr$ 80.000.000 <ses-
senta milhões de cruzeiros) para a 
construção do prédio do ginásio, 
mas não abriria mão dessa quan-
tia se sua eapôsa fôsse destltufda 
do cargo de Diretora. Se isso acon-
tecesse o eiro seria transferido 
para outro 11\miclplo de aeôrdo 
com os seu mterêsses. Isso Já 
aconteceu na ~ Pre· 
feito. Aieaou ~ ota 
de Cr$ 21.000.000 (Ylnte 

milhões de cruzeiros) da Prefeitu-
ra para fins escolares, depositados. 
no Banco da Lavoura. Alegou ain-
da que estava de posse da escritu-

ra de transmissão da Prefeitura 
para o Estado (consegui uma có-
pia no Cartório de Registro de 
Imóveis, da Comarca) . 

Respondi-lhe que o Secretário de 
Educação não tinha a mínima in-
tenção de prejudicar a quem quer 
que seja e que o motivo de minha 
visita de inspecção era apenas a 
de verificar a situação de funcio-
namento do ginásio. 

Na manhã de segunda-feira, às 
8 horas, no momento em que eu 
saía para o inicio de meus traba-
lhos no ginásio, recebi o ofício-
anexo, o qual 11 e informei ao por-
tador que não era necessária a 
ajuda da DiTe tora. Caso necessi-
tasse dela, mandaria avisá-la. 
Prossegui a caminhada para o gi-
násio . Quando me aproximava da 
w.esa de rabalho, e o Secretário-
do JPI1ásio e o funcionário, Sr. Jo· 
safa B~hia da Rocha, abriam ain-
da as Janelas da Secretaria, a Di 
ret')ra do ginásio entrou na sala 
reclamando a resposta do oficio: 
Disse-lhe que acabava de chegar e-
uma vez que ali estava, não era 
necessário enviar-lhe um oficio . 
Perguntou-me se era proibida a. 
sua entrada no estabelecimento e 
respondi-lhe que "absolutamente-
não era proibida a sua entrad~ 
no prédio do ginásio, poderia fi-
car ntada na poltrona e acom-
panhar todo o trabalho que iria-
mos fazer". A vista dessa resposta 
afirmou-me que não tinha nenhu-
ma confiança em mim e que havta 
dinheiro na gaveta do "bureau".--. 
Insisti novamente para que ela 
permanecesse na aala e ela retru-
cou-me, dizendo que 1r1a pensar se-
deveria ou nio ficar, saindo ime-
diatamente, não mais voltando ao-
•tabelecimento. 

Durante os trabalhoa de verifi-
cação da situação de funcionamen-
to do ginásio estadual de São Gon-
vaJo do Abaeté, ful anxUiada pel() 

tário do gináalo, Sr. JoH A:crl·-
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~lo Braga, e pelo seu aux111ar Wll-
son Alves Barreto. 

Para facilitar a realização do 
nosso t rabalho, empregamos como 
Toteiro, as n crmas fixadas pela Re-
.solução n° 14, do Conselho Esta-
dual de Educação, publicadas no 
<5rgão Oficial em 10111164 . 

CAPíTULO I 
Normas Preliminares 

Art. 4.o- Parágrafo único- O 
nome do estabelecimento Ginásio 
Estadual Zico Mendonça está em 
desacôrdo com o art. 4.õ no seu 
parágrafo único. Deveria ser dado 
apenas o qualificativo Ginásio Es-
tadual. 

CAPíTULO li 
Da autorização para o funciona-

mento 
Art. 11 - Verificar se teve en-

trada na Secretaria de Educação 
<> requeriment') de autorização pa-
ra o funcionamento do ginásio até 
31-7-65, para que o estabelecimen-
to entrasse em funcionamento no 
corrente ano. 

§ 1 o- Verificar se o requerimen-
t foi instruido com a seguinte do-
cumentação; esta também foi le-
vantada por nós, como segue: 

I - prova de propriedade do 
edifício e seu terreno em que fun-
cionará o estabelecimento (ver re-
gistros ns. 1. 817 e 2. 796, anexos, 
iôlhas 13 e 14; 

li - cópia oficial do ato que 
cria o estabelecimento quando 
mantido pela Prefeitura <ver ane-
xo, fôlhas 15 e 16; 

f) prova de direito ao uso do 
prédio, para a finalidade em vista, 
expressa por um documento; 

Ili - traslado do registro de 
doação do prédio para o Estado (v. 
anexo, fôlhas 11) ; 
· g) planta da localização do pré-
dio no terreno com indicação de 
área livre e área coberta <verificar 
na Secretaria de Administração -
Serviço do patrimônio). Fu1 In-
formada de que essa planta não 
foi feita no local devido; 

h) planta baixa dos diversos Dl-
808 do prédio em que funclonar{ o 

estabelecimento. <Idem, idem) . 
Ver croquis anexos fôlhas 18 e 10 
feitos no dia 22·-2-66; 

i) estatuto da sociedade mante-
nedora do estabelecimento ( dis-
pensável por ser escola pública) ; 

j) fotografia da fachada do pré-
dio (verificar no .Serviço de Patri-
mônio da Secretaria de Adminis-
tração. Ver em envelope de oficio, 
anexo, fôlhas 20) ; 

1 - relação do corpo docente. 
21, ver o anexo ; 

Nota: nenhum professor é regis-
trado; 

m) cópia em 2 vias do registro 
do estabelecimento {dispensável; o 
ginásio é estadual) ; 

n) cópia do levantamento dos 
bens móveis de propriedade do es-
tabelecimento (ver anexo, fôlha 
10, dêste). 

Art. 12 -Somente será autori-
zado o funcionamento como giná-
sio do estabelecimento que preen-
cher os seguintes requisitos m1ni-
mos, quanto às lnstalações: 

a) n .0 de pontos suficientes, de 
acôrdo com a ficha objetiva deve-
rificação de instalação organizada 
pelo órgão competente da Secreta-
ria de Educação <ver no Dep . de 
Ensino Médio) ; 

b) é perfeitamente salubre o lo-
cal onde se localiza o prédio; 

c) a localização do terreno não 
oferece riscos; 

d) o prédio não atende às exi-
gênctp pedagógicas e sua constru-
çlo é mata ou menos sólida; 

e> o pé direito do edifício, que 
só tem um pavimento, mede apenas 
2,77 metros (exigência mfn1ma, 3 
metros); 

f) a ma Uvre ultrapassa o n.0 

total de alunos; 
g) nio há área coberta para re-

creio; o abrigo para os alunos é 
de 4,36 m por 1,28 m; 

h) há 3 (três) extintores de 1n-
clodto, vazios. Nlo outro 
atstema eqUivalente; 

1) há 2 (doia) reservatórios de 
égua, aeD4o calxa de amian-
to para 100 (qui-

e um tambor de 200 
Utroa; 
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j) há 2 grupos de instalações sa-
nitárias em construção, 4 para os 
rapazes e 4 WC para as moças -
não há WC para as professôras, 
aliás, para os professôres. A ins-
talação de água filtrada do giná-
sio consta de 1 filtro de cerâmica 
comum, 2 bebedouros (ainda estãO 
na Prefeitura); 4 lavatórios, 2 pa-
ra cada grupo de instalação san1-
tária. 

1 - Existem 4 salas de aula e 1 
salão; no salão funcionaram duas 
classes em 1965; êle tem 72m2 de 
área . 

Áreas das salas de aulas: 
1.1). sala - 27,21 m2; 
2.1) sala - 27,21 m2; 
3.q. sala- 24,51 m2; 
4.tt- sala - 24,51 m2. 
Área da sala destinada à Secre-

taria do Ginásio - 30,65m2. 
Candidatos à matricula para 
1966: 

4.1). série - 20 alunos; 
3.1). série - 35 alunos; 
2.Q. série - 40 alunos; 
l.Q. série - 100 alunos, aproxi-

madamente. 
m > dispensável, o estab. não 

funcionará em regime de interna-
to; 

n ) biblioteca - não há sala des-
tinada ao funcionamento de blbUo 
teca - os livros do Grêmio Literá-
rio Castro Alves estão no almoxa-
rifado - o bibliotecário alugava oa 
livros aos alunos que desejavam 
ler; 

o) a área da sala destinada à 
secretaria do glnáBlo é de 30,85m2; 

p) a matrícula de 1185 Dio foi 
limitada de acôrdo com a capaci-
dade das salas de aula; 

q) não há 1nstalaç6es lndlspen-
sá v eis ao ensino das cUsclpllnas do 
currículo; 

r) material dldâttco existente no 
estabelecimento 1nd1Bpell8ável ao 
ensino dlsclpllnas: <ver rela-
~-f'-fôlhas 22 a 28); 

e dependênctas: 
A área total doada ao BBtado 

para o Olná.llo Jlltadual Sio 
Gonçalo do AbUtê é · 
Funciona o estabe 
um só prédio, podm 

ções sanitárias estão sendo cons-
truidas a uns 5, metros distantes 
do prédio- êste possui as seguin-
tes dependências: 

4 (quatro) salas de aula; 
1 (um) salão; 
1 (uma) sala destinada à Secre-

taria; 
2 (duas) saletas; 
1 (um) corredor de entrada; 
1 (um) pequeno "hall"; 
2 (dois) grupos de instalações 

sanitárias. 
Salas de aulas: 

sala n° 1 - área de 27,21 m2; 
sala n° 2 - área 27,21 m2; 
sala n 9 3 - área 24,51 m2; 
sala n° 4 - área 24,51 m2. 

Salão destin ado ao grêmio li-
terário: 

área - 30,65 m2. 
Saletas: 

Area de cada saleta - 4,76 m2; 
estas são usadas pelo serviço de 
rádio e biblioteca do grêmio lite-
rário. 

"Hall" de entrada: 
área - 4,52 m2. 

Corredor que serve de abrigo 
para os alunos: 

Area - 5,58 m2. 
O terreno conta com uma gran-

de área livre destinada às aulas de 
Educação Física e recreio dos alu-
nos. Nessa área também foi cons-
truido 1 campo de "vôlei" de areia 
batida e cercado por uma barra 
de tArnento. 
Situação geral do prédio quanto 

às mpncias pedagógicas 
O prédio e suas dependências 

não satisfazem plenamente às exi-
gências pedagógicas . Seu salão e 
suas salas são mal iluminadas, 
sendo que em 2 dessas, a luz entra 
pela direita . Ventilação um pouco 
deficiente. O pé direito do edifi· 
elo não atinge a 3 metros e o vão 
das salas e portas têm sõmente 80 
centimetros. O .piso é de cimento 
queimado. Construção rtlatlca. Es-
tá em péssimo, digo, o prédio está 
em péssimo estado de conservação, 
necessitando de retoque em suas 
paredes e de uma pintura geral, 
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bem como troca de suas fechaduras 
e tranc~s . 

Relação do mobiliário existen-
te no estabelecimento: 
Secretaria: 

2 bureaux; 
1 j ôgo de cadeiras (1 poltrona e 

2 cadeiras de braços, de madeira) ; 
4 cadeiras de madeira; 
1 cofre de aço, marca "Padrão"; 
1 arquivo de aço; 
1 fichário de aço, CQm 4 gavetas; 
2 estantes velhas de madeira; 
1 m áquina de escrever, marca 

"Royal"; 
1 m esa para máquina; 
3 extintores de incêndio (vazios) 
1 filtro de cerâmica; 
1 prateleira onde se encontram 

os aparelh s para o estudo de Ci-
ências Naturais; 

1 crucifixo . 
Mobiliário das salas: 

104 (cento e quatro ) cadeiras in-
dividuais; 

26 •inte e seis) carteiras de bra-
ços ; 

24 (vinte e quatro) cadeiras. 
5 (cinco) bureaux; 
3 (três) cestos para lixo 
5 (cinco) lousas pequenas 
1 (uma) vassoura. 
o mobiliário está em péssimo es-

tado de CQnservação. 
Observação - Não tocamos no 

material existente no bureau da 
Diretora do Ginásio. O bureau es-
tá trancado com chave e esta se 
enc ntra em poder da Diretora. 

Conclusões- O Ginásio não es-
tá em condições de funcionamento 
no corrente ano. Entretanto, de-
vemos considerar que já vem fun-
cionando há 9 (nove> anos con-
secutivos. 

Sugestões de medidas a serem 
t omadas que possibllltem o funcio-
namento do Ginásio no corrente 
ano: 

- Demolição de uma parede de 
uma sala de aula, conforme cro-
quis . Retoques das paredes, limpe-
za e pintura swaJ, conforme orça-
mentos anexos; 

- Aquislçio de verbas para oa 
reparos do prédio, compra de ma-
terial de limpeza, material de • 

critório e material didático <a 
CARRPE autorizou a fazer ereto-
que no prédio, no valor de Cr$ ... 
500 . 000 (quinhentos mil cruzeiros). 

- Aquisição de livres para a bi-
blioteca. 

Dispensa da Sra. Maria de Lour-
des Santos Moura Mendonça do 
cargo de Diretora do Ginásio, por 
não ser portadora de registro e 
nem autorização da I. Seccional . 

-Nomeação do Padre André 
Rodonó para o cargo de Diretor do 
Ginásio, visto ser o único candida-
to portador de curso superior, re-
gistrado no Mi.nistério da Educa-
cão e Cultura, sob o n° 371 . 
~ - Autorização para os professô-
res exercerem a função a título 
precário. (Está sendo providencia-
da junto da Inspetoria Seccional 
de Belo Horizonte) . 

- A consideração superior. 
Nila de Souza e Silva- Inspeto-

ra Seccional do Ensino . 
Veja, nobre Deputado Sinval 

Boaventura, que esta inspet-: ra é 
muito facciosa mesmo. Apesar de 
constatar que o Ginásio não está 
enquadrado dentro das condições 
legais, pôs ela uma observação 
aqui de que o fato de o Ginásio 
estar funcionand::> há 9 anos jus-
tifica o funcionamento dêsse esta-
belecimento para que os alunos 
não sejam prejudicados . 

Em verdade, estando ela de pos-
a da Portaria que regulamenta a 
matéria, que é do Conselho Esta-
dual de llducação, D. Lourdes não 
está retrJ,strada · ... 

O SI'. SIDftl Boaventura - Mas 
não há lei que exige isto. Ela foi 
parcial no relatório, quando disse 
que o Oln6alo não está em condi-
ções de ser lnsta1ado. Uma lei não 
pode ter efeito retroativo. O Gi-
násio já está instalado. Acho que 
a sindlcante, pelo simples fato de 
ter ido de automóvel o Sr. 
Messias de Matos, já 6 bastante 
para a considerarmos aupetta pa· 
ra 1Dapeclonar aquêle Oiná.sio. 
Apelamos pva o esp1rlto p'6bl1co 
de V a ftm que nlo pre-

de São Gon-
• Que o "Minas Oe-
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rais" publique a exoneração da Di-
retora e nomeie outra, mas que 
dê oportunidade aos estudantes de 
nossa cidade. 

O SR. WALDIR MORATO- V. 
Exa. sabe que para São Gonçalo 
do Abaeté não há ônibus, direta-
mente . A inspetora foi com o Sr. 
Messias de Matos porque, talvez, 
o carro dêle fôsse a única condu-
ção que ela achou. 

O Sr. Sinval Boaventura -Por 
que, ent ão, ela não foi no carro 
do Prefeito? Ela já. saiu recomen-
dada daqui, juntamente com o De-
legado. 

O SR. WALDffi MORATO- Vou 
relatar para V. Exa. o fato e cha-
mo o testemunho do Deputado Au-
reliano Chaves. Certa vez fomos a 
Paineiras para resolver um caso 
controvertido naquela localidade. 
o Secretário Aureliano Chaves as-
sumiu o compromisso de viajar co-
migo, de avião. Receoso, entre-
tanto, do mau tempo, não foi de 
avião, mas voltou comigo. Lá. per-
manecemos ao lado de V. Exa., 
que foi de automóvel. Mas, nem 
por isto o Sr. Aureliano Chaves 
decidiu a meu favor, muito pelo 
contrário. 

O Sr. Sinval Boaventura- V. 
Exa. n ão pode comparar o Depu-
tado Aureliano Chaves com uma 
Inspetora facciosa e partidária. 

O SR. WALDffi MORATO- V. 
Exa. não deve agigantar tanto 
tes argumentos. Talvez ela tenha 
ido até São Gonçalo do Abaeté eom 
o Sr. Messias Matos, por falta de ou-
tra condução. Se V.Exa. Uvesae ofe-
recido seu avião partlcular, pola é 
um dos pouCQs Depa&adoe que têm 
êste privilégio, talvez ela tivesse 
aceitado ... 

O Sr. Slnval Boaventva- Não 
vamos fugir do assunto. V. Exa., 
de inicio ormou que o Sr. Se-
cretárb Educação estava dia-
posto a r.-e ... 

O SR. WALI>Ii MORATO- V. 
Exa. nio esti compreendendo ... 

o Sr. Slnval Boavea - O 
que o atual seeretirlo 
çio quer é dmlllli~Clllal'!t 

administrativa do Sr. Magalhães 
Pinto. 

O SR. WALDIR MORATO- :tle 
quis impedir a posse de D. Lourdes 
e não o fêz e se serviu do Padre ... 

O Sr. Sinval Boaventura - V. 
Exa. sabe que eu não deixo que 
seja feita a nomeação dêsse Padre, 
que tem duas amantes em Rio Pa-
ranaíba. Eu vou denunciar a Mi-
nas que êsse padre não tem morsl 
para dirigir um estabelecimento 
de ensino 

O SR. WALDIR MORATO- V. 
Ex a. faz uma afirmação que me 
parece temerária. Eu não acredito 
que o Sr. Secretário da Educação 
vá atender a caprichos de correll-
gionários nossos. 

O Sr. S1nval Boaventura - Está 
atendendo. 

O SR. WALDIR MORATO :-Não 
está. Tanto que D. Lourdes está 
no exercício do cargo . De resto, eu 
vou dar um argumento decisivo 
para V. Exa.: O Sr. Prefeito José 
Mendonça ouviu do Sr. Secretário 
da Educação a afirmação de que 
não instalaria nenhum ginásio, 
sem que antes fôsse inspecionado. 

O Sr. Slnval Boaventura - tste 
ginásio já foi Instalado. 

O SR. WALDm MORATO- V. 
Exa. está confundindo instalação 
de ginásio com o seu funcionamen-
to. O Secretário da Educação au-
torizou o Sr. José Mendonça a de-
legar podêres, como Prefeito do 
município, à sua senhora, para 
que, como interventora, já que fô-
ra destltuldo o Padre Rodonó da 
direção, não desse solução de con-
tinuidade ao processo dos exames 
de segunda época. 

O Sr. Slnval Boaventura - Ela 
não é interventora; ela foi no-
meada. 

O SR. WAIIDIR MORATO- Eu 
estou me referindo à situação de 
interventora, devido às circunstân-
cias. Ela não pode,rla acumular 
doia cargos. 

O Sr. Sinval Ba tara - V. 
Bxa. denunciou, alto e em bom 
IOJD, que dentro de 15 d1aa o Sr. 

Uton Veloso será exonerado. 
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O SR. WALDIR MORATO -'ta-
te problema do Sr. Nilton Veloso 
é mais pessoal. V. EXa. sabe mul-
to bem qu"" se fôsse V. Exa. Presi-
dente da Caixa Econômica, tão lo-
go assumisse o Govêmo o Sr. Is-
rael Pinheiro, V. Exa ., imediata-
me te, apresentaria pedido de de-
mis ão em caráter irrevogável. 

O Sr . Sinval Boaventura - V. 
Exa . disse hoje que êle está fazen-
d c politicagem. V. Exa. sabe o 
quanto aquêle administrador tem 
procurado fazer pela Caixa Econô-
mica . 

O SR . WALDIR MORATO - No-
bre Deputado, eu não quero envol-
ver o Sr. Nilton Veloso n o caso de 
Abaeté. Vamos deixar isto para o 
nobre Deputado Set te de Barros. 

v. Exa . falou em intervenção . 
Quero dizer que o instrumento da 
inter enção é êste: (lê) 

Exma. Sra . Inspetora Seccional 
Nila de So za e Silva - Capital. 

F ·cai. autor·zada a visitar a ci-
dade de São Gonçalo do Abaeté, a 
f im de verificar a situação do gi-
n ásio local, permanecendo ali o 
tem po necessãrio, observando os 
t êrmos do telegrama expedido à 
direção . 

Saudacões. 
(a. Gilberto Antunes de Almei-

da - Secretário da Educação". 
Essa intervenção - se V. Exa. 

encara assim - será feita em to-
do cs ginásios instalados ao apa-
gar das luzes do Govêrno Maga-
lhães Pinto, porque V. Exa. tabe 
que foram instalados muitos giná-
i .s em cidades sem condição legal 

até para grupo escolar. 
O Sr. Sinval Boaventura - V 

Exa . começou defendendo a insta-
lação do ginásio de São Gonçalo. 
Agora, parece· que V. Exa. está 
contra a continuidade do funcio-
nam ento daquele estabelecimento. 
Eu gostaria de pedir a V. Ex&. que 
deixasse a pa.lxio de lado e per-
mitisse o tucetonamento do giná-
sio . 

O SR. WALDIR MORA TO - Eu 
não estou contra ninguém. (Lê) 

"O Ginásto não estA em condi-
ções de funcionamento no corren-

te ano. Entretanto, devemos con-
siderar que já vem funcionando há 
9 anos consecutivos". 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Deputa-
dos o Sr. Secretário da Educação 
terá na mais alta conta o estudo 
conclusivo e êle não irá subestimar 
um pequeno detalhe de requisito 
legal para que . . . 

O Sr. Sinval Boaventura- O Sr. 
Secretário da Educação não medi-
rá esforços para manter o ginásio 
ou S. Exa não vai man tê-lo? 

O SR. WALDIR MORATO- V. 
Exa. sabe que existe Por taria re-
gulament ando a matéria. 

Vou dar um exemplo. V . Exa 
sabe que foi criado o Ginásio Es-
tadual de Morada Nova de Minas 
e que, incontenente, noiP.earam-
·se um Diretor e um Secretário pa-
ra instalá-lo . Não com pareci à so-
lenidade j á que não fui ccnvidado. 
Foi convidado especial o seu cor-
r eligionário Simão da Cunha, com 
quem não me dou bem . o Ginásio 
foi instalado simbolicamente . En -
tretanto, não havendo prédl'1 par a 
o seu funcionamento, êle não pode 
funcionar. Portanto, apesar de 
instalado êste Ginásio, n ão temos 
condições de aproveitar dêle. 

O Sr. Sinval Boaventura - V. 
Exa. não conta, em sua terra, com 
um Ginásio Estadual porque não 
quer. Pois V. Exa. tem prestigio 
junto ao Govêrno. Portanto, tem 
condições de levar um Ginásio 
t.quela cidade. 

O E.. WAIJOIR MORATO - Nem 
se eu fOIIe rtco como V. Exa . , no-
bre colega. eu não teria condições 
de coD8truJr um Ginásio em Mora-
da Nova. 

O Sr. I Boaventura - Não 
sou rico; mas agradeço a gentlle-
za de V. Eu.. O que nos importa 
é trabalhar juntos para a cria-
ção de gináslos, para a construção 
de pontes, para a eletrlflcação ru-
ral, etc. . 

O que eu nio quero é que se repi-
ta a blatórla do pagado. Por lato é 
que eu me bato contra ê88ea aeon-
tectmentoe de Sio Gonçalo do 

--.L"' MORATO - Per-
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mita-me o nobre colega esclarecer 
que eu me referi à fortuna de V. 
Exa . , sabendo que se trata de for-
tuna adquirida através de um es-
fôrço pessoal. Portanto, não faço 
dela qualquer mau juizo. O que eu 
quis dizer é que não teria condi-
ções para construir um Ginásio, 
pois sou um Deputado com apenas 
vinte e nove an: s de idade, que 
ainda n ão teve tempo de trabalhar 
para angariar fortuna. · 

O Sr. Sinval Boaventura - V. 
Exa ., nobre Deputado, é dos par-
lament ares mais simpáticos, dos 
mais elegant es dos que têm o me-
lhor guarda-roupa, e que dispõe do 
m ais bonito automóvel da Assem-
bléia ; é empresário de uma linha 
de ônibus que lhe fatura milhões; 
V. Exa . é, aliás, um Deputado in-
vej ável. 

O SR. WALDIR MORATO- V. 
Exa . sabe que a minha riqueza ai 
está, t odo ano, super-fiscalizada 
pelo Impôs to de Renda . Entre ou-
tras coisas, posso declarar a v. 
Exa. que durante êste período de 
mandato já transcorrido, não te-
nho contado com outros rendi-
mentos senão os da Assembléia 
e v . Exa. sabe para que nos ser-
vem êsses vencimentos: a familla 
eleitora l é dispendiosa e se quiser-
mos ser leais ao compromisso as-
sumido em campanha, êsses ven-
cimentos voltam todos para o elei-
torado, o que é muito justo. 

Sr. Deputado Sinval Boaventura, 
acabo de receber um a pêlo do Sr. 
Presidente da Assembléia, no aen-
tido de que abrevie as mtnbu pa-
lavras a fim de que posnmoa pre-
parar a Assemblêla para receber 
s. Exa. o Marecbal cutelo Bran-
co. Atendendo a ê8te apêlo, Ji me 
despeço da Tribuna, mas nio sem, 
antes, dizer, alto em bom som, a 
esta Casa para que os seus e 
os ncSS08 rrellglontrlos do Inte-
rior lc no .. Dlério da As-
sembléia•, que sio improceden-
tes as acusações que V. ED. faz 
contra o Govêrno, alegando que êle 
não tem tomado as mec:Udaa neces-
sárias ~ amparar as In-
vestidas em funçlo lll-

terior do Estado, pertença ao nos-
so Partido ou ao Partido de V. Exa. 
Asseguro a V. Exa. que não vou 
ensarllbar armas neste caso; vou 
acompanhá-lo de perto no seu de-
senrolar, não porque tenha inte-
resse polltico na região, mas por-
que o Prefeito daquele município 
é meu amigo pessoal, colega de 
turma, cuja espôsa, envolvida no 
episódio, p oderá ser vítima de al-
gum desastre, por fôrça dêsses 
acontecimentos politicos. Assim, 
ficarei atento, como tenho me 
man tido até agora; não tenho me-
dido esforços para impedir que es-
ta crise se evolua para um episó-
dio daqueles a que costumamos as-
sistir na politica do interior. 

Quero assegurar a V. Exa. que 
o Govêrno do Estado, através dos 
Srs. Secretários da Segurança e 
da Educação, tem tido a maior boa 
vontade com referência a êste fa-
to, n ão se recusando a dialogar 
com o Prefeito local, que sempre 
me acompanhou para tratar dos 
problemas relativos ao ginásio, na 
Secretaria de Estado. Talvez, ain -
da hoje, vá à secretaria da Educa-
ção, dar conta ao Sr. Secretário 
do assunto aqui desenvolvido e, 
também, dar conhecimento a S. 
Exa. dos relatórios que foram li-
dos aqui, para que, se necessário, 
uma Comissão vá a São Gonçalo, 
acompanhada das partes interes-
sadas, para dirimir tôdas as dúvi-
::;;,e:rventura existentes naquele 

cfpto, para que evitemos der-
ramamento de sangue naquela ci-
dade. 

O Sr. Slnval Boaventura - Esta 
sugestão de V . Exa. de levar uma 
comissão àquele municipio, eu a 
aceito. 

O SR. WALDIR MORA TO- Po-
deremos ir no avião de v. Exa . 

O Sr. Slnval Boaventura - Êle 
estará às suas ordens. 

O SR. WALDIR MORATO - Con-
tando com a colaboração de V. 
Eu. . , iremos lá. se neeMsé:rlo, pa-
ra clarear o ambiente e nio dei-
xar ddvidas quanto às decllões da 
autoridade competente. 
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o Sr. Sinval Boaventura - Per-

gunto a v. Exa. se vão entregar 
as chaves à Diretora? 

O SR. WALDIR MORATO- As 
chaves estão em pod~r do Sr. Se-
cretário da Educaçao; S. Exa., 
após examinar o relatorio, toma-
rá a decisão que melhor atenda às 
exigências da legislação do Ensino 
Médio. 

Asseguro a V. Exa. que,_ se D. 
Lourdes não as receber, mmto mE!-
nos as receberá o Pe. Rodono . 
oxalá V. Exa., eu e, se possível, o 
Prefeito daquela cidade, as leve-
mos de volta, assessorados pela Co-
missão que deverá desenvolver um 
trabalho de esclarecimento de tôd~ 
a situação confusa naquele mum-
cipio. 

Conte V. Exa. com minha bOa 
vontade, com minha cobertura to-
tal ao meu particular amigo e ad-
versário político, Sr. José Mendon-
ça . Por êle estou disposto a lutar 
incessantemente para ver seu pro-
blema solucionado . 

Após o diálcgo com o Sr. Nllton 
Veloso dirigi-me ao Palácio da Li-
berdade, para pedir audiência com 
o Sr. Governador do Estado, oca-
sião em que dei ciência do ocorri-
do a s. Exa. O Sr : Israel Pinhei-
ro pediu-me vinte dias de prazo, 
dizendo-me que era precária a po-
sição do Sr. Nllton Veloso, frente 
à direção da Caixa Econômica, e 
que dentro em breve seria substi-
tuído por outro elemento. !Vsse-
me ainda que o Sr. Ntlton Veloso 
fôra recomendado para não fazer 
substituições durante o periodo em 
que lá permaneceria, para não cri-
ar embaraços . Diante disso, e sa-
bendo do firme propósito do Sr. 

Israel Pinheiro de mudar a dire-
ção da Caixa Econômica dentro de 
1'5 a 20 dias, ensarilhei armas até 
segunda ordem. Mas se não houver 
supervenientes não modificarei o 
quadro atual, estou disposto a mos-
trar à direção da Caixa Econômi-
ca Estadual que Morada Nova t~m 
um único estabelecimento de cré-
dito que é a Caixa Econômica Es-
tadti3.1, e êste não pode permane-
cer nas mãos de homens que têm 
arestas com tôda a população lo-
cal . Propus-me a provar isto ao 
Presidente da Caixa Econômica 
e, posteriormente ao próprio Go-
vernador do Estado, que ouviu 
atentamente as minhas reclama-
ções . 

Desejaria que o honrado e digno 
jornalista Geraldo Alvim fizesse 
uma retificação na sua publicação 
de hoje, porque, em verdade odiá-
logo que mantive com o Sr. Nilton 
Veloso foi de homens educados e 
que se respeitam mutuamente. O 
que expus a S. Exa. foi o seguin-
te: Propus-me a provar em tempo 
recorde a denúncia, se S. Exa. não 
se dignasse mandar àquela cidade 
um homem de confiança, para 
apurar o que lá ocorria. 

ENCERRAMENTO 
O SR PRESIDENTE - Não ha-

vendÓ mais oradores inscritos, a 
Mesa encerra a Reunião convocan-
do os Srs. Deputados para outra. 
aeitunda-feira, dia 8, às 16,00 ho-
ras, Blpeclal. com a finalidade de 
confeJ.V o tttuio de "Cidadão Ho-
norúld' de Minas Gerais ao Exce-
lentt..,.o Senhor Presidente da 
Repúbllea, Marechal Humberto de 
Alencar CUtelo Branco. 

- Levanta-se a Reunião. 

1• Reunião EspeciaJI da Assembléia Legislativa_, aos 
28 de fevereiro de 1966 

( 4a SESSAO LEGISLATIVA ORDINÁRIA) 

PRESID:i!!NCIA DOS SRS. BONIF ÃCIO DE ANDRADA E MARECHAL 
HUMBERTO DE ALENCAR CASTELLO BRANCO 

SUMARIO: Comparecimento - Ata 
- Palavras do Sr. Presidente -
Nomeação de Comissão- Discur-
sos dos Srs. Delson Scarano e Jor-
ge Vargas - Concessão do 'ntulo 
de Cidadão Honorário de Minas 
Gerais ao Exmo. Sr. Presidente da 
República, Marechal Humberto de 
Alencar Castello Branco - Discur-
so do Sr. Presidente da República 
-Hino Nacional- Palavras do 
Sr. Presidente- Encerramento-
Ordem do Dia. 

COMPARECIMENTO 

- As 16,00 horas comparecem os 
Senhores: 

Bonifácio de Andrada - Leio 
Borges - Mário Hugo Ladeira-
João Navarro - Reny BabeDo -
Pinto Coelho - Anuar Pa:res -
Agostinho Campos Neto - Altair 
Chagas - Álvaro Sales - Alvtmar 
Mourão - Artur Pagandes - Ata-
liba Mendes - Athos VIeira de An-
drade - Augusto Zenun - Aurelia-
no Chaves - Batista Miranda -
Benedito Xavier- C&rlos Eloy-
Csrlos - Cfcero Dumont -
Daniel - Delson Seara-
no - Pimenta Filho -
Domingos Jórto - Euler Lafetá -
Expedito Tavares - Florlvaldo Dias 
"""!""" Geraldo Quintlo - Gerardo 
o 1 - Gomes More!ra - Btmo 
aarcta - BetmeliDdo 
Bomel'o SaDto8 -

Branco - lbrahim -Abi-Ackel 
Jairo Magalhães - Jarbas Medei-
ros - Jehovah Santos - Jorge Fer-
raz - Jorge Vargas - João Luiz 
de Carvalho - João Vaz - Joaquim 
de Melo Freire - José Augusto -
José de Castro -José Luiz Bacca-
rini- José Maria Magalhães- La-
dislau Sales - Lélis Chaves - Lou-
rival Brasil- Lúcio de Souza Ci:uz 
- Luiz Junqueira- Manoel Costa 
-Maria Pena- Marta Nair Mon-
teiro - M.artbls Silveira - Nica-
nor Armando - Nunes Coelho -
Orlando Andrade - Otellno Sol -
Paulino Cfcero - Pereira de Almei-
da - Pires da Luz - Balmundo Al-
bergaria- Raul Fernandes- Sa-
lim acur - Sebastião Anastácio 
- Sébaatllo Nascimento - Sette 
de BaiTos - SJnvai Boaventura -
Souza e Silva - mysses Escobar 
- Valdir Melgaço - Waldir Mora-
to - Waldomiro LObo - Walthon 
Goulart - Wilson Chaves - Wil-
son Modesto - Wilson de Paiva -
Wilson Tanure. 

-Com a presença de 81 Srs. 
Deputados, o Sr. Presidente decla-
ra aberta a Reunião. 

O SR.. PRESIDENTE - (Boni-
Ucio de Andrada) - A presente 
Reunião Especial da Assnmbltfta Le-
gislativa se destJDa • mtrega do 
Tftulo de Cidac:llo Honorário do 
Estado de Minas Gerais a Sua Ex-
oelêDcia o Sr. Manchai BumbertQ 
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de Alencar Castello Branco, Dignís-
simo Presidente da República . 

ATA 

- O SR . PRESIDENTE - Tem a 
palavra 0 Sr . Secretário para pro-
ceder à leitura da ·Ata da Reunião 
anterior . 

O SR . SECRETARIO- (Lê) 
O SR. PRESIDENTE - Em dis-

cussão a Ata . (Pausa) . Não haven-
do quem sõbre a mesma se mani-
feste, dou-a por aprovada. 

NOMEAÇÃO DE CONITSSAO 

- O SR. PRIESIDENTE - Estan-
do presente, no Gabinete da Presi-
dência, Sua Excelência o Sr. Pre-
sidente Humberto de Alencar Cas-
tello Branco, nomeio uma Comis· 
são composta dos eminentes Lide-
res, Srs. Deputados Manoel Costa 
e Aureliano Chaves, para introdu-
zirem Sua Excelência neste Plená-
rio . 

(Conduzido pela Comissão, entra 
no Plenário o Sr . Presidente Hum-
berto de Alencar Castello Branco, 
sendo aplaudido pelos Srs. Deputa-
dos e autoridades presentes). 

- O SR. PRESIDENTE- Tem a 
palavra o nobre Deputado Delson 
Scarano, para saudar Sua Excelên· 
cia, o Sr. Presidente Humberto de 
Alencar Castello Branco. 

(Palmas). 
O SR . DELSON SCARANO -Ex-

celentissimo Senhor Presidente da 
Assembléia Legislativa, Exmo. Se-
nhor Vice-Presidente da República, 
Exmo. Senhor Governador do Es-
tado, Exmo. Senhor Presidente do 
Tribunal de Justiça, Exmo. Sr. Ar-
cebispo Metropolitano, Senhores Mi-
nistros de Estado, Senhores roem· 
bros do Congresso Nacional, altas 
autoridades civis, militares e ecle-
siásticas, Se s Secretários de 
Estado, Senhores Deputados Esta-
duais, Senhoras e Senhores. 

Excelentfsslmo Senhor Presiden-
te da RepúbHca, Marechal Humber· 
tQ de .Alen~r ÇQ$~0 Branco . 

Esta solene outorga do título de 
cidadão mineiro a Vossa Excelên-
cia marca uma perfeita comunhão 
de propósitos em face dos compro· 
misses que nos unem para o futu-
ro. 

Mal acordava no pais a idéia da 
ordem como sustentáculo basilar 
do progresso, já em Minas amadu-
recia uma sociedade orgânicamente 
avessa aos extravasamentos da pai-
xão. Esclarecida e prudente, Minas 
não se curva ao passado senão pelo 
respeito à tradição, nem arrisca o 
futuro senão na medida em que as-
segura o seu desenvolvimento e a 
sua grandeza . Construída, embora, 
na esteira fantástica de garimpeiros 
e faiscadores, o que lhe moldou o 
caráter não foi o amor da aventura 
nem o fascínio pela fortuna . Foi 
no áspero labor de seus agriculto-
res, no longo esfôrço de seus rom-
pedores de mato, na dura faina dos 
pioneiros de sua metalurgia, intei-
riços e sólidos, que Minas crista-
lizou as suas virtudes e sedimen-
tou o seu caráter. 

1i:sse senso constante da realida· 
de, tão alheio ao pragmatismo qu:m-
to distante das ilusões, ensinou-a 
muito cedo a raciocinar com niti-
dez e a agir com segurança . 

Os acontecimentos de março de 
1964 não encontraram em Minas 
outra repercussão, nem provocaram 
outras atitudes, senão aquelas dita-
das pelo comportamento histórico 
da sua gente. Integrada no movi-
mento revolucionário pelo apoio 
ostensivo e leal de suas correntes de 
optniio poUtica, de suas classes 
profissionaiS e de suas corporações 
de policia, Minas se conduzia sem 
paixOO, com o senso claro da reali-
dade. Unicamente decidida a contri-
buir, com o seu esf01'ÇO e sacrifi-
cio, -para a restauraçlo ordem 
institucional como fator Indispen-
sável ao próprio resguardo da hon-
ra e da Integridade do Pais. 

A •Assembléia Legislativa de Mi-
nas Gerais, ao aprovar o Projeto de 
minha que outorgava a 

1 cJ~anla 
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neira, agiu igualmente em função 
dêsse primado espiritual de sua 
história e ao influxo de seu compor-
tamento tradicional . E' que, em Mi-
nas, se sente restaurado no País o 
princípio da autoridade, através da 
firmeza com que se desimcumbe 
Vossa Excelência dos árduos mis-
teres da investidura presidencial. 
E' que, em Minas, se sente restabe-
lecida no Brasil, em sua plenitude 
a a~teridade republicana, graças ~ 
probidade sem jactância e à vir· 
tude sem alarde, impostas por Vos-
sa Excelência a todos os setores e 
órgãos de seu Govêmo. 

E' que, em Minas, Senhor Presi-
dente, se sente enfim que o combate 
à hidra inflacionária ganhou con-
tornos nftidos de guerra santa, sem 
concessões, sem fraquezas, sem re-
cuos e sem dissimulações . 

Bastariam essas três conquistas 
do Govêmo de Vossa Excelência pa-
ra cercá-lo do aplauso e do reco-
nhecimento de Minas. 

Restaurando o princípio da au-
toridade, sem o qual a ordem, no 
Pais, seria uma irrisão, Vossa Exce-
lência transfunde em todo o corpo 
cívico da Pátria um exemplo de 
fôrça irresistivel . E' a autoridade 
paterna que se fortalece nos lares: 
é a proeminência do mestre que vi-
vifica nas escolas; é o respeito aos 
organismos da segurança pública 
que se restaura nas ruas. 

Restabelecendo, em tOda a sua 
exatidão e inteireza, a austeridade 
na vida pública, Vossa Excelência 
fortalece no povo o respeito à vir-
tude e a crença na probidade, An-
coras nas quais se allcerçou sempre 
o caráter eminentemente cristão de 
nossos lares. 

Combatendo com energia e ciên-
cia as distorções da economia na-
cional, debebmdo a lnfiação e for-
talecendo a moeda, Inaugura Vos-
sa Excelência no Pafs um tipo de 
administração que se afasta das 
improvisações, em troca do reco-
nhecimento permanente ~ gera-
ções. 

Slo conquistas de UDl GQ-

vêrno. E, porque assim o reconhe-
ce e proclama; porque assim o con-
sidera e assim .o adnlira, é que Mi-
nas, pelo Poder que mais de perto 
a ausculta e representa, aqui se reú-
ne para prestar a Vossa Excelência 
a mais significativa e a mais im-
portante de suas homenagens . 

Mas, êste ato solene ganha maior 
conteúdo, por realizar-se precisa-
mente quando Vossa Excelência ob-
jetiva a reestruturação política do 
Pais, sob o influxo das idéias que 
nortearam a Revolução de 31 de 
março e que presidem a ação de 
seu benemérito Govêrno. Basta a 
importância dessas motivações pa-
ra que se exijam definições es-
correitas e firmes . Sob a liderança 
do eminente Governador Israel Pi-
nheiro, em cuja personalidade se 
identificam aquelas legítimas e inal-
teráveis virtudes de Minas, tais co-
mo a franqueza, a lealdade e o es-
pírito patriótico, ingressamos na 
Aliança Renovadora Nacional or-. ' gamsmo político que se destina a 
assegurar a continuidade da obra 
revolucionária no campo da ativi-
dade parlamentar e eleitoral. 

Sob o Govêmo de Israel Pinheiro, 
cujas coordenadas se Inserem no 
contexto geral do Govêrno de Vossa 
Excelência, Minas se transforma 
em seguro ponto de apoio para a 
concretização da obra revolucioná-
ria. Os objetivos perseguidos por 
Vossa Excelência, Senhor Presiden-
te Castello Branco, são os que pro-
curaremos atingir em Minas, atra-
vés de sua colaboração marcada 
pelo cunho de lealdade e de cla-
reza. 

Senhor Presidente: 
O fato de recebê-lo nesta solene 

investidura, como novel cidadão de 
nosso Estado, enfeita o meu manda-
to com os galões de uma honra que 
me desvanece. 

Ao sagrá-lo cidadlo de Minas 
volto-me com emoc;"IO para os que 
engrandeceram esta terra, empa-
pando-a com o sangue, engrande-
cendo-a com sacrlffcloa e enrique-
cendo-a com o t~balho. Slo IDár-
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tires e santos. São sábios e heróis. 
São homens e mulheres, nobres e 
plebeus famosos e obscuros, gene-
rais e ~oldados, louvados uns, es-
quecidos outros. s.ão, em sum~.! a 
nossa História, feita de. ~ebelloes 
e de renúncias, de martinos e de 
grandezas, de glórias e de prova-
ções . 

Ao recebê-lo entre nossas mon-
tanhas como ente de ~ossa terr~, 
como ser de nossa famll18, como Cl: 
dadão de nossa comunidade, sei 
que vossa Excelência tem a mes-
ma estirpe e a mesma grandez~ 
humana dêsses nomes tutelares. E , 
pois, no passado e n~ pre~e~te, que 
Vossa Excelência se Identifica com 
Minas. 

Permita-me ainda vossa Excelên-
cia, ao término de minha palavra~, 
a lembrança de que o título de Ci-
dadão Mineiro, ora entre~e ao 
Magistrado Supremo do PaiS, por 
imperativo patriótico, f~i outrora 
conquistado, por imperativo do co-
ração, pelo então Tenente Humber-
to de Alencar Castello Branco . 

Foi nesta Belo Horizonte, ainda 
sem as complexidades da metrópo-
le, ainda tão cheia da singel~za ~a 
província, que 0 jovem Ofic1al, Já 
marcado para uma gloriosa c~rrei
ra, fundou o seu lar sob a ~~pi
ração, os sentimentos e as tradiçoes 
da admirável familla mineira, atra-
vés de um dos seus troncos mais 
ilustres, ·o do Comenda~or Artur 
Viana. E', pois, a um mmetro de 
muitos anos, que outorgamos sole-
nemente êste diploma de cidadania. 

(Palmas). 
O SR. PRESIDENTE - Tem a 

palavra 0 Sr . Deputado Jorge Var-
gas . 

O SR. JORGE VARGAS - Exmo. 
Sr Presidente da Assembléia Le-
gislativa, Exmo. Sr. Presidente 
da CA.mara dos Deputados, Exmo. 
Sr. Govemadot do Estado, Exmo. 
Sr. Vice-Presidente da República, 
Srs. Ministros, autoridades civis, 
militares e eclesiásticas, Srs. De-
putados , 

Excelentissimo Senhor Presidente 
da República. . 

E' uma honra para os romeiros 
a presença de . Vossa ~celência 
nesta Casa. Mwtas razoes ~inha
mos para conceder -ao Presidente 
Humberto de Alencar Castello Br~
co 0 título de Cida::ião Honorário 
de Minas Gerais. 

Há, entre nós, o culto dos gran-
des brasileiros e sempre nos é ca-
ro homenagear os que sabem as-
sumir e vencer as mais P~SB:das 
responsabilidades da vi~ pu~U:ca. 

Em Vossa Excelência Identi!tea-
mos as grandes linhas _q!-le def~em 
o comportamento e a fiSIOnomia d~ 
homem público singular, pelo eqw-
líbrio, pela determinaçã? do coman-
do, pela firmeza . de atitudes e pe-
la fidelidade ao 1deal . 

Quem conhece sua f~cunda car-
reira de distinguido milita::. de pro-
fessor e instrutor de serVIdores da 
Pátria, de herói da FEB, de comat?-
dante enérgico e humano, ~e ~n
lhante estagiário em orgamzaçoes 
militares d a França e dos Esta'!os 
Unidos, sabe que Vos~a ~celen
cia é um estrategista V1tonoso em 
complexas batalhas, tr~endo para 
a vida pública as energ~as_ ~o seu 
caráter, 0 vigor do se_;.t espulto e a 
nobreza do seu coraçao · . . 

vossa Excelência já é mwto rm-
neiro não só em virtude de profun-
das ;azões sentimentais, de ter es· 
pOsa e dois filhos nossos co-estn-
duanos mas também porque real-
ça em 'sua personalidade o que h.á 
de mais representativo das tradi-
ções da terra dos Inconfidentes . 

Tais clrctmstAncias, se de um la-
do nos identificam e aproximam 
ainda mais do ilustre Presidente, de 
outro fazem aumElOtar as suas res-
ponsabilidades em re1açio aos nos-
sos problemas de ordem econômi-
ca, social, polftlca e administrati-
va. Sentimos, portanto, com gran-
de alegria, que Vossa Execelêncfa, 
que tanto se empenha no reencon-
tro da ordem e do desenvolvimen-
to estará ainda mais perto de nós, an c1oe Ideais re-
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volucionários, na luta pela concreti-
zação das aspirações dos mineiros. 

E os nossos anseios, Senhor Pre-
sidente, não se inspiram em mani-
festações regionais de natureza 
egoística . Pela sua estrutura eco-
nômica e social e pela sua história, 
Minas tem a vocação da solidarie-
dade e do sentimento nacional. Es-
tamos, por issc, ao lado de Vossa 
Excelência, não só na tarefa pa-
triótica da reorganização politica 
do Pais, através da formação da Ali-
ança Renovadora Nacional, objeti-
vando a continuidade dos princípios 
revolucionários, como no obstinado 
esfôrço de dinamização dos instru-
mentos de ação administrativa eco-
nômica e social . Verificamos que 
a Nação vai ganhando nôvo impul-
so sob a lúcida orientação de seu 
Govêrno, que reintroduziu na admi-
nistração da coisa pública os indis-
pensáveis princípios de eficiência e 
probidade, convencido de que só 
assim poderiam ser mobilizadas em 
proveito coletivo as imensas poten-
cialidades e as inesgostáveis ener-
gias de nosso povo . 

Nos Estados, cumpre-nos colabo-
rar com Vossa Excelência, como o 
fizemos nos dias intranqllilos da 
Revolução, estando atentos ao res-
peito e à permanência dêsses pa-
drões de conduta que, em Minas, 
de modo exemplar e indesviável, fo-
ram seguidos corajosamente pelo 
honrado e operoso Govêrno Maga-
lhães Pinto e que, por certo, serão 
também adotados pelo Governador 
Israel Pinheiro. 

Somente assim poderemos dar ao 
povo o que êle espera de nós . Do 
Legislativo, o exercfcio patriótico 
da fiscalização e da critica, ao lado 
da eficiência e rapidez na elabora.. 
ção e no exame das leis recJamactas 
Do Execuüvo, ação construtiva e 
honesta, impermeável às implica-
ções pollticas de um passado supe-
rado pelo tempo e pelas reformas 
estabelecidas pela Revolução de 31 
de março. 

Nio há conveniência prática que 
nos tan calar diante de quer 

desvio de poder, em face de inten-
ções declaradas que não se ajus-
tem a atos e palavras. 

Não pretendemos condenar pre-
viamente homens do poder público, 
sem antes submetê-los a provas de-
cisivas. Nosso propósito é dar con-
seqüência aos sentimentos dos nos-
sos próprios deveres, colaborando e 
sugerindo, como responsáveis que 
somos, em Minas, pelo inicio e pe-
los destinos da obra comum da Re-
volução. 

Senhor Presidente. 
A homenagem que hoje tributa-

mos a Vossa Excelência constitui, 
antes de tudo, um gesto de justiça 
que engrandece esta Assembléia Le-
gislativa. Significa a exata inter-
pretação do sentimento do nosso 
povo, fiel ao cidadão brasileiro que 
lhe trouxe nova mensagem de es-
perança. Traduz o apoio ao Govêr-
no de ação e de estilo moral que a 
Nação reclamava para resguardar a 
liberdade do homem, como funda-
mento do regime que cumpre man-
ter e aprimorar. 

Dá o testemunho público do aprê-
ço por um Govêrno de responsabi-
lidade, que nasceu do povo na Revo-
lução democrática de 31 de Março 
de 1964, na certeza de que, sem o 
atendimento dessa preliminar inar-
redãvel, niio seriam enfrentados e 
resolvidos os impasses econômicos e 
sociaia. que ainda atormentam o 
Pais na atual conjuntura. 

Ao grande brasileiro, tão mineiro 
em seus sentimentos e em suas vir-
tudes, a quem estregamos o tftulq 
declaratório de nossa cidadania de 
Direito, formalizando-a de fato, a 
saudaçio do Povo e os votos de sua 
nova terra para que Deus continu! 
a iluminar sua vida a serviço do 
Brasil. (Palmas). 
CONCESSAO DO TlTULO DE "CI-

DADAO HONORARIO" DE MI-
NAS GERAIS AO EXCELENT1S· 
SIMO SENHOR PRESIDENTE 
DA REPOBLICA MARECHAL 
HUMBERTO DE ALENC 'AR 
CASTELLO BRANCO. 
O SR. PRESIDENTE - Convido 
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os Srs. Deputados e autoridades 
presentes a, de pé, assistirem à en-
trega do título de "Cidadão Hono-
rário" de Minas Gerais a S. Ex a . 
o Sr. Presidente Humberto de Alen-
car Castello Branco . <Pausa). 

Senhor Marechal Humberto de 
Alencar Castello Branco, Dignis-
simo Presidente da República, em 
nome do povo mineiro e como 
Presidente ·da Assembléia Legisla-
tiva dêste Estado, passarei às 
mãos de Vossa Excelência o Título 
de "Cidadão Honorário" do Estado 
de Minas Gerais . 

Não precisarei dizer a Vossa Ex-
celência, estadista ilustre e conhe-
cedor dos fatos da História, a res-
peito do glorioso passado destas 
montanhas nas lutas pela liberdade, 
pela justiça social e no tr.a balho pe-
lo progresso do Brasil, em que nos-
sa terra tanto se identifica com a 
terra de nascimento de Vossa Ex-
celência, o magnífico Ceará. Direi 
mais: êste povo guarda, com o 
maior zêlo, .as mais caras e melho-
res tradições cívicas do Brasil e sa-
be defendê-las, o que Vossa Exce-
lência pode testemunhar . 

A Vossa Excelência, pois, líder da 
Pátria e defensor das instituições 
politicas nacioriais, entrego êste per-
gaminho, certidão solene dêste ato, 
que ficará perpetuado nos Anais 
desta Casa como demonstração de 
aprêço e de consideração, mas, so-
bretudo, como demonstração afe-
tiva dos laços que nos ligam a Vos-
sa Excelência. (Palmas). 

- (0 Sr. Presidente da Repú-
blica recebe o diploma). 

O SR. PRESIDENTE (Bonifácio 
de Andrada) - Solicito a Vossa 
Excelência, Sr. Presidente, numa 
homenagem muito especial da As-
sembléia Legislativa de Minas Ge-
rais, que passe a presidir esta Reu-
nião para proferir o seu discurso. 

O SR. PRESIDENTE DA REP'tt-
BLICA - (Marechal Humberto d~ 
Alencar Castello Branco) - Sr. Pre-
sidente, Srs. Deputados: 

O diploma que me outorgastes, e 
pelo qual tão generosamente me fi-

zestes cidadão de Minas Gerais, não 
"é dêsses que eu possa receber ape-
nas como alta e singular honraria . 
Longe disso, para mim êle repre-
senta muito mais . Embora não 
houvesse chegado a aspirar a êle, 
devo confessar que, dados os velhos, 
profundos e afetivos laços que me 
unem ao vosso grande Estado - e 
já agora posso dizer o nosso Es-
tado - êle é na realidade o reco-
nhecimento do que sou há lorigo 
tempo: também cidadão de Minas 
Gerais . 

Bastará, aliás, que vos abra por 
um instante o coração e vos revele 
períodos marcantes da minha vida, 
para que bem compreendais quanto 
sou sincero e veraz no que vos di-
go. Contados dia a dia, faz quaren-
ta e cinco anos que aqui, em Belo 
Horizonte, nesta data, inJciel a mi-
nha existência de Oficial do Exér-
cito. Poderei dizer que o homem 
tomava o lugar do adolescente . E, 
por mais que o tempo haja corri-
do, conservo bem nítidas as ima-
gens daqueles dias que, para mim, 
além do inicio do oficialato mili-
tar, haveriam de ser assinalados pe-
la pedra branca do meu casamen-
to . Assim, em Minas Gerais, cons-
tituí familia, e aos deveres do mi-
litar como que se vieram unir no-
vas responsabilidades do cidadão. 

Nio foi longo êsse estágio entre 
vós. Mas, como se um bom destino 
me aprmdmasse da vossa formosa 
capital, novamente tornei a ela e, 
somados os dois períodos que aqui 
tive a feUcJdade de residir, por mais 
·de cinco anos convivi com a famí-
lia mineira, ao mesmo tempo que 
me cabia instruir e comandar jo-
vens conterrâneos convocados para 
o serviço das armas. Sob o sol 
quente das montanhas e as claras 
noites, que são o justo encantamen-
to da gente de Belo Horizonte, via 
desdobrarem-se diante de mim as 
perspectivas normais de uma mo-
desta vida devotada à mtnha pro-
fissão. E aqui recebi o influxo das 
v i r t u d e s mineiras, a paciência 

~o,)punn~o, o realismo sem 
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frieza, o sentido de conciliação de-
mocrática sem a irresponsabilida-
de de atitudes, o aprêço à poupan-
ça e ao trabalho . 

Certamente, vai tudo muito dis-
tante . A vossa capital deixou de 
ser a tranqüila cidade, que ainda 
recordava os tempos da fundação, 
para transformar-se na trepidante 
metrópole, onde pulsam a inte~
géncia, o civismo e o labo~ dos nu-
nelros. Contudo, a gente e a mes-
ma, com as características qualida-
des que são o seu apanágio desde 
os primeiros tempos da nacionali-
dade. Do mesmo modo que inalte-
rados na m.inha memória, e sempre 
bem perto de mim, permanecem os 
benefícios que aqui encontrei e que, 
mesmo no envelhecer, não esmae-
cem nem perdem a retribuição da 
gratidão e da saudade. 

Bem compreendeis, portanto, a 
razão que me assistia ao vos dizer 
que o título recebido não era ape-
nas honraria, por mais alta que 
fõsse, mas também o revolver de 
emoções às quais se une agora a 
de me ver reconhecido como vosso 
concidadão. 

Mas, como se devesse estar a mi-
nha existência sempre vinculada a 
Minas Gerais, não posso deixar de 
lembrar que daqui, e por vigorosa 
iniciativa do ex-Governador Maga-
lhães Pinto, haveria de partir a 
Revolução da qual viria a caber-
-me, poucos dias depois, a maior 
responsabilidade. Na Presidência 
da República, não me desliguei dês-
te Estado. Busquei ininterrupta-
mente a colaboraçio de poUticos 
mineiros, quer na Administração, 
quer no Congresso Nacional. Na 
medida das possibilidades financei-
ras federais, procurei apoiar a pro-
ficua gestão estadual encerrada há 
um mês, e o fiz para, sem dúvida, 
cumprir um dever da Federação a 
que, elevada e dedididamente, se 
impôs o Govêmo da Revolução. 

Voltado para um nOvo estilo de 
administração e empenhado em ace-
lerar o desenvolvimento industrial 
de IQDaa Gerais, em tempos lme-

moriais apontada como uma cole-
tividade essencialmente agrícola, 
àquele destacado homem público 
devem os mineiros e, portanto, o 
Brasil, haver impulsionado grandes 
empreendimentos que, sem dúvida, 
irão mudar a face do Estado. E os 
resultados dêsse esfôrço progres-
sista e honesto constituem hoje 
marcos de uma nova era, na qual 
vemos 0 progresso escalar ràpida-
mente a Serra do Mar. 

Deixamos de ser uma civilização 
litorânea. E Minas Gerais é a gran-
de porta aberta para o interior do 
Brasil, e por onde deverá passar 
o desenvolvimento rumo às imen-
sas e ainda pobres regiões do pla-
nalto central. Por isso mesmo, bem 
grande é a responsabilidade dos 
dirigentes do vosso Estado, pois, 
além de se capacitarem da imposi-
bilidade de o Brasil retroagir para 
os dias anteriores a 31 de março, 
devem alçar-se a uma altura. em que 
os grandes interêsses do Estado e 
do País não possam ser prejudica-
dos pelas paixões e ambições polí-
ticas. 

No particular é verdadeiramente 
animadora a posição assumida pelo 
Governador Israel Pinheiro, cujos 
propósitos de administração e a 
deliberação de colaborar com a Ali-
ança Renovadora Nacional slo o 
penhor de que não permitirá aos 
contra-revolucionários pretenderem 
perturbar daqui a obra da Revolu-
ção. Obra na qual são profunda-
mente integrados todos os minei-
ros, sejam quais forem suas an-
tigas origens políticas, e cujos sen-
timentos de amor à ordem, à de-
mocracia e à liberdade não podem 
estar esquecidos do tributo que 
precisaram pagar, inclusive a ex-
traordinária mulher mineira, para 
que a Cruz de Cristo, vinda nas ca-
ravelas dos descobridores, aqui per-
manecesse firmemente erguida. Es-
tou certo, porém, de que, seguida 
a politica de congraçamento em que 
se empenha o Qovernador Israel 
Pinheiro, muitos sio os motivos 
para confiarmos em que o futuro 
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de Minas Gerais não desmerecerá 
o presente. E, para isso, o nosso 
apoio não se ausentará . 

Aliás, é justamente para dar aos 
brasileiros a segurança do futuro 
que a Revolução não pode abrir 
mãos dos podêres que lhe são ine-
rentes e inseparáveis. Até se implan· 
tar com firmeza e ficar a salvo das 
arremetidas dos que almejam por 
todos os meios o retrocesso do País 
à subversão e à corrupção, a Revo· 
lução precisará dispor de meios le-
gais adequados. 

Meios dos quais a expressão mais 
forte têm sido os Atos Institucio-
nais . Usados desde a primeira hora 
do triunfo da Revolução, represen-
tam o vigoroso instrumento com o 
qual foi e continuará possível p re-
servar a democracia sem prejuízo 
da realização das exigências fun-
damentais do movimento revolucio-
nário . Na realidade, houve que es-
colher entre a capacidade de edi-
tá-los e a evidente possibilidade de o 
Brasil despenhar inevitàvelmente 
nas trevas de uma ditadura. A op-
ção não era difícil, uma vez que 
o sentimento das Fôrças Armadas, 
também responsáveis pela vitória 
de 31 de março, era justamente no 
sentido da preservação da ordem 
democrática, tão perigosamente 
ameaçada pelo Govêmo anterior. 
E graças a isso, digam o que disse-
rem os adversários da Revolução, 
alguns dêles saudosos beneficiários 
da corrupção, aí temos em pleno 
vigor as duas expressões maiores 
e fundamentais de qualquer demo-
cracia: o Congresso Nacional e a li-
berdade de imprensa. São elas o 
desmentido cotidiano daqueles que, 
aqui ou no estrangeiro, vivem a pro-
clamar a existência. de uma ditadu-
ra. Singular ditadura, na qual, da tri-
buna parlamentar ou das colunas 
dos jornais, é possível atacar o Go-
vêrno e a Revolução. 

Podem, pois, os mineiros conti-
nuar tranqüilos no seu amor à de-
mocracia e à liberdade, conquistas 
inseparáveis da nossa civilização. 
Do mesmo modo, os nossos ad-

versários devem desvanecer-se do 
propósito de impedir ou perturbar 
a marcha da Revolução, que conti-
nuará a usar, com prudência e fir-
meza, os instrumentos existentes e 
indispensáveis para confirmá-la, 
garanti-la e desdobrá-la. 

Gostaria de falar, ainda, para 
além do circulo destas montanhas, 
à grande massa trabalhadora do 
Brasil, aos que labutam na cidade 
e nos campos, tanto contribuindo 
para o nosso progresso e às vêzes 
partilhando tão pouco dos seus fru-
tos. 

A Revolução de março não foi 
feita para estimular a luta de clas-
ses nem muito menos para preser-
var privilégios de classes. Seus ob-
jetivos essenciais foram a moder-
nização de nossa sociedade pela 
reforma de estruturas injustas ou 
arcaicas, pelo combate simultâneo à 
inflação, que nos rouba o presente, 
e à estagnação, que nos rouba o 
futuro, pela restauração da tran-
qüilidade política e social, ind.is-
pensável à realização do desenvol-
vimento e ao fortalecimento do po-
der nacional. 

A fácil pregação dos demagogos 
não havia seduzido senão uma pe-
quena parcela da massa trabalha-
dora. Pôde, assim, a Revolução en-
contrar nos trabalhadores um grau 
de compreensão, de maturidade e 
até mesmo de sacrifício, que desa-
ponta os seus falsos intérpretes de 
ontem, pelo esvaziamento de seus 
pressupostos e pela condenação de 
seus métodos de agitação. A massa 
trabalhadora brasileira não deseja 
ser apenas lubrificante eleitoral, 
nem combustfveü para subversão. 
No seu duro labor, ela confia em 
que as vicissitudes de hoje serão 
superadas pelo trabalho e pelo de-
senvolvimento, e que no Brasil de 
amanhã, no Brasil que estamos 
construindo, não prevalecerão a in· 
ustlça social, a falta de oportuni-

dades ,a falta de recompensas. Só 
uma lição podemos aprender do 
comport!liilento realista das clas-
ses trabalhadoras brasileiras: é que 
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a elas, como povo, não interessam 
as soluçõ~s de catástrofe, não as se-
duzem a destruição e o aniquila-
mento da ordem e dos valores de-
mocráticos. 

Isso é tanto mais encorajador 
quanto os nossos trabalhadores se 
viram expostos tão longamente à 
irradiação maligna dos falsos ami-
gos e dos falsos líderes. 

Os falsos amigos eram os que 
prometiam muito mais do que a 
economia pode dar. Prometiam sa-
lários nominais muito além do cres-
cimento possível da produção e da 
produtividade . O resultado foi, em 
alguns casos, a rápida anulação 
dêsses salários, pela alta de pre-
ços e, em outros, a perda de capa-
cidade de investimento, seja da em-
prêsa privada, seja do Govêrno, di-
minuindo assim nossa capacidade 
de criar empregos produtivos para 
as novas gerações que aportam ao 
mercado de trabalho . Falsos ami-
gos eram os que prometiam aposen-
tadoria precoce e continua redução 
de horas de trabalho, até níveis que 
nem mesmo as nações mais ricas 
se podem dar o luxo de pretender, 
como se fõsse possível acelerar o 
momento de recompensa, encurtan-
do a intensidade e a duração do 
esfôrço. O resultado era a perda 
de eficiência da economia em seu 
conjunto, o encarecimento da pro-
dução, passando alguns sacrifica-
dos a carregar 0 pêso injusto da 
ociosidade de muitos. F.alsos ami-
gos eram os que procuravam criar 
artificialmente maior número de 
empregos, com exigências desarra-
zoadas e anti-econômicas de ocu-
pação de mão-de-obra, expediente 
com o qual conseguimos matar nos-
sa navegação fluvial, debilltar se-
riamente a navegação de cabota-
gem, tomar proibitivos os custos 
portuários e pesadamente deficitá-
rias as nossas ferrovias. Todos ês-
ses meios de transporte poderiam 
ter preservado sua vitalidade, e 
assegurado sua exptUlSão, absorven-
do gradualmente WJ1 volume muito 
maior de m~obra, se não hou-

vessem sido tomados anti-econô-
micos por uma politica de empre-
guismo verdadeiramente suicida . 

Falsos amigos eram ainda os que 
abriam indiscriminadamente as por-
tas do serviço do Estado, sem qual-
quer critério de recrutamento ou 
seleção, criando essa massa enorme 
de servidores públicos, mal remu-
nerados e de produtividade reduzi-
da, consumindo no simples custeio 
da máquina administrativa recur-
sos preciosos que, aplicados em in-
vestimento de· infra-estrutura, ga-
rantiriam emprêgo produtivo a mui-
tos e criariam a base essencial ao 
desenvolvimento econômico nacio-
nal. 

Falsos amigos eram, finalmente, 
os que defendiam um regime de 
preços subvencionados para a im-
portação de combustíveis e trigo 
e para o consumo de energia elétri-
ca e outros serviços, sob o pretexto 
de minorar os sacrifícios das clas-
ses pobres . Mas o fato é que, en-
quanto os maiores consumidores 
dêsses produtos e usuários dêsses 
serviços se concentram na classe 
média e nas elites urbanas, o custo 
dessa subvenção estava sendo co-
brado, pela emissão de papel moe-
da ou agravação de impostos, de 
tôda a população brasileira, inclu-
sive as grandes massas rurais e os 
aglomerados urbanos mais pobres. 
E no final ficavam todos prejudi-
cados pela carência de recursos pa-
ra a construção de estradas, pelo 
desestimulo à produção agrícola 
nacional e pelo racionamento dos 
serviços artificialmente baratos. 

Mais perigosos, talvez, que os fal-
sos amigos da classe trabalhadora 
- foram os seus falsos lideres. 

Falsos lideres eram os que explo-
ravam as organizações sindicais, 
não como instrumento de mobiliza-
ção econômica a fim de alcançsr 
melhores condições de vida para a 
lasse operária, mas como instru-

mentQ de pressão politica para pro-
~oção de sua liderança e poder 
pessoal, interessando-se pela vida 
sindical estritamente na proporção 
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em que os sindicatos eram matri-
zes de mobilização política e sub-
versão social. 

Falsos líderes eram os que cor-
rompiam as instituições de previ-
dência e assistência social, oneran-
do-as com pesadíssimas despesas 
de administração, através de desen-
freado empreguismo, desviando di-
nheiros descontados dos próprios 
salários dos trabalhadores e que 
deveriam ser religiosa e exclusiva-
mente devotados à prestação dos 
serviços aos segurados . 

Falsos líderes eram os que incen-
tivavam a luta de classes, atiran-
do empregados contra patrões, oh-
Lendo, dêstes, dinheiro pela intimi-
dação e, daqueles, votos, pela men-
tira e pela corrupção, sem medir 
as conseqüências dessa atitude que 
nos levariam, como nos levou, ao 
caos social e à estagnação econô-
mica. 

Há, felizmente, em nossa operosa 
massa trabalhadora, muito mais in-
teligência e bom senso do queima-
ginavam os demagogos. E a compre-
ensão que o Govêrno Revolucioná-
rio vem encontrando entre os tra-
balhadores revela que não preci-
samos de protestos, organizados ar-
tificalmente, para distrair a misé-
ria, mas de esfôtço conjugado para 
destruir a miséria e erguer os pa-
drões de vida de todos os brasilei-
ros, indistintamente. O que o Go-
vêrno Revolucionário se propõe, e 
isto é o que os trabalhadores reve-
lam compreender, não é a criação 
"de privilégios para sindicatos po-
liticamente mais fortes, mas a ge-
ração de oportunidades de melho-
ria de vida para todos, mediante a 
aceleração de um desenvolvimento 
racional, estável e continuo. Nisso, 
como em outras coisas mais, dis-
cordamos dos que pensam agradar 
os trabalhadores servindo-lhes uma 
dieta de Uuaões em lugar de uma 
realidade melhor, ainda ,que, pro -
sàriamente, menos sedutora. as 
nisso também enganam-se os dema-
gogos que Dia mais iludem os tra-
balhadores quando trocam a cora-

gem de assumir a responsabilida-
de de fazer o que a Nação precisa, 
pelo subterfúgio de adotarem ape-
nas o que é eleitoralmente aconse-
lhável. 

O nosso velho vocabulário políti-
co, assim como a nossa velha prá-
tica administrativa, abusaram da 
expressão "direitos adquiridos". E' 
tempo de nos lembrarmos um pou-
co mais dos "deveres descumpri-
dos" . Porque uma Nação cujos ci-
dadãos porfiam em reclamar so-
mente o gôzo de direitos, esquecen-
do a disciplina dos deveres, está 
fadada ao subdesenvolvimento eco-
nômico, à injusta perpetuação de 
privilégios e à desintegração mo-
ral. 

Ao aceitar a responsabilidade de 
supremo mandatário do Pais, sem-
pre procurei comportar-me como o 
primeiro dos servidores do povo. 
Por isso considero-me com autori-
dade para um diálogo franco e ho-
nesto com os trabalhadores, cujos 
sentimentos conheço e de cujas 
aflições partilho_ 

E' fundamental, por isso mesmo, 
desfazerem -se mal entendidos se-
meados maliciosamente entre as 
classes operárias, precisamente por 
aquêles que dela se serviram, pre-
textando servi-la . 

Fala-se, por exemplo, -em conge-
lamento de salários. Mas êsse nun-
ca foi objetivo, nem instrwnento 
da política salarial do Govêrno, pre-
cisamente por reconhecermos que 
a alta de preços resultante da in-
tlaçlo galopante por nós herdada, 
no contexto de uma produção es-
tagnada, teria que ser jugulada gra-
dualmente, não. podendo ser detida 
instantAneamente, senão por mila-
gre inatingivel ou por violentissi-
ID:l redução do dispêndio público e 
privado. O que procuramos fazer, 
e com grau apreciável de êxito, foi 
diminuir a velocidade e a intensi-
dade da alta de preços, ao mesmo 
tempo que criávamos condições pa-
ra a retomada do desenvolvimento, 
muco meio capaz de gerar empre-
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gos produtivos e dignos para a mas-
sa trabalhadora. 

1963 foi um ano de queda da 
nossa renda por habitante . Em 
1964, ano de transição, já consegui-
mos um modesto acréscimo . Em 
1965_, tudo indica que a renda por 
hab1tante tenha crescido em apro-
ximadamente 3%. 

As negociações salariais e os rea-
justamentos das diversas categorias 
profissionais têm prosseguido nor-
malmente, sob o império da lei n. 
4 . 725 votada pelo Congresso, que 
garante aos assalariados a manu-
tenção do poder aquisitivo real mé-
dio dos últimos dois anos e, por-
tanto, de sua participação na renda 
nacional c prevê, mesmo, o seu au-
mento, em função de incrementos 
c;te produtividade. Em 1964, o rea-
JUstamento salarial médio das prin-
cipais categorias profissionais na 
região central do País foi superior 
a 80% , enquanto que a alta de pre-
ços, nos doze meses subseqüentes 
às revisões salariais, não excedeu, 
em média, a 46% . Os últimos rea-
justamentos, em fins de 1965, osci-
laram em tôrno de 40% e espera-
mos para 1966 uma taxa de infla-
ção bem inferior à do ano passa-
do, havendo mesmo perspectivas 
de nos. reapro:ximarmos da estabi-
lidade ao longo do ano. 

Completada a grande maioria das 
revisões salariais das categorias 
profissionais, recomendei ao Minis-
tério do Trabalho que, mesmo an-
tes de concluído o triênio estabe-
lecido na. Consolidação das Leis do 
Trabalho, procedesse à revisão do 
salário mínimo, aplicável à mão de 
obra não qualUicada, devendo o 
seu pagamento iniciar-se no mês 
de março, quando se expiram doze 
meses da última revisão salarial. 

Onde, então, o· Govêmo Revolu-
cionário congelou salário? Essa acu-
sação, sObre leviana e injusta, pr& 
tende apenas que retomemos ao 
caos dos reajustamentos incompa-. 
ti v eis com a realidade econô 
do Pais - caminho mais curtó pa 
ra o des"W''co, a desagregaçiO 

financeira e, finalmente, o desespê-
ro das classes trabalhadoras. 

Não se violam impunemente os 
princípios da economia . Os que 
mais falavam, em passado recente, 
na melhoria do padrão de vida do 
trabalhador, foram os que mais rà-
pidamente destruíram o salário real 
do operário, pela aceleração da in-
flação, e mais cruelmente lhe rou-
baram oportunidades de emprêgo e 
melhoria social, pela estagnação 
econômica. 

Há ainda os que acusam a polí-
tica econômica do Govêrno de não 
ter repartido equitativamente os en-
carg?~ do combate à inflação, que 
reca1nam quase exclusivamente 
sôbre os trabalhadores. 

Mas a verdade é que o Govêrno 
empreendeu uma profunda reforma 
~scal precisamente para obrigar os 
ncos a pagar impostos de acôrdo 
com a sua capacidade. Hoje, os que 
sonegam tributos e exibem, num 
Pais pobre, .afrontoso fausto e luxo 
têm possibilidades de experimenta: 
os efeitos da punição . Foram elimi-
nados o crédito especulativo, à som-
bra do qual se construiram no pas-
sado rápidas fortunas, e o crédito 
subvencionado, que dispensava o 
empresário de planejar cuidadosa-
mente e gerir austeramente seus 
negócios. Ninguém mais hoje au-
menta seu patrimônio, ou adquire 
capital de giro, pelo expediente ile-
gítimo de evadir ou retardar o pa-
gamento de contribuições para os 
institutos de previdência social 
até mesmo da parte descontada do~ 
salários de seu empregados. 

Com a aplicação, ora iniciada, do 
estatuto da terra, o latifundiário 
improdutivo começará a sentir o 
pêso corretivo da carga fiscal, que 
o obrigará a lavrar efetivamente a 
terra ou a transferi-la aos que o 
desejam fazer. Em verdade vos di-
~o: nada tem preo pado mais o 
~o do que cercear privilégios 

corrigir injustiças do nosso slste-
a e onOmico, pois que se todos se 

eficiarão da estabilidade pre-
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ços, todos devem contribuir para bilidade o empregado aguarda, às 
alcançá-la. vêzes com quase certeza, a dispen-

Considero oportuno fixar , com sa, ou ainda, após esta, passa a en-
clareza e sinceridade, a posição do frentar as incertezas de conseguir 
Govêrno em relação ao ú til debate um nôvo emprêgo. Isso significa 
aberto em tôrno do tema do direito nã o sbmente uma enorme angús-
dos empregados à estabilidade . De- tia humana; representa também 
sejo declarar de início, alto e bom wn a perda de produtividade para 
som, que um Govêrno nascido para a economia em seu conjunto, situa-
restaurar a ordem, moralizar a ad- ção tanto mais absurda quando, 
ministração e corrigir injustiças exatamente na fase em que o tra-
sociais, jamais pensaria em elimi- balhador a t inge mais elevado grau 
nar legítimas conquistas operárias, de especialização e eficiência pro-
que realmente contribuíssem para fissional, vê cerceadas suas pers-
a melhoria do padrão de vida e pa- pectivas de continuidade e ~e pro-
ra a continuidade e aceleração do moção; vê-se obrigado às vêzes a 
desenvolvimento econômico e so- reambientar-se em outras ativida-
cial. Não se trata de eliminar o que des, desperdiçando o treinamento 
é bom, mas de aperfeiçoar o que a adquirido, quando não consumindo 
experiência revelou ser menos um ràpidamente, no intervalo entre em-
conquista do que uma ilusão. E a pregos, a indenização recebida. 
dura verdade é que, burlado pelos Para as emprêsas, de outro lado, 
patrões, e deformado pela escassa quando um grande número de em-
minoria dos trabalhadores que a pregados atinge a estabilidade, 
alcançam, o instituto da estabilida- cr iam-se situações insolúveis, com 
de tornou-se um autêntico "inst:tu- baixa de produtividade e afrouxa-
to de inquietação". mento de disciplina, gerando pro-

A situação atual estimula o em- blemas de tôda a ordem, não só 
pregador a usar artüícios e buscar, para uma administração eficiente, 
de qualquer modo, a dispensa por como para o próprio desenvolvi-
causa justa, a fim de se livrar do mento de um espírito de colabora-
ônus latente, ou então a evitar que ção sadia entre a mão de obra e o 
o empregado atinja 10 .anos, indeni- capital. Além disso, a rigidez do 
zando-o antes de completar êsse sistema de estabilidade e a acumu-
tempo, pelo receio de indisciplina e !ação dos ônus financeiros daí de-
descaso pela produtividade do tra- correntes dificultam, em caso de 
balhador que atinge a estabilidade. recessões setoriais, a reorganização 
A situação atual estimula também o ou contração das atividades das 
empregado a criar situações insus- empresas, levadas a situações de 
tentáveis, que acarretam sua demis- insolvência, caso em que se extin-
são com indenização, ou a acordar gue por igual a contribuição do em-
com o empregador sua própria d.is- pregador e o direito do empregado. 
pensa, a fim de transformar o di- Olhando mais para o futuro, é 
reito adquirido em um pouco de di- impossfvel ignorarmos que a tecno-
nheiro que, na maioria dos casos, é logia moderna, que em muitos ca-
dissipado sem trazer beneficio se- sos somos obrigados a importar, 
não ocasional, episódico e fugaz. marcha no sentido de crescente au-

Ninguém, nem mesmo o demago- tomatização; isso exige uma mobi-
go, tem o direito de ignorar que na lidade muito maior da mão de obra, 
situação atual, à medida em m~ que necessitará de continua readap-
passa o teiJipO a serviço de um tação e treinamento, para buscar 
mo empregador, o empregado -se novas oportunidades de emprêgo 
tomando progressivamente mala,. ' outros setores capazes de ab-
seguro; à medida que se apro.-'U.I· ,.._~"~• rver maior volume de mão de 
época critica da aquisição da ~=-· .... , ... _ ou que sejam criados pelo 
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próprio acréscimo de produtividade 
resultante da automatização. De-
vemos aliar-nos à tecnologia mo-
derna e não contra ela lutar este-
rilmente. 

O Govêrno está colhendo idéias e 
propostas, e convida os próprios 
sindicatos e os trabalhadores indi-
vidualmente a sugerirem fórmulas 
mais ap.erfeiçoadas, que sejam so~ 
cialmente justas e econômicamente 
viáveis, e também representem efe-
tiva garantia para o trabalhador, e 
não apenas uma fonte de atrito e 
uma semente de inquietação . Pos-
so assegurar aos trabalhadores que 
o instituto da estabilidade não será 
modificado antes de encontrarmos 
uma fórmula melhor, em cuja ela-
bor.ação desejo a participação de 
empregados e empregadores, e que 
deverá ser objeto de ampla discus-
são no Congresso Nacional. 

Não vim para destruir e sim pa-
ra melhorar. 

Entre as várias idéias que vêm 
sendo debatidas, merece atenção a 
proposta de criação de um Fundo 
de Est:ibilidade Social e d·e Habita-
ção, combinado com um sistema de 
seguro contra o desemprêgo. Atra-
vés dêsse Fundo, a obrigação de in-
denização converter-se~ia num de-
pósito mensal, em conta vinculada, 
em nome do empregado, em esta-
belecimento bancário de sua esco-
l.hfl, para transferência ulterior ao 
Banco de Habitação. Êsse depósito, 
que constituiria propriedade do em-
pregado, seria automàticamente 
transferido para uma nova conta, 
sempre que houvesse mudança de 
emprêgo, ou no ato de admissão em 
nôvo emprêgo, rendendo juros cres-
centes em função da duração da 
permanência do empregado no es-
tabelecimento em que trabalha. 
Poderia servir de garantia para fi-
nanciamento do Banco Nacional de 
Habitação destinado à aquisição de 
casa própria, ou utilizado, em caso 
de emergência, para outras 

ou ainda no estabelecimento de ne-
gócio pelo empregado por conta 
própria . 

A estabilldade1 assim garantida 
por um fundo de economia, permi-
tirá criar uma consciência crescen-
te de igualdade de oportunidade 
para todos os empregados; dar-lhe-
-á confiança e flexibilidade para 
pesquisar no mercado as melhores 
oportunidades de trabalho; e eli-
minará a sensação de injustiça, to-
da a vez que, por problema de re-
lações humanas, seja o operário 
dispensado . 

Esta é apenas uma das possíveis 
alternativas, dentre as várias que 
podem e devem ser meditadas e 
trabalhadas, em seus complexos 
pormenores técnicos e nos inevitá-
veis problemas de adaptação das 
situações e.xistentes por todos aquê-
les que, sem falSo paternalismo ou 
corrupta demagogia, querem, do 
fundo do coração, o bem-estar dos 
trabalhadores. ISso, porque tam-
bém trabalham, austeramente, em 
diversas vocações e com diversas 
responsabilidades, para construir a 
grandeza do País e minorar a an-
gústia humana. São possíveis vá-
rias fórmulas e várias opções; o 
que não é possível é ignorar que o 
problema existe, como se o pudés-
semos eliminar pela decantação ou 
pelo exorcismo. 

E' tempo de relembrar, em pou-
cas palavras, a polftica do Govêmo 
Revolucionário em relação aos tra-
balhadores, neste momento huma-
namente significativo em que vi-
sito a terra mineira. O primeiro 
objetivo do Govêmo Revolucionário 
é valortzar o aalário real do traba-
lhador, pela luta contra a inflação. 
O segundo é ampliar as oportunida-
des de emprêgo, pela retomada do 
desenvolvimento econômico. Um 
outro consiste em moralizar e aper-
feiçoar o sistema dtt previdência 

dades que ~ciem a ramflta 
empregado. Blldm como no 11D18111".'"4i!ll 
ctam~to vida tota\; 

ial, unificando serftÇos ·e redu-
custos administrativos, a fim 

as contnõuições arrecada-
para custear a dll!lllltên 

segurados e nio a-~~..-· 
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mentar o empreguismo burocrático. 
Finalmente, o quarto objetivo é a 
democratização das oportunidades 
de acesso à terra, à educação e à 
casa própria, pelas massas traba-
lhadoras. 

Sem falsa modéstia, nem desca-
bido orgulho, em pouco tempo, e 
face a dificuldades não pequenas, 
conseguimos fazer mensurável pro-
pressa na realização de todos êsses 
objetivos . 

O ritmo da inflação se abateu 
consideràvelmente, tornando menos 
fugazes os reajustamentos sala-
nals, e dando-nos a esperança 
de que, em futuro não remoto, o 
t rabalhador não t enha mais que 
enfrentar a sinist ra corrida ent re 
salários e preços . 

Em 1964, pusemos têrmo ao ciclo 
de retrocesso econômico iniciado 
em fins de 1961, cujas conseqüên-
cias cumulativas, em têrmos de di-
minuição de investimentos e de 
oportunidades de emprêgo, repre-
sentarru;n pesada herança de erros a 
sanar e distorções a corrigir . E m 
1965, apesar do inevitável choque da 
reversão de expectativas, a econo-
mia retomou seu crescimento, e, 
em 1966, esperamos consolidar e in-
tensificar investimentos, destinados 
a criar empregos produtivos não só 
nas indústrias básicas e de trans-
formação, mas também na mine-
ração e na agro-pecuária. 

No campo da previdência e da 
assistência social, foi imprimida 
maior estabilidade à administração 
dos institutos e de~ órgãos .. 
Graças à correção Iibnetária dos 
débitos fiscais, os empresários n ão 
mais encontram pa retenção das 
contribuições um confortável mé-
todo de acréscimo do seq patrimô-
nio . Os institutos readquiriram sua 
estabilidade econômica e, vencida 
esta primeira etapa, espera o Go-
vêmo, atra~ de uma {€formula-
ção do sisteula e do mecànismo 
previdência social, realizar o 
fõra prometido e descumprido: 
assistêDcia aos empregados. 

terreno ela democratização 

das oportunidades, o avanço foi 
também signüicativo . Através de 
decreto recém-assinado, foi consti-
tuído um programa especial de bôl-
sas de estudos, destinado exclusi-
vamente aos filhos de trabalhado-
res, e administrado pelos próprios 
órgãos sindicais, por mim convi-
dados e estimulados a ampliarem 
sua missão, para pensar em novas 
e duradourai conquistas - a edu-
cação e a casa própria - ao invés 
de se confinarem à simples reivin-
dicação salarial. No tocante ao 
acesso à casa própria, o Banco Na-
cional de Habitação, apesar das 
inevitáveis dificuldades administra-
tivas de implantação de um meca-
nismo nôvo, em pouco mais de um 
ano está const ruindo maior nú-
mero de unidades que a Fundação 
da Casa Papular em tôda a sua 
existência, e mais da metade do 
construido pelos Institutos de Pre-
vidência em uma vintena de anos 
de trabalho. 

Mas apenas iniciamos o ataque 
ao angustioso problema de habita-
ção . E' necessário fazer muito mais 
e mais depressa. Determinei ao 
Banco Nacional de Habitação que 
f ormule, em cooperação com os 
sindicatos, um nôvo programa pa-
ra acelerar o acesso à casa própria. 

Somando os seus recursos pró-
prios aos dos empresários que con-
corram com meios financeiros ou 
terrenos, e finalmente a uma peque-
na poupança do próprio trabalha-
dor dentro de suas possibilidades 
salariais, o Banco a tivará a cons-
trução de unidades familiares, que 
serio distribuídas através de pla· 
nos aprovados e fiscalizados pelos 
sindicatos operários. Canalizará o 

· Banco parte considerável de seus 
recursos próprios, e os que conse-
guir através de financiamentos, pa-
ra êsse sistema, que já está sendo 
submetigo ao Ministério do Traba-
lho, Paõ ser discutido e aperfei-

·wiiJICilO pelas entidades de classe. 
eras, outrossim, as em-
se prop&gn a vender 
ope~ seus tra-
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balhadores, destinando o produto 
da venda à constituição de· um 
fundo para construir novas casas a 
serem também repassadas aos ope-
rários. O Banco Nacional de Hab i-
tação prevê, em seu programa, o 
aproveitamento de todos êsses re-
cursos, juntamente com os de mu-
nicipalidades, coordenando-os e di-
namizando-os, num plano de que 
certamen te resultará um enorme 
acréscimo das possibilidades de 
aquisição de casas pelos p róprios 
trabalhadores . Já foi iniciada tam-
bém a mobilização de recursos ex-
ternos, mediante um programa de 
cooperação inter-sindical . Em bre-
ves dias se concluirão os trâmites 
de um empréstimo de 23 milhões de 
dólares, de sindicatos norte-ameri-
canos a sindicatos brasileiros, com 
aval do Banco Nacional de Habi-
tação, em nome do Govêrno, que 
permitirá a constr ução de cêrca 
de 8 . 000 unidades residenciais em 
várias capitais brasileiras de maior 
co.ncentração operária. 

Os problemas mais focalizados, e 
diàriamente mais visualizados dos 
t rahalhadores urbmos, não nos de-
vem, entretan to, fazer esquecer a 
situação bem mais penosa dos tra-
balhadores rurais. Foi em benefí-
cio dêstes, que se formulou o "Es-
tatuto da Terra". O Estatuto en-
contr a-se em inicio de aplicação a 
permit irá humanizar os contratos 
de arrendamento e parcer ia, ao 
m esmo tempo que a tributação pro-
gressiva sôbre a ter ra improduti-
va forçará, b revemente, o parcela-
mento de glebas inaproveltadas, em 
benefício dos que querem lavrar a 
t err a. Mas o problema rural bra-
sileiro não é apenas uma questão 
de reforma agrária e sim, principal-
mente, de política agrária. Nunca, 
como no atual Govêrno, se procu-
rou canalizar tanto crédito para a 
agricultura, inclusiv~ para , peque-
no lavrador, e nunca foi -~-- efic 

~ste Govêrno não agitou publi-
citàriamente a bandeira das refor-
mas . Executou as que deviam ser 
executadas, não contra esta ou 
aquela classe, mas a favor de to-
dos . Seguindo o preceito de Rui 
Barbosa, ó Govêrno tornou as re-
formas conservadoras onde encon-
trou o que conservar; timidas, on-
de houve o que respeitar; agressi-
vas, onde houve o que atacar; e re-
voÚ.lcionárias, onde houve o que su-
perar . 

Estas são as afirmações que de-
sejaria dirigir ao povo mineiro e, 
através dêle, a todos os trabalha-
dores do Brasil . Podem estar êles 
confiantes de que, se o Govêrno não 
fêz promessas vazias para ser agra-
dável ou falsamente humanitário, 
não tolerará jamais que a prospe-
ridade de alguns seja const.ruida 
sôbre a misér ia de muitos; e exigi-
r á de todos, grandes e pequenos, 
t r abalhadores, empresários e ad~ 
ministradores, que se convençam 
d.:1 verdade rudimentar e esquecida 
de que a principal segurança, a úni-
ca segurança dos nossos direitos, 
está no cumprimento dos nossos 
deveres . 

Ao concluir estas palavras, teste-
munho do meu profundo reconhe-
cimento pelo título com que me in-
corporais à vossa comunidade, de-
sejo também manifestar o meu 
aprêço e a minha afeição pelo povo 
que tão expressivamente represen-
tais. Podeis estar certos - e êste é 
o meu compromisso com Minas Ge-
rais - até fim do meu mandato 
continuarei a trabalhar pelos ideais 
que, Jlt!'afts .do tempo, têm inspi-
rado esta extraordinária coletivida-
de que, encastoacla nas suas mon-
nhas, foi sempre decisivo fator de 
segurança e grandeza p~ra o Bra-
sil. 

(Palmas). 

HINO NA ONAL 
a política de sustentação dos...mfJI#...,._ ............. ~ 
núnimos de 
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dos, a ouvirem o Hino Nacional 
Braslleiro, que será executado pela 
Banda de Música da Policia Mili-
tar. 

(E' executado o Hino Nacional). 
O SR. PRESIDENTE- Convido 

os Srs. Lideres a acompanha-
rem Sua Excelência, o Senhor Pre-
sidente da República, e autoridades 
presentes, até as escadarias do Pa· 
Iácio da Inconfidência . 

(O Sr. Presidente da República, 
demais convidados e autoridades, 

são conduzidos pelos Srs. Lideres 
para a safda do Palácio da Dlconfl-
dência). 

bJCEaRAMENTO 
O SR. PRESIDENTE - Nada 

mais havendo a tratar, encerro a 
presente Beuniio e convoco outra, 
Ordinária, para amanhã, às 14,00 
horas, com a Ordem do Dia regi-
mental. 

- Levanta-se a Reunião. 

Composto e Impresso 
nas Oficinas Gráflcas 

-de-
VELLOSO S. A. 

Rua GuajaJaras, 1.540 
Belo Horizonte 
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