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Dumont - Delson Scarano - Der· 
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rardo Grossi - Gomes ·Moreira -
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- Com a presença de 72 srs. 
deputados, o sr. Presidente decla-
ra aberta a Reun!Ao. 



ATA 

O SR . WALDIR MORATO (2.0 Se-
cretário "ad-hoc") - Procede à lei-
tura da Ata da Reunião anterior, à 
qual é aprovada, sem restrições. 

EXPEDIENTE 
O SR . JOAO NAVARRO (1.0 Se-

cretário) - Lê Expediente const6n-
te da seguinte matéria: 

MENSAGEM N.o 1.051 
Belo Horizonte, 28 de fevereiro 

de 1966. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de submeter por 

intermédio de V. Exa ., ao esclareci-
do exame dessa Egrégia Assem-
bléia Legislativa o incluso Projeto 
de Lei que dipõe sObre a criação 
do Conselho de Coordenação do Cré-
dito Rural e dá outras providências. 

2 - Na forma do § 4° do artigo 
29 da Constituição do Estado com 
e. r-edação que lhe deu a lei Cons-
titucional n . 14, solicito que sua 
apreciação se faça no prazo de 30 
(trinta) dias. 

3 - O objetivo que se procura 
com a criação do Copselho de Coor-
denação do Crédito Rural é o de 
institucionalizar um sistema esta-
dual de crédito rural que ~atenda às 
diretrizes definidas para o desenvol-
vimento do setor rural, na formu-
lação da politica de suprimento de 
recursos financeiros por entidades 
oficiais e estabelecimentos de cré-
dito particulares a produtores ru-
rais ou a suas cooperativas, para 
aplicação exclusiva em atividades 
consideradas prioritárias. 

4 - Releva observar que o ór-
gão se situará no sistema federal 
d~ crédito rural instituído pela Lei 
no 4. 829, de 5 de novembro de 1965, 
em posição de entidade auxiliar, 
como representante dos Bancos 
controlados pelo Estado, podendo, 
atmvés de convênios. articular-se 
com o dispositivo creditício nacio-
nal, na condição de organismo re· 
gional responsável pela politica de 
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distribuição de recursos, para êsse 
setor, no território mineiro . 

Cabe salientar, ainda. que o Con-
selho se organiza de forma a via· 
bilizar o seu funcionamento em re-
gime de cooperação com as entida-
des que atue.m no Estado no setor 
de assistência técnica, econômica e 
social ao produtor rural, cujos ser-
viços sejam utilizáveis em conju-
gação.com o crédito . 

5 - O suporte financeiro do Con-
selho de Coordenação do Crédito 
RU1"81, como é previsto no Projeto, 
dá ensejo a que a entidade atue 
com a flexibilidade e recursos in-
dispensáveis à eficiente execução 
de seu programa de trabalho, sen-
do que o crédito especial qu~ se 
autoriza para o seu funcionamen-
to e organização, no corrente exer· 
cício, guarda conformidade com as 
Normas Gerais de Direito Finan-
ceiro vigentes . 

Valho-me da oportunidade para 
renovar a V . Exa . a expressão do 
meu cordial aprêço e distinta con-
sideração . 

(a. ) Israel Pinheiro da Silva 
Governador do Estado . 

Publicar. 

PROJETO No 3 .552/ 66 . 

Cria o Conselho de Coordena-
ção de Crédito Rural e dá outras 
providências . 
A Assembléia Legislativa do Esta-

do de Minas Gerais decreta: 
Art . 1 o - Fica criado o Conselho 

de Coordenação do Crédito Rural, 
em que se transforma a Coordeil8-
ção do Crédito Rural prevista no 
Decreto no 7 .362, de 2 de janeiro 
de 1964 . 

Parágrafo único - O patrimônio 
e quaisquer outros recursos da 
Coordenação do Crédito Rural, fi-
cam transferidos para o Conselho 
de Coordenação do Crédito Rural. 

Art. 2" - O Conselho de Coorde-
nação do Crédito Rural é o órgão 
de planejamento e de coordenação 
da. politica de crédito rural dos es· 
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tabelecimentos creditícios subor-
dinados ao Govêmo do Estado, ou 
sob seu contrõle acionário e dos 
que vierem a integrar êste siste-
ma. 

Art . 3° - Ao Conselho de Coor-
denação do Crédito Rural compe-
te: 

I - elaborar ple.nos de crédito 
rural, em função da política de de-
senvolvimento rural do Govêmo e 
tendo em vista as disponibilidades 
financeiras destinade.s ao crédito 
rural, bem como coordenar, acom-
Panl?-ar e fiscalizar sua execução, 
avaliando os respectivos resulta-
dos, para determinação d8s cor-
reções necessárias; 

II - orientar a ação dos órgãos 
financiadores e promover seu en· 
trosamento com os serviços de as-
sitência técnica, econômica e social 
ao produtor rural; 

III - estabelecer normas para 
padronização dos serviços especia-
lizados em crédito rural. 

IV - estabelecer o zoneamento 
dentro do qual devam atuar os es-
t~belecimentos financeiros, em fun-
çao dos planos elaborados; 

V -- promover acordos e convê-
nios com entidades e órgãos nacio-
nais ou não, de natureza privada 
ou oficial, abrangidos ou não pelo 
Conselho de Coordenação do Cré-
dito Rural, visando à obtenção de 
recursos financeiros e técnicos jul-
gados necessários à execução de 
programas assistenciais de crédito 
e ao aprimoramento educacional 
do homem do campo; 

VI - incentivar a organização e 
expansão de cooperativas de pro· 
dutos rurais . 

Art. 4° -- A política de crédito 
rural será executada pelas cartei-
ras especializadas da Caixa Econô-
mica do Estado de Minas Gerais, 
dos estabelecimentos bancários sob 
o contrOle acionário do Estado e de 
quaisquer outros que venham a in-
tegrar o sistema, Il8 forma da. le-
gislação vigente. · 

Art. so - Para os efeitos do ar-
tigo 3° desta lei, a Cartewa Agrfco-

la e Industrial da Caixa Econômica 
do Estado de Minas Ge11ais fica 
vinculada à política de crédito es-
tabelecida pelo Conselho de Coor-
denação do Crédito Ruml. 

Parágrao único - Para os mes-
mos fins previstos neste artigo, fica 
o Govêmo do Estado autorizado 
a promover a vinculação das car-
teiras especializadas em crédito 
agrícola dos bancos sob o contrõle 
acionário do Estado à politica de 
crédito rural estabelecida pelo Con-
selho . 

Art . 6° - O Conselho de Coorde-
nação do Crédito Rural será pre· 
sidido pelo Governador do Estado, 
e se constitui de mais 3 (três) mem-
bros. 

§ l o - O Conselho terá um Vice-
Presidente, escolhido dentre os 
seus membros, pelo Governador do 
Estado . 

§ 2° - Caberá ao Vice-Presidente 
representar o Presidente do Con-
selho nos seus impedimentos. 

§ 3° - O membro designado Vice 
Presidente, com função executiva_ 
terá prerrogativas e vencimentos 
de Secretário de Estado, atribuin-
do-se aos demais o vencimento cor-
respond€nte ao valor do nível XXII, 
acrescido do abono especial de 1/ 3 
(um terço) e. que se refere o arti· 
go 4° e seus parágrafos, da Lei no 
3 . 422, de 8 de outubro de 1965. 

§ 4° - O abono especial de que 
trata o parágrafo anterior extin-
guir-se-á, automàticamente, no caso 
de incorporação dessa vantagem ao 
respectivo nível de vencimento . 

Art . 7° - Ficam criados ( três) 
cargos de Membro do Conselho de 
Coordenação do Crédito Rural, nc 
Anexo III, III -b, de. Lei no 3. 214, 
de 16 de outubro de 1964, de pro-
vimento em comissão e recruta· 
menta amplo. 

Art. SO - O Conselho de Coord& 
nação do Crédito Rural terá um 
setor técnico integrado por servi-
dores requisitados de órgãos da 
administração centralizada ou não, 
ou por servidores pertencentes às 
entidades executoras . 
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Parágrafo único - O Conselho 

de Coordenação do Crédito Rural 
poderá i.nBtituir grupos de trabalhe. 
para o desempenho de funções pre-
viamente determinadas, que se re 
!acionem com a sua competência 

.A:rt . 9" - Mediante prévia e ex· 
pressa autorização do Governad01 
do Estado, o Conselho de Coorde-
nação do Crédito Rural, poderá 
ainda contratar, pelo prazo de 1 
(um) ano, pessoal técnico para o 
d esempenho de funções altamente 
especializadgg que não se incluam 
r:tas especificações de clas~es do 
serviço público civil do Est·ado. 

Parágrafo único - O contrato 
previsto neste artigo poderá ser 
r enovado sempre que a necessida-
de do serviço assim o exigir. 

Artigo 10- O Conselho de Coor-
denação do Crédito Rural contará 
com recursos provenientes de: 

I - verbas que forem consigna-
das ao Conselho no Orçamento do 
Estado; 

II - acordos e convênios cele-
brados com a União, bancos e enti-
dades públicas e privadas, nacio-
nais ou não; 

III - fundos entregues, por lei, à 
administração do Conselho . 

Art . 11 - Além dos recursos a 
que se refere o artigo anterior, con-
tará o sistema de crédito rural, 
mediante acordos e convênios ce-
lebrados pelo Conselho, com recur-
sos . provenientes de dotà.ções das 
Carteiras especializadas em crédi-
to agrícola dos bancos dos quais o 
Govêrno possua o contrôle acioná-
rio, da Caixs Econômica do Esta· 
do de Minas Gerais e de outros que 
atuem no pragrama de crédito rural 
e que venham a integrar o sistema . 

Art. 12 - Os recursos de que 
trata o artigo 10 desta lei constitui-: 
rão o fundo Estadual de Crédito 
Rural, administrado pelo Conselho 
da Coordenação do Crédito Rural, e 
serão destinados: 

I - aos programas de crédito a 
serem executados diretamente pe-
los Bancos e outras instituições de 
assistência técnica e credltlcia, in-

tegrados na política. de crédito ru-
ral do Govêrno . 

II - A manutenção dos serviços 
do Conselho de Coordenação do 
Crédito Rural . 

Art. 13 - Para obtenção de re· 
cursos destinados ao crédito rural 
nos têrmos doa presente lei, fica o 
Govêrno do E stado autorizado a 
contrair empréstimos internos ou 
externos com entidades de direito 
público e privado ou dar sua ga-
rantia a operações desta natureza, 
realizadas por estabelecimentos de 
crédito integrados no sistema . 

Art . 14- Nos têrmos do art. 42, 
combinado com o art . 43, ítem IV, 
da Lei Federe.l no 4 . 320, de 17 de 
março de 1964, fica o Poder Execu-
tivo autorizado a abrir crédito es-
peci-al, até o montante de cento e 
cinquenta milhões de cruzeiros -
(Cr$ 150 .000 .000), para atender às 
despesas resultantes da criação de 
novos cargos, contratos de pessoal 
e instala ção do Conselho de Coor-
denação do Crédito Rural, podendo, 
para isso, realizar as operações de 
crédito necessárias . 

Art . 15 - Fioa o Poder Executivo 
autorizado a regulamentar a pre-
sente lei . 

Art. 17 - Esta lei entrará em 
vigor na data de sua publicação. 

Dado no Palácio da Liberdade, 
aos .. ... . . . 

- Publicado, inclua-se o Projeto 
em Ordem do Dia . 

OFICIO N . 1.017 

Belo Horizonte, 23' de feve reiro 
de 1966. 

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

Acusando o recebimento de seu 
Ofício n . 225/ 66/LN, acompanhado 
de cópia da Indicação n . i.034, 
apresentada pelo senhor Depu-
tado Batista Miranda e outros, 
aprovada por essa egrégia Assem-
bléia Legislativa, e.praz-me comu-
nicar a. Vossa Execalência que o 
9SSunto foi encaminhado à Secre-
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taria da Educação, para o devido 
exame. 

Sirvo-me da oportwlidade para 
reiterar a Vossa Excelência e ao~ 
demais ilustres senhores Deputa-
dos, a expressão do meu mais alto 
aprêço. 

(a . ) Israel Pinheiro, Governador 
do Estado de Minas Gerais. 

Publicar . 

OF1CIO N . 1. 018 

Belo Horizonte, 23 de fevereiro 
de 1966 . 

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

Acusando o recebimento de seu 
Ofício n. 220j6jM!AT, acompanha-
do de cópia da Indicação n. 1. 037, 
apr.esentada pelos senhores Depu-
tados Valdir Melgaço e outros, 
aprovado pelo Plenário dessa Egré-
gia Assembléia Legislativa, apraz-
me. comwúcar a Vossa Execelência 
que o assunto foi enoa.rninhado à 
Secretaria da Administração, para 
o devido exame. 

Sirvo-me da oportunidade para 
reiterar a Vossa Excelência, e aos 
demais ilustres senhores Deputados, 
a expressão do meu me.is alto aprê-
ço . 

(a.) Israel Pinheiro, Governador 
do Estado de Minas Gerais . 

-Publicar . 

OF1CIO 

Brasília, 14 de fevereiro de 1966 . 
Exmo. sr . Presidente de. Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Em referência ao Ofício n. 3 . 993, 
de 18 de novembro d.e 1965, no qual 
V. Exa. solicita sejam as Delega-
cias Fiscais do Tesouro Nacional 
dos Estados, autorizadas a efe-
tuar o pagamento das cotas dos 
impostos de renda e de consumo, 
devidas pela União aos mwlicipios 
brasileiros e referentes aos exercí-
cios de 1965, tenho a honra de. co-
municar a V. Exa. que a Direção 

Geral da Fazenda Nacional já en-
caminhou aos srs . Delegados Fis· 
cais do Tesouro Nacional, nos Es-
tartos, as instruções pe.ra o paga-
mento das cotas dos impostos de 
renda e de consumo d evidos aos 
Mwlicipios, relativas ao exercício 
de 1965. 

Aproveito a oportwlidade para 
renovar a V. Exa. os protestos de 
minha elevada estima e distinta 
consideração. 

(6 . ) Octavio Gouvêa de Búlhões 
Ministro da Fazenda . ' 

- Ciente . Publicar. 

OF1CIO 

Brasília 15 de fevereiro de 196ô . 
Exmo . sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estedo de Mi-
nas Gerais. 

Submeteu V . Exa . à considera-
ção desta Secretaria de Estado 
através do Oficio n . 3 .581/ 65/ ECR: 
de 1/ 10/ 65, o texto do Requerimen-
to n . 1.027/ 65, de au toria dos Depu-
tados Salim Nacur e outros con-
~endo apêlo no sentido de q~ seja 
mstaurado inquérito, no Departa-
mento Nacional de Obras Contra 
as Sêcas, nesse Estado, 6 fim de 
~rem apuradas as causas que mo-
tiva.ram a retirada de uma draga 
do Rio Todos os Santos, em Teófi-
lo Otoni, sem que houvessem sido 
concluídos os trabalhos de draga-
gem do aludido curso dágua . 

Preliminarmente, devo informar-
lhe tmtar-se de matéria afeta à 
competência administrativa do De-
partamento Nacional de Obras de 
Saneamento, qua constitui, corfor-
me o D . N. O . C . S . , Autarquia 
vinculada a êste Ministério. 

Assim, examinada a matéria pelo 
D . N. O . C . S ., mereceu da Che-
fia do seu 9.0 Distrito Federal de 
Obras de Saneamento as informa-
ções constantes da cópia anexa 
que esclarecem devidamente o pro-
blema . . 

Apraz-me, na oportunidade reno-
var a V. Exa. meus protestos de 
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elevada estima e distinta conside· 
ração. 

(a.) Juarez Távora, Ministro da 
Viação e Obras Públicas . 

CóPIA 
9" DISTRITO FEDERAL DE 
OBRAS DE SANEAMENTO 

Cópia de Inormação do Proces-
so 10 .550/ 65. 

Sr . Diretor-Geral: 
Em relação ao requerimento n . 

965, do Senhor Deputado Salim Na-
cur, representante à Assembléia Le-
gislativa do Estado de Minss Ge-
rais, versando pedido de informação 
sõbre os serviços de retificação, 
para dragagem, do rio Todos os 
Sentas, em Teófilo Otoni, re:aliza· 
dos pelo Departamento,· informo-
lhe: 

1 - Histórico e situação a-tual 
No mês de janeiro de 64, em via-

gem a Teófilo Otoni e outras cida-
des do Nordeste Mineiro, o então 
inspetor Eng . Antonio Resende, em 
relatório sõbre o assunto ree.liza-
do, concluiu pela necessidade da 
retüicação do Rio Todos os San-
tos, a fim de eliminar as inundaçÕes 
peri.ódice.s em extensas áreas mar-
ginais ao leito daquele curso d'á· 
gua. 

As intensas chuvas que à época 
atingiram a região, determinando 
inundações calamitosas, em várias 
cidades, indicaram a urgência com 
que os trabalhos deveriam ser rea-
lizados, tidos, mesmo, como de 
emergência . 

Como, houvesse impossibilide.de, 
naquela. ocasião, de remover um 
dos "drags-lines" dêste Distrito -
todos em atividades que não po· 
diam ser interrompidas - os tra-
balhos foram iniciados em abril de 
64, com o concurso de um dos 
"drag-lines" do 8° Distrito, confor-
me planificação de comum· acOrdo 
elaborada. 

O . curso do rio Todos os Santos 
desenvolve-se, também, na zone. ur· 
bana da cidade . Foi projetada a 
sua retificação, para dragagem, na 

zona suburbana e rural, o que cor-
respondia à 1." Fase dos serviços. 
A 2.• Fase, na zona urb6na, seria 
obrigatoriamente realizada pela ca-
nalização e revestimento do rio To-
dos os Santos . 

Esta fase, no entanto, dependia 
de estudos e projeto, além da con-
secução dos indispensáveis e vul-
tosos recursos exigidos para êsse 
tipo de obra e não programados 
para 64 . 

Em janeiro do corrente ano, o 
trecho rural, à jusante, considera-
do de urgente execução, teve a sua 
dragagem concluída, retoiTl8Ildo o 
"drag-line" para o seu Distrito d.e 
origem . 

A continuidade das obras obede-
cerá à seguinte programação: 

a) Execução da canalização e 
revestimento na zona urbana; 

b) Retificação, por dragagem na 
zona suburbana. 

Para o item "a", o Distrito está 
elaborando o projeto das obras, 
estando a concorrência pública pre-
vista ainde. para o corrente ano, 
contando com os recursos do orça-
mento da União/ 65 e os programa-
dos de 66 . 

Pare. o ítem "b", será empregado 
um dos "drag·lines" do Distrito, 
atualmente em conclusão de refor-
ma geral, o que será deslocado pa-
ra Teófilo Otoni, atendendo, poste-
riormente, outras retificações para 
proteção contra inundações e já 
programadas pelo Distrito em ou-
tras áreas daquela região . 

Convém, salientar que, embora as 
anormais ocorrências pluviométri· 
cas do último período chuvoso, as 
obras realizadas eliminaram as 
inundações que, em iguais condi-
ções, sempre assolaram a região . 
2 - Informação Requerimenta n . 

965 
a) quando foi enviada a Teóilo 

Otoni uma draga para retificação 
do rio Todos os Santos e outros 
córregos afluentes do primeiro; 

Em fevereiro de 64. Os trabalhos, 
no entanto, não incluiam a re.tifi-
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cação de afluentes e sim a do cur-
so principal. 

b) se a draga foi entregue à Pre-
feitura Municipal de Teófilo Otoni; 

Os trabalhos foram realizados 
:Pelo Departamento, sem qualquer 
participação da Prefeitura salvo 
na liberação das á.n;as de' serviço, 
necessários à execuçao da obra . 

c) por quanto tempo permane-
ceu a draga em Teófilo Otoni; Du-
rante 12 mêses. 

d) qual a razão de sua retirada 
de Teófilo Otoni:. 

Por conclusão dos trabalhos pre-
vistos na programação inicial ( 1." 
Fase>, conforme anteriormente ex-
posto . 

e) qual a 1"6Zão de não ter re· 
tüicado o trecho do rio que atra-
vessa a cidade, sua principal desti-
n ão no município; 

A retificação do rio, na zona ur-
bana, como anteriormente exposto 
não deve ser realizada por draga~ 
gem, eis que se recomenda a sua 
canalização e revestimento, execu-
tando-se os trabalhos dentro dos 
métodos técnico-construtivos do 
D partamento, para obras d.êsse 
tipo. 

A principal destinação do "drag-
line", em Teófilo Otonl, era a exe· 
cução dos serviços na zona em que 
os mesmos foram realizados. 

f) qual o destino que o D .N. 
O. S . ou a Prefeitura deu à ":Areia 
Lavada" pe.ra construção, retirada. 
com a máquina no período de mais 
de um ano que permaneceu a drs.ga 
em Teófilo Otoni; 

_O "drag-llne" não afetou opera-
çao de retirada de areia. O traba-
lho realizado foi de escavação de 
um canal, retificando o rio Todos 
os Santos. O destino que o Depar-
tamento dá ao material escavado, 
na abertura de canais, é lnvariàvel-
mente em: aterrar, com a própria 
operação de drag&gem, os braços 
mortos próximos, ou depositá-lo, 
sob a forma de despejo ou bota-
fora, paralelamente ao canal que 
se escava. Por outro lado, no caso 
presente, o me.terial escavado, em-

bora arena-argiloso, não é levado 
para construção. 

g) se autorizou o D.N .O. S . que 
cidadãos particulares vendessem 8 
areia retirada do rio com a dra.ga 
naquele período; 

Não houve qualquer autorlzação 
nesse sentido. 

5 - Clonclusão 

Sr . Diretor-Geral: 
Do espírito do Requerimento 965 

ded~-se que houve por parte ~ 
Prefeitura ou de particulares o 
aproveitamento do material esca-
vado - bastante arenoso - como 
areia para construção . Esse apro-
veitamento, se efetivado, não con-
tou, no entanto, com o concurso 
operacional do "drag-line". 

A área dragada é de propriedade 
particular, no seu maior trecho. 
Eventualmente, os próprios pro-
prietários tenham aproveitado o 
despejo arenoso, o que, em tendo 
ocorrido, não prejudica o aspecto 
técnico da obra . Pelo contrário o 
despejo é sempre um obstáculo'-
e por isso interrompido de distân-
cia em distância - ao normal es· 
coamen_to das águas pluviais cai-
das na bacia, na direção do leito 
escavado. 

21/08/ 65. 
(a. ) Harry Amo rim Costa, Eng. 

Chefe do go DFOS . 
Copiado por Islaine Barreto Ro-

drigues. 
Confere - Rafael Costa". 

Ciente - Publicar . 

OF1CIO 

Vitória, 10 de fevereiro de 1966 . 
Exmo. Sr . Presidente da. Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais . 

Tenho a honra de comunicar 8 
V. Exa. que a Assembléia Legis-
lativa, a Requerimento do Sr. Depu-
tado José Parente Frota, aprovou 
um voto de congratulações com 0 
povo braslleiro, pela posse dos go-
vernadores eleitos diretamente pelo 
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pevo nos Estados de Minas Ger~is, 
Paraíba, Pará, Santa Catarma, 
Goiás, Rio Grande do Norte, Mara-
nhão, Mato Grosso e Paraná . 

Sirvo-me da oportunidade para 
Bpresentar a V . Exa. protestos de 
estima e consideração. 

Saudações atenciosas. 
(a.) Adalberto Simão Nader 

Presidente da Assembléia Legisla-
tiva do Estado do Espírito Santo . 

Ciente - Publicar. 

OFiCIO 
Belo Horizonte, 17 de fevereiro de 

1966. 
Exmo. Sr . Pr-esidente da Ass-em-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais . 

Acuso o recebimento do Oficio 
núm ro 118/66/LL. , de 7 de feve-
reiro corrente, em que Vossa Exce-
lência~ comunica a eleição da Co-
missão Executiva, que dirigirá os 
trabalhos da 4• Sessão Ordinária 
de. s· Legislatura dessa Assembléia 
Legislativa 

Agradecendo-lhe a gentileza a,pre-
sento a Vossa Excelência e, por seu 
intermédio, aos ilustres membros 
da Comissão Executiva, meus cor-
diais cumprimentos e votos de ple-
no êxito em seus trabalhos . 

Sirvo-me do ensejo para renovar 
a Vossa Excelência as expressões 
de mi.nho. estima e consideração. 

(a . ) Luiz Fernando Faria de 
Azevedo - Secretário do Interior 
e Justiça . 

- Cliente - Publicar. 

OF!CIO 
Fortaleza, 17 de fevereiro de 1966. 
Exmo. Sr . Presidente da Ass-em-

bléia Legislativa do Estado do Mi-
nas Gerais. 

Acusamos o recebimento do Oficio 
1. 828165IECR, datado de 4 de agOs-
to de 1,965, em que V . Exa., sub· 
mete à apreciação dêste Departa-
mento o Requerimento n . 947, 
apresentado pelos senhores Depu-
tados Levy Souza e Silva e outros, 
sObre a conclusio dos serviços de 

abastecimento dágua da cidade de 
Monte Azul, nesse Estado . 

SObre o assWlto, informamos a 
V. Exa . , que o abastecimento dá-
gua da cidade em pauta, constante 
do Plano de Obras e Estudos ... 
( 1965/ 1968) dês te Departamento, es-
tá com a sua conclusão prevista 
para o próximo mês de março de 
1966. 

Apresentamos a V. Exa., ao en-
sejo, os nossos protestos de con-
sideração e aprêço . 

(a . ) Stanley Fortes Baptista -
Diretor Geral do Departamento Na· 
cional de Obras Contra as Sêcas . 

Publicar. 

OFiCIO 
Brasflia, 3 de fevereiro de 1966 . 
Exmo . Sr . Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais . 

Em atenção ao Oficio n. 3 .670/65/ 
MAT ., no qual V . Exa., encaminha 
a êste Departamento o Requerimen-
to n . 998 apresentado pelos Senho-
res Deputados Altair Chagas e ou· 
tros, cabe-me informar que já fo-
ram nomeBdos para êlsse Estado 
263 candidatos habilitados no C-
430, nomeações estas que atingiram 
os habilitados até a média de ... 
70,12 . 

Esclareço, outrossim, que os de-
mais habllitados deverão aguardar 
oportunidade pare. as respectivas 
nomeações, uma vez que, no mo-
mento, não há pedido das diversas 
autarquias para pr-eenchimento das 
vagas de Servente nessa unidade 
federada. 

Atenciosamente, 
(a.) Benedito Pedro Leal - Pe-

lo Diretor da Divisão de Classifi-
cação de Cargos do Deparúunento 
Administrativo do Serviço Público 

- Ciente - Publicar. 

OF1CIO 
Brasília, 23 de fevereiro de 1966. 
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 
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Em atenção ao Ofício n . 4.003/ 

65/LL ., de 19 de novembro ültimo, 
tenho a satisfe.ção de comunicar a 
V. Exa . , que na comarca de Ritá-
polis, nesse Estado, foram expedi-
dos t rês decretos de autorização de 
lavra de cassi rita, a favor de 
Teófilo Badin, sócio da Emprêsa 
:Mlneira de Estanho Ltda . , respec-
tivamente: 
~reto n . 14 .925, de 2-3-44 

"Diário Oficial" de 6-3-44 . 
Decreto n . 28.197, de 7-6-50 

"Diário Oficial" de 3-8-50. 
Decreto n . 28-197, de 7-6-50 

"Diário Oficial" de 3-11-56. 
2 . Há, ainda, dois pedidos de 

pesquisa na mesma região, feitos 
pelo mesmo cidadão Teófilo Badin 
e José Lombardi. 

3 . Comunico-lhe, outrossim, que 
atendendo à solicitação dessa ilus-
tre Assembléia, recomendei à Di-
visão de Fomento dêste Departa-
mento a proceder uma vistoria "in 
loco ' para um melhor estudo e co-
nhecimento da situação. 

Aproveito a oportunidade para 
apresentar a Vossa Excelência os 
protestos de estima e consideração. 

<a. ) Irnack Carvalho do Amaral 
Diretor Geral, do DNPM . 

- Ciente - Publicar . 

OFíCIOS 

Das Câmaras Municipais de Cae-
té, Capinópolis, Conceição das Ala-
goas, Coronel Fabriciano, Juramen-
to, Mato Verde, Matosinhos, Poços 
de Caldas, Rio Casca. Santa Bárba-
ra e Senador José Bento, comuni-
cando eleição das r espectivas Mesas 
diretoras. 

- Ciente. Agradecer. 
Da Câmara Municipal de B.elo Ho· 

rizontt> e das Prefeituras Munici· 
pais de Formiga e Rio Prêto, cum-
primentando a nova Comissão Exe-
cutiva desta Assembléia . 

- Ciente. 
Da Câmara Municipal de Rio Es-

pera, lamentanao incidentes poUti-

cos ocorrido no muniCIPio em 31 
de janeiro último . 

- Ciente. 
Da Associação Comercial de Con· 

selbeiro Lafaiete e do Sindicato 
dos Proprietários Rurais de Patos 
de MínBs, comunicando eleição das 
respectivas diretorias. 

- Ciente. Agradecer . 
Da família do Sr. José Erigido 

Pereira Pedras, agradecendo as ma-
nifestações de pesar da Assembléia 
quando de seu falecimento. 

-Ciente . 
Dos Câmaras MWlicipais de Con-

tagem, Ipatinga e Itabira e do Aero 
Clube de Limeira, S. P . , apresen-
tando à Case e aos familiares do Sr. 
Cláudio Pinheiro Lima condolên-
cias pelo seu falecimento. 

Ciente . 

TELEGRAMAS 

Da Sociedade Mineira de Enge-
nheiros, aplaudindo o Projeto con-
cedendo cidadania honorária mi-
neira aos Engenheiros Orflla Lima 
Santos e Geonísio Carvalho Barro-
so e pedindo sua aprovação. 

-Ciente . 
Do Presidente da Cooperativa dos 

Plantadores de Cana de Ponte No-
va, pedindo providências junto ao 
I .A .A. sObre situação da lavoura 
canavieira de Minas . 

- Ciente . 
- PasSB-se à 
LEITURA E APRESENTAÇÃO 

DE PROPOSIÇOES. 

PARECER 
- Pelo respectivo Relator, é en-

caminhado à Mesa o seguinte Pare· 
cer: 

PARECER PARA 2t:t DISCUSSÃO 
DO PROJETO N.0 1.868!65 

Comissão de Constituiçã..J, LegiSla-
ção e Justiça 

De autoria do nobre Deputado 
Spártaco Pompeu é o Projeto em 
exame, o qual visa a declarar de uti-
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lidade pública o Botafogo Futebol 
Clube, com sede em Varginha. 

A proposição faz-se acompanhada 
da docwnene.tção que torna legiti-
ma a iniciativa do autor . 

Assim sendo, concluímos favorà-
velmente à sua aprovação, em se-
gunda discussão, nos têrmos origi-
nais . 

Sala "José Proença", 1.0 de mar-
ço de 1966 . 

(aa.) Hugo Castelo Branco, Pre-
sidente - Jarbe.s Medeiros, Relator 
- Carlos Eloy - Expedito Tava-
res- Raul Fernandes- Jairo Ma-
galhães - José Luiz Bacce.rini . 

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

-Vêm à Mesa: 

PROPOSTA DE EMENDA 
CONSTITUCIONAL N.0 25 

Dá nova redação ao artigo 85 e 
tre.nsforma o seu parágrafo único 
em parágrafo primeiro e acrescen-
ta-lhe o parágrafo segundo e acres-
centa mais um artigo e.os Atos de 
Disposições Transitórias da Cons-
tituição do ~tado de Minas Ge· 
rais, pare dar cumprimento ao que 
dispõe a Emenda Constitucional 
Federal número 13, de 8 de abril 
de 1965 . 

.A: Assembléia Legislativa do Es-
tado de Minas Gerais, usando das 
atribuições que lhe conferem os 
artigos 150 e 151, da Constituição do 
Estado e o que dispõe a Emenda 
Constitucional Federal número 13, 
de 8 de abril de 1965, promulga: 

Art . 1 - O e.rtigo 85 e parágrafo 
único da Constituição do Estado de 
Minas Gerais passam a ter a se-
guinte redação: 

"Art . 85 - Os mande.tos de Pre-
feito, Vice-Prefeito e Vereador se-
rão de quatro anos . 

§ 1.0 -E' vedada a reeleição do 
Prefeito . -

§ 2.0 - As eleições de todos os 
Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereado-
res realizar-se ão simultànamente 
em dia e mês do penúltimo ano do 
término do mandato do governa-

dor, a ser designado pela justiça. 
eleitoral ressalvado o disposto no 
artigo 4° do Ato Institucional núme-
ro 3 de 5 de fevereiro de 1966 . 

Art. 2.0 
- Acrescente-se ao Ato 

das Disposições Constitucionais 
Transitórias do Estado de Minas 
Gerais - o seguinte artigo: 

Art . - As eleições para preen-
cher os cargos de Prefeito, Vice-Pre-
feito e Vereadores decorrentes do 
término do mandato que se verifi· 
car até L67, serão no mesmo dia 
das eleições para Deputados esta-
dU6is . 

Art . a. o - Revogadas as disposi-
ções em contrário, esta lei entrará 
em vigor na data de sua publicação. 

SeJa das Reuniões, 25 de fevereiro 
de 1966 . 

( aa . ) - Cícero Dumont - Lúcio 
de Sousa Cruz - Jarbas Medeiros -
Altair Chagas - Jorge Vargas 
Walthon Goulart - Hermelindo Pai-
xão - Jehovah Santos - João Na-
varro - Reny Rabello - Hélio Gar-
cia - Manoel Costa - Homero San-
tos - Euler Lafetá - Waldir Mo· 
rato - Pe:-eira de Almeida - Sette 
de Barros - Delson Scarano -
Martins Silveira - José de Castro 
- lbrahim Abi-Ackel- Sinval Boa,. 
ventura - Hugo Castelo Branco -
otelino Sol -Expedito Tavares -
Wilson Modesto - Aureliano Ch& 
ves - Carlos Eloy - Domingos Jó-
rio - Waldomiro Lôbo - Carlos 
Megale - Salim Nacur - Paulino 
Cícero - João Luiz de Carvalho -
.AJvimar Mourão - Jorge Ferraz -
Nunes Coelho . 

Justificatva 
1 - O Ato Institucional n . 3 es· 

tabeleceu o calendário para as elei-
ções presidenciais, governamentais 
e parlamentares, a se realizarem 
êste ano (art. 5°); em relação às 
eleições municipais, estatuiu apenas 
que elas serão diretas; porém não 
designou data para o seu processa-
mento . 

2 - A Emenda n. 13, de 8 de 
abril de 1965, à Constituição Fede-
ral dispõe: 
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Art. ao - Caberá às Assembléias 

Legislativas dispor, nas Constitui-
ções Estaduais, sôbre as eleições 
municipais para tornar obrigató-
rias as seguintes regras: 

a) os mandatos de todos os Pre-
feitos, Vice-Prefeitos e Vereadores 
serão de quatro anos. ' 

b) as eleições de todos os Pre-
eitos, Vice-Prefeitos e Vereadores, 
dentro do mesmo Estado, reallzar-
se-ão, simultâneamente, em dia e 
mê do penúltimo ano do término 
do mandato do governador. 

Parágrafo único - E' fe.cultado 
às Assembléias, ao dispor sObre 
eleições municipais que se realiza-
rem para preenchimento das vagas 
de Prefeitos, Vice-Prefeitos e Ve-
readores, decorrentes do términÓ 
do mandato que se verificar até 
1967, estabelecer regras de caráter 
transitório, de modo a permitir a 
aplicação definitiva até 1971, do dis-
posto nos ítens a e b dês te artigo . 

3 - Dada a peculiaridade de ca-
da E tado, entendeu o constituinte 
federal que e. tarefa de ajustar as 
situações municipais às regras dos 
itens a e b, do art. ao, citado, de-
veria ficar com o constituinte es-
tadual; e para garantir sua plena 
aplicação definitiva, a té 1971, po-
dem as Assembléias, para preenchi-
mento dos cargos municipais vagos 
em decorrência do término dos 
mandatos, estabelecer "normas de 
caráter transitório" . 

4 - O Ato Institucional n . 3, an-
terior à emenda ta, concordou com 
o constituinte federal: manteve elei-
ções diretas pare. os cargos muni-
cipais, mas não fixou data para a 
realização das mesmas. Esta tarefa 
continuou com as Assembléias de 
acOrdo com os principias cónsig-
nados na emenda n . 13. 

5 - Assim, no texto da Consti-
tuição ~tadual, tem de se consig-
narem, por seu caráter de pereni-
dade, os princípios normativos da 
col'lcidência dos mandatos e da si-
multã.neidade das eleições munici-
pais. 

Tais regras devem ser transcritas 
na sua essencialidade, sem se es-
quecer que se está fazendo uma 
adaptação _ 

Na medida em que se puder trans-
crevê-las, nas próprias palavras em 
que foram concebidas, melhor; 
guardar-se-á, assim, mais fidelida· 
de ao espírito e à letra da lei. 

Fiara fazer essa .adaptação, a 
Emenda Constitucional n. 13 dá às 
IA.ssembléias Legislativas a "facul-
dade" de elaborar "normas de ca-
ráter transitório", quanto ao preen-
chimento das vagas de Prefeitos, 
Vice-Prefeitos e Vereadores, decor-
rentes do término de seus manda-
tos até 1~7, de tal modo que, em 
1971, esteJa assegurada a aplicação 
definitiva dos aludidos princípios . 

6 - O Projeto nessa linha de ra-
ciocínio, desde logo, marca as elei-
ções municipais - as que se reali-
zarem para preenchimento dos car-
gos de Prefeitos, Vice-Prefeitos e 
Vereadores para o mesmo cUe. em 
que se realizarem as parlamenta-
res: 15 de novembro dêste ano . 
Considerando-se a possibllidadie, 
embora remota, de que haja mo-
dificação daquela data, o critério 
ainda permite manter a simultânei-
dade das eleições municipais e das 
para Deputados estaduais. 
7- No tocante à fixação da data 

para as eleições municipais, tem de 
se considerar as que devem se rea-
lizar para preenchimento das vagas 
dos cargos de Prefeito, Vice-Prefei-
to e Vereadores, decorrentes do 
término de seus mandatos, até 1967; 
e as que devem ser realizadas a 
partir de 1971 . 

No que diz respeito às primeiras 
a designação da época do seu pro: 
cessamento cabe à Assembléia, por 
se tratar de norma de "caráter tran-
sitório". 

Relativamente às outras, isto é, 
e.s que devem ter lugar a partir 
de 1971, em "caráter regular", deve 
ser fixada pelo constituinte esta-
dual, ou pela Justiça Eleitoral, se 
êle, o constituinte, assim o enten-
der, obedecida, sempre, a condição 
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de ser em dia e mês do penúltimo 
ano de término do mandato do Go-
vernador". 

Entendo que tal escolha deve fi· 
car a cargo de. Justiça Eleitoral, 
pela regularidade de que se reves-
tirão as eleições, e por lhe ser pos-
sível tomar a decisão, sem necessi-
dade de lei . Por outro ledo, caben-
do à Justiça dirigir e baixar instru-
ções para o pleito, fica em condi-
ções de conhecimento excepcional 
para exercer tal arbitragem, con-
sideradas as conveniências gerais, 
além de evitar qualquer dúvids in-
terpretativa. 

8 - A realização conjunta do 
pleito municipal e eleições pam a 
Assembléia inspiram-se nos melho-
res propósitos e é de validade ju-
rídica inequívoca. 

Como se sabe, o AC 3, para aten- . 
Jer à segurança do sistema revolu-
cionário, nessa emergência, só dei-
xou ao p.ovo o direito de escolher 
diretam-ente o seu representante 
parlamentar, Senador pelo Esta-
do e os ocupantes dos cargos mu-
nicipais . 

Apenas as eleições para tais car-
gos são diretas, o que já é motivo 
para simultãneidade . Mas, a rea-
lização destas, no mesmo dia, tem 
a evidente vantagem de garantir o 
melhor comparecimento. 

E' sabido e resse.bido que só os 
pleitos municipais motivam vigoro-
samente o eleitor . :ele não apenas 
se determina a votar, como se em-
penha junto e. votantes de suas re-
lações para colaborar na vitória do 
seu candidato. Se se fizer a eleição 
pe.rlamentar num dia e as munici-
pais em outro ter-se á, como resul-
tante, uma forte abstenção nesta 
( 40% no minirno) e um insignifican-
te comparecimento naquelas ( 40%), 
o que não é bom nem para a revo-
lução, que quer criar uma democra-
cia autêntica, nem para a democra-
cia que vive fase de ostensivos pa-
decimentos . 

9 - As providências determinadas 
pelo constituinte federá!, na Emen-

da 13, citada, não surpreendeu o le-
gislador mineiro. 

Desde 1 . .46 que o mandato muni· 
cipal, no Estado, é de 4 anos . Só 
excepcionaunente tem êle menos 
tempo de duração: é quando se 
trate. de eleições para municípios 
novos (criados pela revisão admi-
nistrativa) , porém garantida sem-
pre a coincidência. do término do 
mandato . :esse dispositivo permi-
tit.., semp , as eleições municipais, 
após as principais, serem numa 
mesma oportunidade 

Seria melhor que o constituinte 
federal tivesse repetido o art . 85 da 
Constituiçfto de Minas, de notável 
sabedoria. Garantir e. regra do 
mandato àe 4 anos, com a simul-
tâneidade das eleições municipais, 
sem esque~er a transitoriedade dos 
mandatos quando se trata de mu-
nicípio novo . 1!:ste artigo 85 teve 
um complemento da Emenda Cons 
titucional n . 8, de 19EH:, (Projeto 
de minha autoria). 

Em Minas, graças a êsse s is tema, 
não ocorre o que se verifica em 
outros ~ t ados, como o de São 
Paulo: eleições municipais por gru-
pos de municípios . 

10 - Além da conveniência o. rP 
comendar a simultâneidade das 
eleições municipais e parlamenta-
res pe.ra à Assembléia, não há 
qualquer obstáculo constitucional. 
institucional, complementar ou le-
gal à sua execução . 

E' verdade que no Projeto do Có-
digo Eleitoral feito pelo STE cons· 
tava eleições em turnos distintos, 
conforme sua natureza; as pre-
sidenciais numa época; as gover-
namentais, para Senador, Deputa-
dos federais e estaduais em outra: 
e inalmente as municipais em ou 
tra . O Executivo, ao rever o Proje-
to, não manteve essa orientação . 
Depois, através das Emendas 9 e 
13, a Constituição Federal alterou 
para indireto o processo de tôdas 
as eleições, excluídas es municipais 
e par lamentaras . Suponho que só 
não foram as eleições muncipais 
vinculadas às de~is porque, como 
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se viu, o constituinte federal en· 
tregou a solução do problema às 
Assembléias Legislativas . 

11 -Também não se pode falar 
em substituir por sirnultâneidade 
de eleições indiretas. Es e princípio 
só é válido para as diretas . Nas 
primeiras, os corpos eleitore.is são 
restr itos e diferentes em relação a 
cada eleição; apenas nas diretas é 
que o eleitor é o mesmo pa re todos 
os cargos . 

12 - A época designada pelo Ato 
n . 3, de 15 de novembro, é a pior 
possível. De um modo geral época 
de muita chuva. As dificuldades 
permanentes que imped: m o maior 
comparecimento eleitoral, somain-
se os obstáculos decorrentes das 
chuv-as . Contudo é preferível, pe-
los motivos atrás aduzidos, que as 
eleições municipais ~ para Deputa-
dos Estaduais sejam simultâneas . 

13 - O critério que se adotou no 
presente Projeto de reforma cons-
titucional vincula as eleições muni-
cipais às Parlamentares cuja data 
já está fixada . Porém se fOr modi-
ficado não haverá necessidade de 
nova deliberação constitucional. 
E ' flexivel e atende à realidade. 

O Projeto ora apresentado à con-
sideração do Plenário é uma cola-
boração objetiva do seu e.utor à so· 
lução do· problema. Se não tiver al-
gum mérito, pelo menos não se lhe 
pode negar que provocará defini-
ções a respeito. 

Sala das Reunições, 25 de feve-
reiro de 1966 . 

<a . ) Cícero Dumont. 
- Publicada a Proposta, fica sO-

bre a Mesa pelo pre.zo de 3 dias 
para receber emendas, nos têrmos 
do art. 2<l da Resolução n . 722. 

REQUERIMENTO N . 1.146 

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

O Deputado ue êste subscreve, 
sob o amparo dos dispositivos re-
gimentais apllcáveis, requer à Me-
sa, ouvida a Casa, se faça trans· 

crever nos Anais desta Assembléia 
Legislativa o discurso do Exmo. 
sr. Deputado Austregésilo de Men-
donça, proferido por ocasião da 
posse de S. · Ex.a., na Secretaria de 
Saúde, em 3. de fevereiro de 1966 : 

(aa . ) José de Castro - Sette de 
Barros - Wilson Modesto - Marta 
Nair Monteiro - Benedito Xavier 
- Salim Na.cur - Hugo Castelo 
Branco. 

Justificativa 

. - O Deputado federal Austregé-
silo de Mendonça é dos homens 
públicos de concento mais elevado 
em Minas e no Pe.is . 

Despiciendo seria o enumerar-se 
suas qualidades morais, intelectuais 
e cívicas, põsto que conhecidas não 
somente dos mineiros, ma.s, tam-
bém, dos brasileiros . S . Exa. é 
notável psiquiatra, sendo, em sua 
especialidade, professor universi-
tário, proficiente e zeloso; pontifi-
cando em .sua cátedra, obteve, 
sempre, o respeito e e. admiração 
dos alunos. 

De outra face, sua conduta na vi· 
da pública o distingue e qualifica 
pe.ra as missões de grandes e gra-
ves responsabilidades. 

De tôdas as que lhe foram con-
fiadas, desincumbiu-se excepcional 
e brilhantemente, máxime como Se-
cretário de Saúde do Govêrno Bias 
Fortes, onde prestou ao Estado os 
mais assinalados e relevantes servi-
ços . 

Agora, recebendo convccação do 
Exmo . Sr . Governador Isre.el Pi-
nheiro, retorna à chefia da mesma 
Pasta, para serena tranqüilidade 
da saúde pública de Minas . • 

O discurso de posse do Deputado 
Austregésilo de Mendonça, em ane-
xo, constitui invulgar documento 
público que, se bem que sucinto, 
abrange todos os problemas políti-
cos, administrativos e sociais d-a 
pasta cujs direção lhe é entregue . 

A multiplicidade de assuntos 
abordados nesse pronunciamento, 
com maestria e vigor, não impe-



diu que o professor Mendonça -
como é popularmente conhecido -
se mantivesse em seu estilo habi-
tual: sereno, claro, conciso, concre-
to, porém, fértil e exuberante. 

Justifica-se, assim, o nosso desejo 
de que as futuras gerações de mi· 
neiros conheçam seu pensamento 
sócio-político-administrativo, atra-
vés dos Anais desta Casa . 

(a.) José de Castro . 
- A Comissão Executiva . 
O SR. PRESIDENTE - Com a 

palavra o sr. Deputado Batista Mi-
randa . 

O SR. BATISTA MIRANDA 
Sr. Presidente e Srs. DeputadOB . 

E' conhecida de todo o povo mi-
neiro a majestosa, profunda e hu-
manitária obra realizada pelo emi-
nente Governador Magalhães Pinto, 
em todos os setôres da comunida-
de mineira, mas, de um modo espe-
cial no setor do ensino. ~sse as-
pecto do Govêrno de S. Em. já foi 
aqui debatido sobejamente .por to-
dos os Srs. Deputados da antiga 
Oposição e hoje Govêrno. Não pôde 
S . Exa . , entretanto, dadBs as di-
mensões da obra que representa a 
educação em todOB os seus gráus, 
em nosso Estado, conclui-la como 
do seu desejo, eis que, pe.ra um Es-
tado empobrecido e em descapita-
Uzação, seria. exigir se o impossí-
vel, que um Govêrno, em cinco anos 
desse cabo a éssa chaga que con-
tamina a todos nós, que é a chaga 
da ignorância e do analfabetismo. 
Dentro as mensagens que S . Exa. 
pOde enviar a esta Casa, ao fim de 
seu Govêrno, destaco duas de rele-
vante importância; as que criam 
Colégios e Gin~io na cidade de 
Monlevade, coração siderúrgico do 
nosso Estado, centro produtor de 
riquems para Minas Gerais e para 
o Brasil. E porque foi enviado sO-
mente ao fim do mês de janeiro, 
não foi possível a S . Exa. instalar, 
como do seu desejo, aquela unida-
de escolar. Remeteu, entretanto, a 
esta Casa, a mensagem sob o rito 

de 30 dias, o prazo mais curto pos-
sível. A população da cidade, re-
presentada por alunos, jovens. es-
tudantes, professOres, comerclan-
tes e industriais, freqüentemente 
comparece a esta Assembléia para 
pedir que a Casa aprove as refe-
ridas mensagens. 

Antes do Carnaval procurei o meu 
eminente amigo, Deputado Manoel 
Costa, e fiz ver a S. Exa . que es-
tava à sua disposição para provar 
do ponto de vista técnico, pedagó-
gico e material, o acêrto da propo-
sição . Esclareci, ainda, a S . Exa. 
que era indispensável que se man· 
tivesse o ri to de 30 dias, a fim de 
que, ao fim de fevereiro, o atual Go-
vêrno de Minas pudesse apor a sua 
assinatura àquela proposição, pos-
sibilitando o funcionamento nor-
mal do Colégio . · 

Ausentando-me desta cidade por 
alguns dias, aqui chegado, fui sur-
preendido por umta. decisão do De-
putado Manoel Costa, que acredito 
fruto de acúmulo de trabalho, ex-
cesso de preocupa ões com os no-
vos encargos de Líder do Govêmo, 
pois um homem dêsse . ga~ito. e 
dêsse nível, cujo espinto publico 
admiro e homenageio, ao longo de 
14 anos de convívio parlamentar, 
jamais seria capaz de permitir que 
com uma decisão como esta, viesse 
tornar impossível a aprovação da 
medida pro poste.. 

Hoje procurei obter dos dirigen-
tes daquele município dados sõ~re 
a realidade socuu, hwrnwna, politica 
e econômica de Monlevade; e, ago-
ra, me permito proceder à sua 
leitura, para que o Deputado Ma-
noel Costa e tôda a <:8sa meditem 
sObre a eloqüência dêsses números 
e a partir de a.manhã, já seja co-
lbcado em votação o Projeto de 
Lei. 

Os números, Sr . Presidente e Srs. 
Deputados, representam apenas o 
que V v. Exas. vão conhecer neste 
momento (Lê> : 

"1 - População de João Monle-
vade - 40 . 000 habitantes, mais ou 

-15-
menos incluindo Carneirinhos. 50% 
da população está abaixo de 16 
anos . 

2 - idem em idade escolar: ... 
16 .000 aproximadam~nte - 7 a 14 
anos. 

3 -Produção da Cia. Siderúrgi· 
ca Belgo-Minei.ra: 400 . 000 t . aço em 
lingotes 1965. 

4 - Produção no setor de mine-
ração: 480 . 000 t. - 1965 . 

5 - Médicos existentes: Dr. Car-
cy Duarte de Figueiredo, José do 
Nascimento Dias, Geraldo Soares 
de Sá, Déa Maria Ramos de .Almei-
da, Me.noel Eto, Yara Ferreira Eto, 
Rubens Savino Campos, Hugo Mar-
condes Reis, Stanley Batista de Oli-
veira, Lázaro Vilela de Faria, Ddeu 
Ribeiro de Oliveira, Hugo Martins, 
Flávio José de Castro, Henrique Al-
berto Azevedo, Paulo Gomes de Mi-
randa, Edna L. de Castro - To-
tal: 16. 

6 - Renda Federal - 1965 - Im-
posto de Consumo Cr .. ......... . 
1. 666 . 954 . 561; Renda Cr$ ..... ... . 
151. 535 . 728 (impOsto de renda): 
Renda do sêlo: Cr 18 .202 .212 -
Minério - Cr$ 508 .082 .940, outras 
taxas: Cr$ 289 .575; Rendas Diver-
sas: Cr$ 22 .141.960 - Depósitos e 
Consignações: Cr$ 678 .754 - Total 
geral da receita: Cr$ 2 .365.804.630. 

7 - Renda Estadual - 1965; .. 
1. 000 . 800 . 000, meis ou menos. 

8 - Renda Municipal: Cr$ ..... . 
160 .000.000. 

E' incrível que, diante de um 
quadro econômico e social, e de 
uma paisagem humana como esta, 
em que apenas uma cidade com 
40. 000 habitantes, tem cêrca de .. 
16.000 em idade escolar que se ten· 
te, intencionalmente ou não, nesta 
Casa, procrastinar a aprovação de 
um projeto que virá tmzer a essas 
camãdas juvenis a.quêle instrumen-
to tão necessário à formação da 
nacionalidade. 

Retiro-me da Tribuna. Antes, po-
rém, deixo meu apêlo ao espfrito cf-
vico do Deputado Manoel Costa, pa-

ra que S. Exa. ainda hoje retifique o 
seu ato, estabelecendo 30 dias de 
prazo para aprovação das respecti-
vas proposições, isto é, criação do 
Colégio local e aprovação do con-
vênio celebrado entre o Estado de 
Minas Gerais e a Cia . Belgo-Minei · 
ra, para efeito de prestação de en-
sino primário . · 

Quero, ainda, encaminhar à Mesa, 
Requerimento ao Sr. Ministro das 
Minas e Energia, pedindo a S . Exa. 
que, da verba global, que lhe cabe 
distribuir, destaque para os Muni-
cípios de Pescador, Nova Módica, 
São José do Divino, da Comarca 
de Itambacuri, os recursos neces-
sários para que se estendam, até 
àquelas comunas, 8S linhas de 
transmissão da CEMIG que, hoje 
já cortam tOda a região de Itam-
bacuri, no Vale do Rio Doce. 

REQUERIMENTO N . 1 . 147 

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

Os Deputados que o presente 
subscrevem requerem a V . Exa ., 
ouvido o Plenário e na forma regi-
mental, se envie apêlo ao Exrno. 
Sr . Ministro das Minas e Energias, 
engenheiro Mauro Thibau, no sen-
tido de destacar da verba global 
que lhe cebe distribuir, recursos 
para execução das obras de exten-
são das linhas da CEMIG aos mu-
nicipios de Pescador, Nova Módi-
ca e São José do Divino, situados 
á margem direita da Rio-Bahia, na 
Comarca de Itambacuri. 

Sala das Reuniões, 1.0 de março 
de 1966. 

(a.> Batista Miranda - Expedi-
to Tavares - Sinval BoaventU1"6 -
Joaquim de Melo Freire ~ Carlos 
Megale. 

JusUtlcativa 

GraQBS aos esforços desenvol· 
vidos pela CEMIG e à ajuda do 
Ministro Mauro núbau, somados • 



-16 

aos recursos do Govêrno do Estado, 
já estão contratadas as obras d_e 
eletrificação do trecho Campana-
rio-Jampruca-Frei Inocêncio-Vila 
Matias, conjunto de municípios que 
será em breve e.tendido pela CEMIG. 

Trata se de vasta e rica área do 
Vale do Rio Doce, servida pela Rio-
Bah:e., e com terras das melhores 
que se podem considerar em todo 
o País . Na verdade t rata-se de uma 
região que em breve vai destacar-
se entre as mais desenvolvidas do 
Estado, não só pelo esfõ.rço inteli-
gente de sua população mas, de 
igual modo, pela riqueza natural 
com que é dotada . 

E' sabido o que r epresente.. para 
o desenvolvimento econômico e so-
cial de uma Nação a criação de sua 
infra-estrutura . Pois bem, estrada 
e energia elétrica compõem êste 
quadro de dinamização de riquezas. 
A área e. que se refere o presente 
apêlo contará, proximamente, com 
êsses instrumentos . 

Entretanto, urge· ampliá-los e dar-
lhes completo aproveitamento . Eis 
0 que propomos, a fim de concluir-
se, com a ajuda federal, a eletrifi-
cação de tõda a comarca de It~o
mi, composta, de sete muncíptos, 
vários distritos e povoados, com 
uma extenção territorial de perto 
de 5 mil quilômetros quad.r:ados e 
uma população humana superior a 
120 mil habitantes . Atualmente 
apene.s três municipios - Pescador, 
Nova Módica e São José do Divi-
no -não são objeto de programa-
ção no setor de energia elétrica . 
E como representam papel da 
maior importância na economia re-
gional, não se pode deixá-los à mar-
gem . Ricas e desejosas de desen-
volverem-se, tais comunas mere-
cem o atendimento do apêlo que 
ora dirigimos ao senhor Ministro 
Mauro Thibau . 

Sala das Reunló.ês, 1.0 de março 
de 1966. 

(a. ) Batista Miranda . 
- A Comissão de Transportes . 
- Vêm à Mesa: 

REQUERIMENTO 

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

o Deputado abaixo assinado re-
quer, ouvida a Ca.sa, seja consigna-
do em nossos Anais um voto de con-
gratulações com o senhor Presiden-
te da Petrobrás, pelo término da 
construção do oleoduto Rio-Belo 
Horizonte, que será dentro de bre-
ves dias inaugurado oficialmente . 

Solicita outrossim, que se dê co-
nhecimento da presente decisão à 
Diretoria da Petrobrás e que a co-
municação seja dirigida ao seu ilus-
tre Presidente, Marechal Adernar 
Queiroz Tavares e Sr . Diretor da 
Refinaria Gabriel Passos. 

Sala das Reuniões , 1.0 de me.rço 
de 1966 . 

(a . ) Reny Rabello . 
-Publicar. 

REQUERIMENTO 

Exmo . Senhor Presidente da As-
sembléia Legislativa do Estado de 
Mioos Gerais. 

o Deputado infra-assinado comu-
nica a esta Egrégia Assembléia Le:-
gislative. o falecimento, na cidade 
de Monte Alegre de Minas, em 21 
de fevereiro, do Exmo. Senhor 
Luiz Dutra Alvim . 

O ilustre extinto exerceu durante 
dois períodos o cargo de Prefeito 
Municipal de Monte Alegre de Mi-
nas. 

Durante o tempo em que o Se-
nhor Luiz Dutra Alvim estêve à 
frente do Executivo Municipal, o 
município de Monte Alegre de Mi-
nes experimentou uma das melho-
res fases de progresso. Obras da 
maior importância aU foram exe-
cutadas. 

O Sr . Laiz Dutra Alvim foi Ser-
ventuá io da Justiça na Comarca 
de Monte Alegre por muitos anos . 

Requer o signatário que os s~
timentos de pesar da Casa sejam 

-17-

registrados na Ata de nossos tra-
balhos, fazendo-se as comunicações 
de estilo à digna família enlutada., 
na pessoa do Senhor Dr. Eolo de 
Faria Alvim, vereador à Câmara 
Municipal de Monte Alegre de Mi-
nas . 

Sala das Reuniões, 1.0 de março 
de 1966 . 

(a . ) Luiz Junqueira. 
-Publicar. 

REQUERIMENTO 

Exmo. S nhor Presidente da As-
sembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais . 

Os Deputados "in fine" assinados, 
dentro das normas regimentais, re 
querem a V . Exa. com e.nuência 
da Casa, um voto de profundo pe-
sar pelo passamento do Dr. New-
ton de Pa.iva Ferreiro, emérito edu-
cador, jornalista, administrador e 
homem de invulgares qualidades de 
inteligência, de espírito e de cora-
ç~o. Requerem mais que, da deci-
sao desta Casa, seja dado comuni-
cação à família enlutada . 

Sala das Reuniões, 1.0 de março 
de 1966. 

Hermelindo Paixão . 
José Maria Magalhães- Lúcio de 

Souza Cruz - Cícero Dumont - Ál-
varo Sales - Al vimar Mourão -
Ladislau Salles- Pires da Luz -
José Luiz Baccarini - Reny Rabello 
- Sebastião Anastácio e Manoel 
Costa. 

Justificativa: 
O Dr . Newton de Paiva Ferreira 

era um elemento que honrava a 
sua geração, pois pertenceu aos 
idealistas de 29 e. 30, tendo sido 
~ baluarte da revolução . MOço 
Idealista, de re.ra inteligência, ocu-
pou os mais elevados postos, tanto 
no jornalismo, como na cátedra de 
ensino, como professor e dirigente 
de colégios e ginásios nesta capi-
tel. - Foi um dos diretores da 
Rêde Ferroviária Nacional, deixan-
do naquela autarquia as indeléveis 
marcas da sua personalidade. -
Assim se justüica o voto que se pe-

de a esta augusta .Assembléia, à 
memoria de um homem digno. 

Sala das Reuniões, 1.0 de IIlBrço 
de 1966. 

<a . ) Hermelindo Paixão. 
-Publicar. 

COMUNICA.ÇAO 
Exmo. Senhor Presidente da As-

sembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais . 

O Deputado que esta subscreve, 
sob profundo pesar, comunica à 
Case. o falecimento, ocorrido em 
Juiz de Fora, do Doutor José Dirceu 
Andrade, um dos maiores e dos 
mais conceituados vultos da vida 
daquela cidade, particularmente 
dos setores médicos . 

O extinto, como assevera a "Ga-
zeta Comercial", de 25 do corrente 
(recorte anexo), foi uma das figu-
ras mais proeminentes e marcantes 
de quantas já passare.m pela Man-
chester Mineira . 

Sala das Reuniões, 1.0 de março 
de 1966. 

(a.) José de Ce.stro. 
- Ciente . - Comunique-se . 
Faleceu ontem, nesta cidade, o 

Dr . José Dirceu de Andrade, ilus-
tre e conceituado médico nascido 
em Leopoldina, Minas, e aqui re.-
dicado desde. o início de sua car-
reira. 

Era o extinto filho de AntOnio 
Caetano de Andre.de e Maria Ilídia 
Rezende de Andrade, casal oriun· 
do de conceituadas famfiias minei-
ras. 

O Dr . J . Dirceu de Andrade nas-
ceu a 22 de janeiro de 1902, tendo-
se doutorado em 1924 pela Facul-
dade Nacional de Medicina, vindo 
clinicar em Juiz de Fore., onde rea-
lizou uma carreira brilhante ven-
do seu nome projetar-se alé~ das 
fronteiras do Município e do Esta-
do, e.lcançando prestígio nacional . 
Ligou seu nome a diversos movi-
mentos e instituições de natureza 
cientf!ica e assistencial, onde reve-
lou dedicação, elevada cultura es-
peciaUzada e esfOrço empreende-
dor. 



-18-
Dentre as funções exercidas pelo 

Dr . J . Dirceu de Andrade sobr~
sairam-se as seguintes: Catedrátl-
co fundador da cadeira de Obste-
trícia da Faculdade de Medicina de 
Juiz de Fora; membro da Mz.se. 
Administrativa da Santa Casa; só-
cio e ex-presidente da Socied6.de 
Brasileira de Proctologia; sócio e 
ex-presidente da Sociedade de Me-
dicina e Cirurgia de Juiz de Fora; 
ex-professor da Cadeira de Anato-
mia Descritiva da Faculdade de 
Odontologia de Juiz de Fora, ex-
professor da Escola de Enferma-
gem; membro (Fell?w) <:f5> Colégio 
Jnternacional de Crrurg1oes e do 
Colégio Brasileiro de Cirur~ões; 
fundador em 1926, da Materrudade 
Terez~ de Jesus, da qual foi di-
retor até á presente data e da qual 
foi 0 m aior baluarte, tornando-a 
uma das instituições de assistência 
hospitalar especializada mais im-
portantes e acreditadas do Estado; 
co fundador do Instituto Clínico de 
Juiz de Fora . Foi médico do IAPB 
quase 30 Qil.Os, exercendo cargos de 
chefia, e da Cia . Fiação e Tecela-
gem Santa Cruz durante 35 anos . 

Era o Dr. J. Dirceu de Andrade 
casado com a sra . Marília Teixei-
ra Leite de Andrade, tendo o casal 
os seguintes filhos: Dr. Amaury Tei-
xeira Leite de Andrade, médico, ca-
sado com a Sra . Dinorah Noguei-
ra de Andrade; Dr . Nelson Teixei-
ra Leite de Andrade, médico; · se-
nhorita Gilda Teixeira Leite de An-
drade e Agenor Teixeira Leite de 
Andrade, e um filho falecido, Flávio 
Teixeira Leite de Andrade . 

Deixa os seguinte irmãos: Dr. 
Ernani Rezende de Andrade, enge-
nheiro em Jundiaí, São Paulo; Dr . 
Adhemar Rezende de Andrade, Pre-
feito de Juiz de Fora, Dr. Décio Re-
zende de Andrade, Dr. Egberto Re-
zende de Andrade; Dr. Ameliano 
Rezende de Andrade, Dr. Pedro Re-
zende de Andrade, Comandante Ro· 
berto Rezende de Andrade, Dr. Ru-
bens Rezende de Andrade, Dr. An-
tOnio Rezende de Andrade, Dr. Tar-
ctlo Rezende de Andrade, Sra . Zé-

lia Andrade Dutra, casada com o 
Dr. Celso Dutra; Sra . Diva Andra-
de Corrêa da Silva, casada :om o 
Coronel Cláudio Nery Correa da 
Silva; Senhorita Hilda Rezende de 
Andrade, Dra. Dinah Rezende de 
Andrade, Senhorita Maria de Lour-
des Rezende de Andrade . 

o sepultamento do Dr. J . Dirceu 
de Andrade será realizado hoje, às 
16 horas, no Cemitério Municipal . 

-Publicar . 

COMUNICAÇÃO 

Exmo . Sr . 
Presidente da. Assembléia Legis-

lativa do Estado Minas Gerais . 
O Deputado que esta subscreve, 

profundamente consternado, e p e-
saroso comunica à Casa o falecim~n
to do Sr . David João José ?corn~o 
em Carmo do Rio Claro, dia 27 úl-
timo. 

o extinto era um dos grandes be-
neméritos do Município, onde pas-
sou a residir desde a idade de 17 
anos, sendo estimado e respeitado 
por todos . 

Além disto, deixou família nume-
rosa tõda ela constituída de Senho-
ras ~ senhoritas da sociedade sul-
mmeira e de cidadãos prestantes, 
entre os quais o atual Vice-Prefei-
to de Csrmo do Rio Claro, Rachid 
David e o Dr . Abrahim David, ex-
Vereador à Câmara Municipal da-
quela cidade e mais o~ seguintes: 
Salomão, Antônio, .Julieta, Alzira, 
Joana, Falamina e Elza . 

Como todos os que tiveram a ven-
tura de conhecer e privar da ami-
zade do inesquecível David João Jo-
sé sentimos imensamente sua mor-
te' que causou em nós grande pe-
sár, gerando muitas saudades. 

Eis porque, Senhor Presidente e 
Senhores Deputados, requeiro fique 
constando da Ata de nossos traba-
lhos um voto de profundo pesar pe-
lo passamento de David João José. 

Sala das Reuniões, 1.0 de março 
de 1966. 

José de Castro. 
-Publicar. 
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COMUNICAÇÃO COMUNICAÇÃO 

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

Ex:mo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais . O Deputado infra-assinado traz ao 

conhecimento da Douta Casa a do-
lorosa notícia do falecimento, no 
dia 18 de j aneiro do corrente ano, 
do Sr . Ernesto Wiss de Faria, ocor-
rido no Município de Alvarenga, 
solicit ando a. consignação de um 
voto de pesar na Ata de nossos tra-
balhos. 

O extinto era Il6tural da locali-
dade de Alagoinha, no Estado da 
Bahia, de onde saiu muito criança 
ainda, vindo para o Estado do Es· 
pirita Santo, onde passou sua in-
fância e adolescência, lutou pela 
vida e, depois de adquirir prática 
de farmácia e enlermagem; foi para 
o Município de Aimorés, onde- exer-
ceu por muitos anos o cargo de 
professor municipal, prestando as-
sinalados serviços ao Município. 

Mudou-se depois para o Municí-
pio de Conselheiro Pena, dedican-
do-se a atividades rurais e, valen-
do-se dos conhecimento adquiridos 
como prático de farmácia, pôde as-
sistir a quantos o procuraram por 
motivo de saúde, em vista da falta 
de médico no interior . Era, por, 
por isto e pela maneira carinhosa 
e humana com que atendia a to-
dos, estimadíssimo nas localidades 
onde residia, onde o seu passamen-
to foi muito sentido e deixa uma 
profunda lacuna . 

Em casado com Da . Aliee Moura 
de Faria, que lhe sobrevive e deixa 
ainda os seguintes filhos: Ruy Wiss 
de Faria, Rainal Wiss de FarJa e 
Ruth Wiss de Faria, todas casados 
e residentes no Município de Alva-
renga. Pelo que solicita ainda seja 
dada comunicação desta homena-
gem à famflia enlutada na pes.sõe. 
do filho mais velho, Ruy Wiss de Fa-
ria, residente em AI varenga. 

Saio. das Reuniões, aos 28 de fe-
vereiro de 1966 . 

Florivaldo Dias. 
-Publicar. 

O Deputado abaixo-assinado cum-
pre o doloroso dever de trazer ao 
conhecimento desta Douta Casa o 
falecimento em Aimorés, em data 
de 17 do corrente, do Sr . Francis-
co Sentas, ferroviário aposentado, 
ali residente há mãis de quarenta 
anos, solicitando seja inscrito nos 
nossos Anais um voto de profun-
do pesar pelo lutuoso acontecimen-
to . 

O extinto deixa viúva, Da . Fran-
cisca Santos, e duas filhas residen-
tes em Aimorés, Nely e Elza San-
tos. 

Francisco Santos era natural de 
Ouro Prêto, tendo-se transferido 
para Aimorés há mais de 40 anos, 
quando para ali foi removido ou 
nomeado Juiz de Direito o seu tio, 
Dr . Joaquim Santos. E com a saí-
da dêste, ali continuou, constituiu 
família e, graças ao seu trato afá-
vel e espírito comunicativo, con-
quistou a amizade de quantos o 
conheceram através de sua útil 
existência naquela cidade, durante 
a sua mocidade e bem assim na 
maturidade e velhice . 

Pede que dessa comunicação se 
dê conhecimento à família enluta-
da na pessõa da viúva, Da. Fran-
cisca Santos, residente em Aimorés. 

Sala das Reuniões, aos 28 de fa-
vere-iro de 1966 . 

Florivaldo Dias. 
-Publicar. 

COMUNICAÇÃO 

Exmo Sr . 
Presidente da Assembléia Legis-

lativa do Estado de Minas Gerais. 
E' com profundo pesar que co-

munico a esta Casa o falecimento 
do Dr. .José de Almeida Paiva, ci-
rurgião dentista na cidade de Di-
vinópolis . Era o extinto pessoa de 
extraordinários dotes morais e in-
telectuais, ótimo profissional tendo 
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naquela cidade granjeado, pela st;ta 
simpatia contagíante, um largo cir-
culo de amizade . . 

Era casado com Da . A.delma A~
meida dos Passos que ll,le sobrevi-
ve e deixa os seguintes filhos: Ode-
t de Almeida carvalho casada com 
0e sr . José Pereira carvalho, Da . 
Jandira Almeida Lima, casada ?om 
0 Sr. Sherlock Holmes d? u.t::a, 
Dr Daly de Almeida - Crrurgiao 
de~tista em Uberaba, casado co~ 
D. Alfa Rabello, Jayme. de Almei-
da José de Assis Almeida, c~ad? 
co in D . Alzira Alice Leite. Slqt_Iel-

D Neida de Almeida Saliba, 
~~na.Úio José de Almeit!-a, Maria 
Angela de Almeida GarCia, _ casada 
com 0 sr . Hideu Garcia Le3:o, Ma-
ria Cristina de Almeida, Mana Neu-
za de Almeida, Anita de Pádua Al-
m eida e Maria Efigênia de AI.mei~ 

Solicito que essa comum?açao 
seja do conhecimento da fanul1a .en-
lutada na pessôa da Sra . Adelina 
Almeida dos Passos, viúva .~o ex~ 
tinto moradora à Rua Gmas, n . 
492 ~m Divinópolis . 

&-ua das Reuniões, Lo de março 
de 1966 . 

R ?-ny Rabello . 
-Publicar. 
0 SR. PRESIDENTE - Com a 

palavra 0 Sr . Cícero Dumont . 
O SR . C!CERO DUMONT - Sr · 

Presidente Srs. Deputados · 
Recebi, sábado, um exemplar .do 

livro do Prof . Darcy Bes~one, m-
titulado "O Mundo, o Brasil, o Ho-
mem». . 

Trata-se d e uma obra de llteratu-
ra política da maior impor~ância e 
da maior relevância, equa~10nando 
problemas sociais, especialmente 
da tipologia que ocorre em nosso 
País . 

Esta obra, já anunciada há 6lgum 
tempo supera, na verdade, a me· 
lhor e~ctativa que se tinha a Eeu 
respeito, eis que o autor, já conhe-
cido e consagrado, só produz obras 
sérias e de profundidade. O Prof . 
D&l'cy Bessone é nome hoje conhe-
cido, não só em M1Il8s, mas em to-

do 0 País, não apenas pelas fun-
ções que já exerceu, mas e sobre-
tudo por sua atividad~ na cátedra 
e pelas obras já publlcadas .. AI~m 
de ser um especialista em D1r~1t~, 

lia a êste conhecimento especiall-
:ado uma excelente cultura huma-
nística e nos últimos tempos tem 
estado' absorvido no ~~tudo dos 
problemas político-soCiaiS · · ~sse 
seu trabalho é, sobretudo, ~m tra· 
balho de estudo e pesqmsa,. no 

ual enfeixa, na forma de manifes-ic, sua opinião pessoal a respeito 
d~s problemas que aborde., na refe-
rida obra . . 

Segundo foi noticiado pela rm-
prensa defende o autor de~ta uma 
"tercei.i-a posição", ou seJa, ~a 
posição que nem se cal~ na filo-
sofia e na técnica capl~lls~a, m~ 
também não se prende mtel!amen 
te ao processo e aos objetivo.s do 
socialismo . Defende êle a teona de 
que, hoje, 0 que se t em a. realizar, 
através do processo polftlco, é o 
"Estado do Bem Estar Social", nem 
o estado cepitalista, nem o e-stado 
socialista . Esta obra está f~dada 
a alcançar a maior repercussao pe-
la sua relação com os problemas 
que incumbem às Assem~?léias deba-
ter; entendi que preste.na .ur:t bo~ 
serviço a esta Casa e à opinla.o P 
blica de Minas. fazendo consta r do 
meu discurso o seu manifesto lan-
çado 80 final da referida obr.a . 

1!:sse numifesto, Sr . Prestden~, 
está às fls. 408 a 427 . Nesse mam-
ferto, como disse, S . Exa · dá e. sua 

inião a respeito dos problemas 
~~e faz desfilar no seu liyro · ~ . c:~ 
manifesto serve de doutrma pohtl-
ca pelo seu alcance filosófico e pe-
pela sua objetividade . 

Nesta hora em que se proces~am 
as reformulações políticas: e~ que 
procura o Govêrno novos mstru. 
mentos adequados, não apenas a 
expre!õsar a opinião pública, mas, 
sobretudo, d<> arregimentá-la!. em 
tOmo de princfpios e soluçoes, o 
manifesto do Prof . Darcy ~ssone, 
inserido no seu livro, servrrá de 
programa para algumas dessas re-

-21-
formulações, senão, tôdas, pelo me-
nos da s ua maior parte . O grupo social, qualquer que sé-

ja a sua dimensão, não constitui 
um ent-e autônomo, destacado dos 
sêres humanos que o integram. 
Em face de outros grupos, será uma 
unidade, mas, internamente, é uma 
pluralidade de indivíduos . 

Além do objetivo de dar à Assem-
bléia um subsídio a mais para o 
estudo dos problemas que lhe são 
afetos, entendemos também, com 
êste gesto, prestar uma homenagem 
ao Prof. Darcy Bessone, não tanto 
pelo que êle já fêz pelos serviços 
prestados à comunidade de Minas 
e do Brasil, que são muitos, mas, 
sobretudo, pelo que êle abre de 
perspectiva nesta sua obra: "O 
Mundo, o Brasil, o Homem". 

Considero lido, para efeito de 
constar no meu discurso, o mani-
festo inserido ao final do livro: "O 
Mundo, o Brasil, o Homem". 

Segundo me informou S. Exa . , 
eu autor, essa obre deverá estar 

sendo lançada d entro de dez dias. 
E' uma obra que não pode faltar à 
livrarias dos Parlamentos, à Biblio-
teca do Parlamentar, sobretudo, é 
uma obra que deve ser populariza-
da, porque, com a sua populariza-
ção levar-se-ão ao povo dados com 
que êle mesmo posso decidir com 
relação às opções ideológicas, que 
n~m sempre são oferecidas, mas, 
quase sempre são impostas . 

Aqui fica pois, Sr . Presidente, re-
gistrada esta minha homenagem 
que, estou certo, é homenagem des-
ta p ópria Casa ao Prof. Darcy 
Bessone, a quem tanto já deve a 
mocidade de Minas e do Brasil. 

MANIFESTO 

Os elementos coligidos e analisa-
dos ao longo das páginas preceden-
tes conduzem à formulação de al-
guma proposições infensas à orto-
doxia do capitalismo e do socialis-
mo, e, porventura, bastantes para 

Quando se fala no primado do 
social sObre o individual, a. refe-
rência não é, todavia, a outros gru-
Pos sociais. O que se quer signifi-
car é que, em face do seu próprio 
grupo, o individuo não Pode dispu-
tar a primazia. Ao contrário, deve 
admitir que é um apenas dos com-
ponentes do mesmo grupo. Ques-
tão de quantidade, como se vê. 

Trata-se, -em suma, de uma répli-
ca ao artifício da valorização de 
certas prerrogativas individuais co-
mo meio de legitimar privilégios 
de um contra muitos ou da mino-
ria contra a maioria . 

II - A organização social tem 
por fim a coexistência ordenada dos 
homens, vivendo em sociedade . 

A hipótese do homem solitário, 
como Robinson Crusoé em sua ilha, 
tornaria dispensável a disciplina 
das relações que a interdependência 
dos homens requer. 

Configurada essa interdependên-
cia, entretanto, surge a necessidade 
de uma certa ordenação, que so-
mente pode ser imposta por um, po-
der superior, dotado de fôrça coa-
tiva, a fim de que os dissíclios não 
se resolvam segundo a lei do mais 
forte. As técnicas de estruturação 
do poder e de organização das com-
petências, inerentes so Estado de 
Direito, destinam-~e à segurança e 
ao progresso do homem, vivendo 
em sociedade. 

clificar-se uma outra posição. 
São as qUe se seguem, com as 

respectivas justificações, ainda que 
"Umárias e remissivas . 

I - O homem é o destinatário 
dos bens da vida . 

A afirmação corrente do prima-
tio do social sObre o individual não 
invalida a tese enunciada. 

III - O verdadeiro fim do Esta-
do é o bem-estar do homem. 

Não se pode recusar a afirmação 
de Jellineck de que, "partindo da 
evolução histórica e das concepções 
dominantes, o ~tado, sem dúvida 
alguma, se acha convocado a man-
ter relações com os inte-rêsses hu-
manos solidários" e, assim, "o mais 
elevado princípio, para a atividade. 
geral do Estado, é promover a evo-
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lução progressiva da totalidade d? 
povo e de seus memb~os", concel-
tuando-se, por consegumte, o Esta-
do como "a associação de um p~
vo, possuidora de uma pz.rsonah-
dade jurídica soberana, q~e, de 
modo sistemático e centr~or 

Atraso e desenvolvim~nto eco.nô· 
mico tanto existem na area capita-
lista quanto na socialista (n. 58). 

Os dois regimes asse~~~-se em 
princípios que as expenenClas co-
nhecidas se recusaram a abonar, 
como o da concorrência perfeita 
no capitalismo (n. 40), e ~ s~ia
lismo, os do valor, da mBJS-valia e 
do salário, que MARX, formulo.u e 
a União Soviética abandonou (ns. 

e valendo-se de meios ex~e~ores, 
favorece os interêsses soUdános do 
indivíduo no sentido de uma evo-
lução pr~gressiva e comum" (págs. 
237 e 238). 

o Estado não tem fins próprios 
a realizar. A sua missão é i?Stru-
rnental é de meio, para o fim de 
promo~er a melhor vida para .os 
habitantes do território sob sua JU-
risdição. 

A concepção do Estado _do Bem· 
Estar Welfare State) exprrme, cor-
retamente, a vocaçã~ natural do 
organismo estatal (pag. 264) . 

IV - Institucionalizou-s~ a ~ro
priedade no interêsse da .dinamiZa-
ção das riquezas natunus, para o 
proveito de todos . os homens . 

Em muitos pontos, as pretensas 
peculiaridades dos dois regimes são, 
em verdade, apenas aparentes. 

Em última análise, ambos são ca-
pitalistas, ainda qll:e, em um, o ce:-
pital seja predomn:antemente pn· 
vado e no outro seJa preponderan-
tement~ público, pois é clar.o que 
não é possível a qualquer slStema 
econômico prescindir da poupança, 
que forma capital (págs. 59 e. 60) . 

Nos dois existe a propriedade, 
embora seja mais extensa a á:ea 
da propriedade priya~a no <:aplta-
lismo, sendo, no socml~mo, publica-
ca a propriede.de dos mstru.mentos 
de produção (pág. 66). 

Se MARX apontou contradições 
no capitalismo, também as deco-
briu KARDELI, vice-presidente da 
Yugoslávia, no socialismo (págs . 
151 a 153). 

77e.86) . . . 
Sem embargo de tantas cO_ID<?l-

dências ou semelhanças, o socialis-
mo denuncia o capitalismo, funda-
do no lucro ilimitado como forma 
de estimulo e na conseqüente con-
centração das riquezas (ns. 41 e 
42), por negligenciar o problema da 
repartição do produto global en-
tre os grupos sociais ( ns . 43 e 44), 
desvalorizando o trabalho (n . 47) 
e tornando-se indiferente à ques-
tão do bem-estar social.. mas,. la.:n-
çado 0 libelo, o ~rópn~ socl8lis-
mo se viu na contmgênCJa. de ad-
mitir que o bem-estar social, ou a 
socialização da riqueza, dedende 
ãe que se crie, preliminarmente, 
abundância pois, de outro modo, 
realizar-se-Ía a igualação na fome 
(pág. 156). Assentado ,êste out.ro 
ponto preliminar, a política soem-
lista passou e. dar ênfase ao soer-
guimento da economia, atrav~s da 
direção centralizada~ e. org~da 
das atividades econom1cas, lSto. é, 
segundo o plano, que, desd~ o mi-
cio se converteu na própna me.r· 
c a,' na característica essencial, do 
regime socialista, relegando-se a lu-
gar secundário a x:aclonalização 
dos meios de produçao ou a su-
pressão da herança e das desigual-
dades de qualquer natureza . Acon-
tece todavia que a direção global 

Configuram-se, nos dois mundos, 
mitos sem correspondência com a 
realidade no tocante à liberdade 
(ns . 5 e '6) e à democraci8 (ns. 26 

e rlgida da' economia eliminou, 
bbviamente, a livre iniciativa, o que 
sbmente poderia ocorrer wb uma 
ditadura. severa, como foi a que se 
implantou em nome do proletaria-
do, mas acabou incidindo sôbre o 
proletariado (pág .. 49). Po~ fôrça 
.dQ próprio conceito, a ditad~ra 
não se submete a contrõle ou fre10s, e 27~. 
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nem admite pressões. Perde o com-
promisso com o tempo, não se dei-
xa limitar pelas idéias esposadas 
por ocasião de sua implantação . 
Logo se percebe que, em um qua-
dro ditatorial, não restam meios 
para impor ao regime a fidelidade 
ao principio da ve.lorlzação do tra-
balho, ou ao da inadmissibilidade 
de uma classe dominante, ou ao do 
bem-estar social. A aspiração da 
hegemonia mundial ou da grande-
za nacional pode empolgar mais os 
circulas dirigentes do que o estilo 
socialista da vida do homem. Os 
desvios do diário básico do socia-
lismo colocaram a realidade em 
contradição com a utopia da socie-
dade sem classes, sem conflitos, 
com tôdas as necessidades plena-
mente satisfeitas, em que o Esta-
do se tornaria uma superfetação e 
poderia recolher-se a um museu de 
antigüidades ao lado da roca de 
fiar (pág. 146). Claro, por conse-
guinte, que, se o bem-estar social 
constitUi a filosofia mesma do so-
cialismo, as experiências em curso, 
tõdas sob incontrastáveis ditaduras, 
não oferecem garantia de sua efe-
tivação, ou pelo menos, de que o 
tenham realmente por objetivo úl-
timo . 

De outra parte, o bem-estar so-
cial jamais constituiu o "ratio" do 
capitruismo. Sbmente por acaso 
poderá êle emergir do capitalismo 
ortodoxo, que o liberalismo eco-
nômico de ADAM SMITH configu-
rou, salvo se, em economia tão 
complexa como a do monopólio ou 
da concorrência imperfeita (pág. 
65), fôr possível confiar-se na mão 
invisível (pág . 62). 

Os dois sistemas - um por au-
sência de controles e pressões e o 
outro por alheamento do problema 
- nenhuma garantia oferecem à 
questão do bem-estar social . Po-
dem, todavia, produzi-lo, por efeito 
de uma politica voluntária de um 
govêrno socialista ou fôrça de 
pressões que sofra, eventualmente, 
o c~pitalismo. 

VII -O desenvolvimento econô-
mico é condição de bem-estar so-
cial . Se o produto global, a repar-
tir entre os grupos sociais, fOr pe-
queno, a participação dos que es-
tão por baixo, contitillndo a maio-
ria, há de ser, inevitàvelmente, pe-
quena também. KAIRDELI, vice-
presidente da Yugoslávia, lucida-
mente advertiu - tolere se a repe-
tição - que "o socialismo não po-
de ser edificado sôbre a pobreza, 
através de. igualação na fome, pois, 
ao contrário, sbmente pode efeti--
var-se mediante a igualação gra-
dual na abundância, cuja base ma-
terial deve, preliminarmente, ser 
criada" (pág. 156) . Substitua-se o 
têrmo socialismo por bem-estar so-
cial e a tese será válida para qual-
quer regime econômico, tanto que 
é corre·nte na doutrina capitalista, 
a imagem do bOlo social, que deve 
ser aumentado para que as fatias 
dos grupos sociais também possam 
ser aumentadas. 

Não podem, com efeito, encon· 
trar resposta as pressões inciden-
tes sôbre uma economia débil. O 
primeiro passo terá de ser, obvia-
mente, o fortalecimento da econo· 
mia, para que possa haver o que 
repartir. 

Foi o que compreendeu o socia-
lismo quando colocou acima dos 
seus velhos postulados teóricos a 
direção centralizada e organizada 
da economia pare. elevar o seu teor 
(pág. 156). 

VIII - O desenvolvimento sb-
mente se deflagra através de mo-
dificações da estrutura da econo-
mia. 

Em países subdesenvolvidos, a 
"estrutura se expande dentro de 
funções de produção limitadas", 
ba.seade.s em uma ciência e uma 
tecnologia ultrapassadas por efei-
to de descobertas que revelaram ser 
o mundo exterior "suscetível de 
manipulação produtiva sistemáti-
ca", como assinala ROSTON (págs. 
224 e 225) . 

A permanência da mesma estru-
tura impossibilita o arranco para: o 
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desenvolvimento, tornando-se ne-
cessário, segundo a correta opinião 
de M.ARRAMA, "passar dos proble-
mas de conjuntura para os de es-
trutura", bem como considerar-se 
que "o que mais importa são os 
movimentos a largo prazo do siste-
ma econômico" (pág. 222) . Assim 
sendo, é claro que, enquanto a es· 
trutura permanecer inalterada, os 
corretivos do plano da conjuntura 
serão eficazes. 

O recente exemplo brasileiro das 
intensas repercussões de mudanças 
operadas na infraestrutura da eco-
nomia (energia elétrica e transpor-
tes), sôbre o processo d·e indus-
trialização ilustra a irrecusável te-
se (Capítulos 19, 20 e 21) . 
IX- Incumbe ao Estado modüi-

car e. estrutura da economia . 
A superação das obstruções e re-

sistências ao desenolvimento, decor-
rentes de defeitos estruturais, pode 
ocorrer espontâneamente, como 
aconteceu na Inglaterra e nos Es-
tados Unidos, mas, observa HÉLIO 
JAGUARIBE, "a ocorrência espon-
tânea do de!;envolvimento é uma 
hipótese estatisticamente remota, 
que se torna tanto mais afastada 
quanto mais, no curso do tempo, 
se acentuam as düerenças entre de-
senvolvidos e subdesenvolvidos" 
(pág . 227) . 

Pode a sociedade tradicional es-
perar indefinickunente pela ação da 
mão invisível. Esperará, provàvel-
mente, em vão. Ou revestir-se-á de 
paciência para suportar a demora, 
ainda que muitas gerações se su~ 
dam sem os benefícios do progres-
so. 

O Estado moderno, aliviado dos 
preconceitos do liberalismo econô-
m ico, preferiu tornar-se interve-n-
cioni ta, quando não dirigista mes-
mo, para acelerar o processo do de-
se::wolvimento econômico e social. 

Os entes privados não dispõem 
de m eios, nem de organização, pa-
ra modificar a estrutura da econo-
mia, construindo centrais hidrelé-
tricas, implantando e pavimentan-
do estradas, formando quadros téc-

nicos, corrigindo os defeitos do so 
lo e da irrigação, etc. . Serão os 
destinatários das vantagens propi-
ciadas pela nova estrutura, que não 
seriam capazes de armar, todavia . 

X - A economia rural brasilei-
ra reclama mudanças estruturais 
urgentes. 

A terra não é bem perecível . Ao 
contrário, é o único bem de produ-
ção que existe desde o comêço e que 
continuará a existir até o fim . 

De outra parte, a alimente.ção da 
humanidade sempre dependeu e 
continuará a depender da terra . 
Não só a alimentação com as ma-
térias primas para a produção de 
quase todos os bens da vida . 

Não é, portanto, um bem que in-
teresse apenas à geração atual, ou 
à chamada época familiar, que en-
volve três gere.ções, pais, filhos e 
netos (pág. 95) . Interessou a tôdas 
as gerações passadas, interessa à 
geração presente e interessará às 
,gerações porvindouras . 

Se um bem assim perene, eterno, 
mesmo, se submete à propriedade 
privada, isto só ocorre para esti-
mular o melhor aproveitamento da 
terra, mas não porque se ligue em 
defintivo a um proprietário qual-
quer . 

Logo se percebe, por conseguin-
te, que a terra deve ser vista e tra-
tada como um bem essencial ao 
mundo, ao homem, em todos os 
tempos. 

Não deve, portanto, permanecer 
sem defesa, sem conservação, exau-
rindo e.s próprias potencialidades . 
Constitui dever do Estado, ao con-
trário, prover no sentido de que o 
solo seja protegido e conservado, 
nos têrmos da melhor tecnolgia. 

Se, a despeito de contar com den-
sa rede hidrográfica, falta água em 
muitas áreas próprias para a e.gri· 
cultura ou a pecuária, por se regis-
trar no Brasil a maior porcentagem 
no mundo de recursos hidrográficos 
não explorados (pág. 403), a corre-
ção do sistema de irrigação incum-
be ao Estado, desde que não inte-
ressa a proprietários isolados, nem 
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teriam êles condições de promo-
vê-la. converteu se na própria marca na 

característica essencial do regime 
socialista (pág . . 156), é igualmente 
certo_ que não previu Marx a plani-: 
ficaçao (pág . 241), não constituin-

De outra parte, se os produtos 
alimentares vêm da terra e inte-
ressam a tôda a população brasi-
leira e, em certa medida, até às 
populações alienígenas o proble-
ma da produção agropecuária não 
diz respeito apenas aos fazendei-
ros e envolve tôda a comunidade 
nacional. 

Note-se que mais da metade da 
população brasileira vive no cam-
po < pág . 34 7), em condições sub-
humanas (págs . 365 e 366) . 
Considere-se, por fim, que a refor-
ma agrária malograr-se-á, certa 
mente, se não puder contar com ho-
mens aptos para a sua execução 
como para a participação nos ~ 
nefícios que engendrará <n . 253). 

J ustificam-se portanto, volumo-
sas in ersões de recursos públicos 
para a criação de uma economia 
ru1-a_1 forte e desenvolvida, que, in-
cl~~ve, libere m ã o de obra para as 
at1v1dade urbanas. Essas inver-
sões ~ev~m aplicar-se, também, à 
orgaruzaçao de parques regionais 
de máquinas e tr tores, forneci-
men to, pelo custo, de fertilizantes, 
sementes e reprodutores seleciona.-
dos, fungicidas e inseticidas for-
mação de técnicos, especial~ente 
de nível médio, pesquisa extensão 
crédito orientado e supei-visionado: 
etc .. 

Não importa que os proprietários 
de terras sejam, porventura, os be-
neficiários diretos ou imediatos de 
tais medidas . Não se usou argu-
mento dessa ordem para impedir a 
construção de centrais hidrelétricas 
ou a criação dos outros fatôres 

qu_ L1crementaram o de<:-envolvi-
mento industrial . O que, em verda-
de, importa, é a elevação do nivel 
da economia rural, que repercutirá, 
também, no mercado consumidor 
de produtos industriais . 

do esta,_ por conseguinte, peça das 
concepçoes básicas do socialismo. 
Foi o govêrno leninista que elabo-
rou e experimentou a técnica do 
plano, para soerguer a economia 
soviética (pág. 241. ) . 

Como foi criada por um govêrno 
socialista, poderia, também, ter si-
do lançada por um govêrno capita-
lista, até mesmo com um acentua-
do grau de centralização, que, en· 
tretanto, não tornasse necessária a 
abolição da propriedade privada 

dos instrumentos de produção ou 
do lucro . O nazismo alemão che-
gou a _assumir a direção de emprê-
sas_ pnvadas, sem privar o proprie-
tário dos resultados positivos aca-
so verificados . 

Como quer que seja tornando-se 
mais flexível a planificação, embo-
ra adotada pela primeira vez na 
União Soviética, passou a ser ex· 
perimentada também em países ca-
pitalistas (pág . 248) . Demonstrou-
se mesmo a sua compatibilidade 
com a liberdade e a democracia 
ainda. quando entendidas segund~ 
conce1tos tradicionais (n. 151) . 

Nehru considera que, em país 
pouco desenvolvido, o método ca-
pitalista, isto é, o método do libe-
ralismo econômico, "não proporcio-
na_ nenhuma oportunidade" . o pla-
neJamento é essencial, pois, se não 
houver plano ocorrerá, inevitàvel· 
mente, o desperdício dos recursos 
naturais, que são limitados e es-
cassos. E' imprescindível aumentar 
a produtividade nacional, ao mes-
mo tempo em que se organize uma 
distribuição equitativa das produ-
tos. A aceleração do progresso sO-
mente se alcança, em país subde-
senvolvido, mediante planejamento 
(pág_ 157). 

XI - O desenvolvimento econô-
mico deve ser programado a lon-
go prazo: 

Se é certo que a direção centrali-
zada e organizada da economia 

As modificações da estrutura eco-
nOmi~ não se equiparam a modi-
ttcaçoes da con~untura, que é efê-
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mera . Devem ser planejadas, cui-
dadosa e seguranaente. 

Descobriu-se, registrou MARRA-
MA que "a análise das flutuações 
econômicas não é dinâmica per si, 
no sentido est rito da expressão, é 
que o que mais importa são os mo-
vimentos a largo prazo do sistema 
econômico" (pág . 222) . Precisa-
mente porque são mais importantes 
os movimentos a largo prazo do siS-
tema econômico, as modücaçõe.s 
est ruturais devrem ser orientadas 
at ravés de planos de longo prazo, 
também . 

XII - A política desenvolvimen-
tista não se desinteressa do homem: 

Alega-se que o homem somente 
é beneficiado quando se lhe propor-
cionam beneficios diretos, como a 
educação e a saúde . 

Ao colocar-se assim o problema, 
n egligencia-se o fato de que há for-
m as indiretas e mediatas de bene-
ficiá-lo, resultando na elevação do 
seu padrão de vida . 

o crescimento do Produto Interno 
Bruto constitui condição impres-
cindível ao aumento da renda "per 
capita" e à valorização do trabalho, 
vale dizer, ao incremento do poder 
aquistivo do assalariado ou do ho-
mem . 

Somente s uperados preconceitos 
do liberalismo econômico, contrá-
r ios à s intervenções do Estado, no 
domínio da economia para acelerar 
o seu desenvolvimento podem ex-
plicar a insistência em libelo tão 
desarrazoado . 

Bastaria o confronto do padrão 
de vida de um país desenvolvido 
com o de um pais subdesenvolvido, 
para verificar .se como diferem do 
consumo individual de calorias, as 
t axas de mortalidade, a vida média 
etc . . (pág . 102). Mesmo sem da-
dos estatísticos, o observador co-
mum notará sensíveis diferenças 
entr e o padrão de vida do homem 
da região centro-sul e o do homem 
do norte ou do oeste do Brasil, ou 
entre o do industriário e o do ru-
ricola, esmagado pelas carências 
alimentares e endemias decorren-

tes de deficiências da habitação ou 
do saneamento rural, ou da ausên-
cia de calçados (capitulo 25) . 

XIII - O processo do desenvol-
vimento depende bàsicamente de 
recursos humanos: 

A política do desenvolvimento so-
mente pode efetivar-se dispondo de 
quadros humanos habilitado~ física 
e intelectualmente . Requer ciência 
e tecnolog:.a, pesquisas, avaliações 
e planejamento . Considera essen-
cial a . produtividade, que supõe 
a eficiência do desempenho do ope-
rador, isto é, capacitaçã.o técnica e 
profissione.l, em todos os níveis . 

Selaria a sua própria sorte, pois, 
a política desenvolvimentista que 
se desinteressasse do homem . t:.ste 
é essencial ao seu próprio êxito . 

Assim sendo, mesmo quando se 
fala em abstração de qualquer ou-
tra conside-ração, de sentido huma-
no ou inspiração generosa, essa po-
lítica, para ser bem sucedida, terá 
de destinar amplos recursos à saúde 
pública e à edu cação . 

Na atualidade brasileir a, a fo rma-
ção de quedros técnicos, para o <1e-
senvolvimento, tanto tem de impe-
riosa quanto de inadiável . O curso 
secundário poderia ser aproveita-
do, para a preparação profissional 
e técnica de apreciável contingente 
da juventude, segundo um plano de 
emergência. Em 1962, matricula-
ram-se ne::se curso 1.074 .813 alu-
nos, representando 73,4% da matri-
cula do nível médio, que foi de . . 
1. 464. 361. A aprovação anual em 
vestibulares anda em tôrno de 
56 .000 (em 1964, o número de apro-
dos foi de 46 . 538, em 112 . 485 can-
didatos) . 1l:sses números permitem 
imaginar as dimensões dos contin-
gentes dos jovens que, concluindo 
o curso s~cundário, permanecem 
sem habilitação profissional espe 
cffiêa . Poderiam os ginásios e os 

·colégios preparar o jovem para al-
guma profissão, como higienista, 
sanitarista, dietista, assistente so-
cial, topágrafo, etc ., sem prejuízo 
da habilitação para o vestibular, a 
eJremplo do que ocorre em outros 
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cursos de nível médio, como o in-
dustrial, o comercial e o agrícola. 
Considera-se, de outra parte, que, 
como preconiza a UNESCO, o ensi-
no deve ser p l:mificado, de modo 
que possa, através da limitação do 
número de estabelecimentos de ca-
da ramo de matrículas, correspon-
der às necessidades do mercado es-
pecializado do trabalho. 

Todos reconhecem que os inves-
timentos relacionados com os re-
cursos humanos são feitos para o 
desenvolvimen to econômico e so-
cial. 

XVI - O nacionalismo constitui 
um estimulante necessário à eco-
nomia interna. 

Já foi referida a aguda observa-
ção de LIST de que as nações sub-
metidas. não teriam condições para 
proporcionar o bem-estar aos res-
pectivos nacionais, mesmo porque 
teriam de ser tr ibutárias da econo-
mia dominante de outro pais que 
absorveria, naturalmente, em favor 
dos habitantes de seu território, to-
dos os benefícios (Pág. 212). Uma 
economia exterior - ainda é de 
LIST a afirmação - pode condi-
cionar e estagnar a economia ex-
terna de um país, caso em que, pa-
ra assegurar o derenvolvimento na-
c_ional, o Estado deve pôr em prá-
tlCa as medidas convenientes ao seu 
progresso (pág. 215) . 

De outra parte, MYRDAL conside-
ra que, nos países de economia pe-
riférica, a instigação dos sentimen-
tos nacionalistas constitui condi-
ção prévia do progresso social eco· 
nômico, sendo, assim, o nacionalis-
mo um estimulante necessário, ain-
da . que seja, tambf:m, uma droga 
pengosa, P Ois pode transgredir os 
limites da racionalid.ade (pág. 218). 

ROSTON, qualificado assessor do 
Govêrno nort-e-americano, admite 
como "fato histórico que um nacio-
nalismo reativo - raagindo contra 
a intromissão de nações mais adi-
B:ntadas - tem sido uma fôrça mo-
bve.dora muito importante e pode-
rosa na t ra m i ão das sociedades 
tradicionais m odernas, no mínimo 

tão relevante quanto o motivo de 
lucro" (pág. 220) . 

Droga perigosa, capaz de fazer 
transgredir o limite da racionalida-
de, amplos setores do nacionalismo 
brasileiro o converteram, antes de 
31 de março de 1964, em irracional 
anti-americanismo, com tendências 
para a submissão á interêsses do 
sistema socialista . O nacionalismo 
nenhuma ligação necessária tem 
todavia, com a esquerda ou com ~ 
direita, ainda que possa ser explo-
rado por qualquer dêsses radicalis-
mos (n . 131) . 

Constitui expressão apenas do in-
terêsse nacional, em confronto com 
interêsses divergentes de outras 
nações (n. 130) . E' cambiante ver· 
sátil, dependendo de circunst~cias 
ocasionais . 

Observe-se que, no .caso brasUei-
ro, pode o nacionalismo sugerir 
vinculações com a economia norte-
~ericana, como sugere em rela-
çao ao café (n° 218) ou oposição 
àquela economia, como sucede no 
atinente ao petróleo (0 219) ou ao 
minério de ferro (n. 206). Agora 
mesmo seto~es de publicidade, que 
antes precomzavam, irrestritamente 
a aliança econômica com os Estado~ 
~nidos, pregam a emancipação da 
rmprensa brasileira de intervenções 
ou influências norte-americanas. 

De qualquer modo, o nacionalis-
mo a despeito de ser fácilmente 
intoxicável, prestando-se a desvios, 
continua a ser um etimulante ne-
cessário, como admitiu MYRDAL 
ou uma fôrça motivadora importan~ 
te e poderosa, como disse ROS'ION. 
XV- O capitalismo somente faz 

c~ncessões ao trabalho sob pres-
sao . 

Na democracia clássica, que oca-
pitalismo sustenta, existem instru-
mentos teóricos de contrôle den-
tre os quais se destacam o ~oto e 
a divisão dos Podêres . ·Mas êsses 
instrumentos falham quando postos 
a funcionar . 

Nenhum depOimento seda mais 
insuspeito, a propósito da influên· 
cia do mundo dos negócios sôbpe 
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as decisões gov-ernamentais, do que 
o constante de relatórios oficiais 
norte-americanos, como os que se 
intitulararam Economic Power and 
Political Pressures e Investigation 
of Concentration of Economic 
Power, dos quais serão extrai dos, 
a seguir, significativos tópicos . Sa-
lientam êsses documentos que, 
filosoficamente, "o Govêrno é amor-
fo", pois, "dentro de seus amplos li-
mites, há quase tantas filosofias 
quantos são os homens que o com-
põem" . Já "os grupos de pressão 
têm um tremendo princípio unifi-
cador no simples fato de sua orga-
nização em tõrno de determinado 
conceito" . Se o poder reside no Go-
vêrno, "o é dos negócios", cujo pa-
pel "nuca foi estático", pois. "des-
de o comêço, o mundo dos negó-
cios pretendeu manobrar o poder 
econômico e, quando necessário, o 
contrôle politico para seu próprio 
ob 'etivo", que "não é tão sómente 
o de lucro mas inclui o exercício 
do contrõle em si, como atributo 
de propriedade" . Assim, os princi-
pais contendores, no conflito de in· 
terêsses, são o Govêrno e o mundo 
de negócios, procurando êste últi-
mo "deter a maré das atividades 
governamentais" e "manter-se livre 
da regulamentação governamental, 
de modo que possa perseguir os 
seus próprios fins desembaraçada-
mente" . Ao tentar impor ao Govêr-
no as medidas de seu interêsse, o 
mundo dos negócio alega que, co-
mo aquêle, trabe.lha "no interêsse 
do bem-estar geral" . A imprensa-
registram os relatóros - "já não 
é a mesma espécie de fator no pro 
cesso político que era ao tempo de 
Thomaz Jefferson" . A revolução nas 
comunicações, "produzida pelo en-
~enho americano e promovida pe-
las emprêsas americanas, fêz com 
que a imprensa, o rádio e outros ins-
t rumentos formadores de opinião 
~e:am muito mais importantes do 
qu nunca no processo politico" . 
Deve-se ver que, "tanto a imprensa 
como o rádio são, afinal, grandes 
negócios, e, até mesmo quando pos-

suem a mais alta integridade, são 
prisioneiros de suas próprias con-
vicções" . Assinalam, ainda os mes· 
mos documentos, que, dentre as 
mais notáveis características da lu-
ta pelo poder entre o Govêrno e os 
negócios, figura a invisibilioode da 
maior parte das atividades", pois, 
é certo que, "embora todo projeto 
de lei em debate no Congresso se-
ja publicado na imprensa diária, 
embora as decisões do Presidente 
e· as decisões administrativas dos 
vários órgãos do Govêrno sejam fre-
qüentemente assunto de manchete 
na imprensa e nos rádios, e embora 
as decisões judiciais sejam assun-
t o de interêsse de um imenso pu-
blico, ainda é verdade que uma 
grande e extremamente importante 
parte do processo governamcnta 
permanece oculta ao público" - o 
que faz l~mbrar a referência às 
fôrças ocultas constante da denún-
cia do Presidente Jânio Quadros . 

A prepoderãncia do mundo dos 
negócios, diga se do poder econô-
mico, afirmada também por docu-
mentos oficiais norte-american ic;-
mos, levou MARX a isolar, no capi-
talismo, uma classe dominante, a 
cujo serviço colocar-se-ia o Estado 
(págs . 44 e 47) . O fenômeno pode 
ser identificado, com as mesmas 
características dos demais países da 
área capitalista, inclusive no Bra 
sil. Recorde-se que, nos Estados Uni-
dos, as pre!:sÕ2S, sem contrapesos, 
do mundo dos negócios, geraram, 
principalmente nas três primeiras 
décadas do século, um tipo ortodo· 
xo de capitalismo (págs . 96 e 97 ), 
muito semelhante no século XIX, 
que MARX profligou, e tão insensí-
vel quanto êste à questão da valori-
zação do trabalho e do bem-estar 
social . O que importava era lucrar 
o mais possível e acumular rique 
zas. Os partidos poUticos, "os ma;s 
velhos partidos politicos em ação 
no mundo", não refletiam qualquer 
divisão ideológica no eleitorado 
norte-americano. O sistema bi-par-
tidário, registram Leonard W . Ls-
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vy e John P . Roche, em "O Proces-
so Político Americano", achava-se 
profundamente arraigado nas tra-
dições políticas do pais " . Apoia-
vam o ~undo dos negócios, do qual 
depen~a~ sob muitos aspectos. A 
açao smdiCal era minimiz da e en-
torpecida por interpretações resul-
tantes de_ concepções ca:.:.Ji talistas, 
que os _Tnbunais davam à Lei Clay-
tcn (pag . 93 ). Nenhum instrumen-
to de contenção cerceava os movi-
me~tos do _ capitalismo n os Estados 
Urudos, ate o momento em que em 
24 de outrubro de 1929, sua estri.Itra 
fende~-se de alto a baixo (pág. 97 ). 
Fl~nklm Roosevelt, la çando na 
pnm~vera de 1933 o N w Deal, se 
propos salvar a economia local cia 
grande depressão, preservando tan-
t'? quanto possível, os padrõe~ bá-
stcos do capitalismo, ainda que, 

e 0 _ tra parte, o submetesse a 
pressoes que o levasse a impregnar-
se de um novo espírito . Lutando 
até com a Suprema Côrte, o Presi-
?ente comeguiu, afinal, uma nova 
mte~pretação . d~ Lei Clayton, que 
ocaswnou a raplda elsvação do nú-
m~ro_ de sindicalizados de 3 para 9 
milh~ (pág . 98), incentivando e 
prestigando, assim, a organização 
d? t~abalho, o incremento do sin-
dicalismo logo repercu tiu no com· 
prt~t;nento dos principais partidos 
polltteos. E' ainda de Leonard w 
LeyY e John P . Roche (obra citada) 
a- mformação de que "as organiza-
ç?es trabalhistas agora participam 
VIgorosamente dos pleitos eleito-
rai s", pois "alistam eleitores to 
maz:t parte nos processos de 'tndi~ 
caçao, levantam fundos para cam-
panhas, publicam literatura de cam-
J:a.nha política e desempenham ou-
tras funções outrora inteiramente 
rc. ervadas aos partidos" . Assim 
- a~rescentam - "em escala bem 
c?nstderável, as organizações par-
t~las ..são hoje de tal maneira 
0 ~gadas a uma associa ão com os 
rec~m-chegados que j á perderam 
m~tto de sua antiga li ?rdade de 
açao (obra citada, Capitulo li). 

Uma das personalidades mais 

desta~adas da atualidade norte-
americana, o Vice-Presidente Hu-
bert _H . Humphrey, refere-se à es-
cola maugurada por Roosevelt e se-
guida nos governos Truman, K~n
nedy e_ Johson, que, reconhece-ndo 
o~ perigo~ inerentes às concentra· 
~oes de riquezas", entende que 
~las devem ser tratadas por uma 

força contrabalançadora _ 0 po-
der do govêrno para regular e con-
trolar, por um lado, e o poder do 
trabalho organizado e de outros 
agrupamentos privados, por outro". 
~ssa escol~, observa, é a do libera-
lismo do tipo americano, que recu-
sa dog~s capitalistas, em bu~ca 
de uma linha de progresso social. 
Acrescenta Humphrey que "virtu-
almente, todos os países socialistas 
da ~opa Oriental, são agora li-
beralS <num sentido americano) 
em tudo, menos no nome, tendo dei-
xado escapar a sua primitiva baga-
gem. dogmática". (A Causa é a Hu-
marudade, cap . H) . 

Suscitando ~e assim, 0 soergui-
menta de uma fôrça contrabalança-
dera o poder compensatório ou 
quarto poder (pág . 78) "como pro-
tet?r dos que estão pÓr baixo" _ 
(pag . 98), substituiu-se 0 velho e 
desumano capitalismo norte-ame-
;,tcano, an~eri~; a 1930, pelo padrão 
all ~encan , criando-se o estilo 
amenc~o de viver, tão elevado 
que já nao _constituiria um processo 
de evoluçao para o socialismo 
pois estaria além do socialismo ~ 
mereceria, precisamente por isto 
uma outra denominação, como, po~ 
ex~mplo, a de humanismo econô 
m1co, proposta por MARITAIN (pgs 
98e 102) . · 

Não foi, por conseguinte, deixando 
livres as tendências capitaliste.s 
mas, ao contrário, submetendo-~ 
aos pressures groups, que puderam 
ascender ao nfvel atual aquêles que 
estavam por baixo . 
~. capitalismo resiste sempre às 

relvmdicações do tmbalho. Não 
lhes faz concessões espontâneas· é 
submetido pelos grupos de pressão 
como argutamente fêz Frankli~ 
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Roosevelt No Brasil, êles foram, 
depois de .31 de ~~rço de 1464, neu-
tralizados ou elunmados . . 

visto, os parti~os es~ão ~om as a~~ 
térias enrijecidas, Já nao se ~Xl 
mem da influência das orgaruza-

A própria motivação d? movi-
mento produziu um ambtente e~? 
que a ação sindical não se pode~a 
desenvolver. As lideranças anteno-
res em geral inautênticas, desmo-
ro~aram-se sob o impa~to d'! com-
bate militar à corrupçao e a su~ 
versão que lhes aluiu ~s bases .. 
temor, muito compeensl~el ~m c:r-
cunstâncias tão excepclOnalS, na.o 
possibilitou o surgimento de outros 
líderes porventura dotados de au-
tenticidade . Desarticulou-s_e, ass~, 

ções de trabalho · . 
Não se pode deixar . de l~stunar 

0 sistema sindical que amda na.o 
encontrou condições para r:_com-
por-se . De outra parte, se n~o se 
contesta o acêrto e a oportUIUdade 
da extinção dos partidos politie<?s, 
certamente o único ato revoluclO-
nário praticado após 31 de março 
de 1964 (pág . 286), não . s~ _pode 
aplaudir, todavia, a prot!>tçao d_~ 
designação ou denomlnaça.o parti 
dária, bem como da. soUcita.9ao de 
adeptos, com base no sent~el?-to 
de classe (art . 13, parágrafo WllCO 
do Ato Complementar n. 4). Re~s
trou-se, à pág . 41_ que há dois s1~~ 
temas bi-partidárws: o dos partl 
dos de opinião ou de quadros. e ? 
dos partidos de cla~se . Os prunel· 
ros querem ver no homem um ~er 
igual o cidadão, desligado dos m-
terês~es de sua profissão e de sua 
classe e interessado apenas no bem 
da pátria, 0 que se distancia da 
realidade notória . Querem manter 

t-Hdade em face do problema neu .1.u.u , - n! da 

ue quando nos demRlS pa~ses do 
~lo~o ocidental, a começar pelos, Es-
tados Unidos, se admite e- ate se 
julga. imprescindível a aça? _dos 
grupos de pressão, const1~wdos 
principalmente pelos sindicatos 
obreiros e pelos partidos de clas-
se como fôrça contra balançadora 
o~ poder compensatório, no Bra-

.1 ao contrário, se retroceda ao 
~~~tema do capitali:Sf!lO isento ! 

ressões e em condiçoes <:te exp . 
~r-se na direção mais egOlsta e an-
ti-social como sucedeu na Ingla-
terra d~ século XIX ou no~ ~sta· 
dos Unidos anteriores à presl~enc~a 

. de Franklin Roosevelt . A his~óna 
registrará, certamente, se a ~ttua.
ção atual permanecer, sensivelS re-
cuos no equacionamento do proble-
ma da repartição do produto glo· 
bal pelos grupos soc_!ais ou da as-
cenção dos que estao por b~O . 

XVI - A avaliação ec9nômlC: 
dos dois regimes sinda nao pod 
ser feita . nh i-Faltam até o momento, co ec 
mentos pa a uma balanço compa· 
rativo das vantagens e desv~~
gens do capitalismo e do soe. · 
mo, enquanto regimes econô~cos. 

As experiências em curso ~ve~ 
sificam-se ao extremo, so? a inf1 . 
:c • m· clusive de pecullaridades, cnCLa, • . 
1 cais Mesmo que se !Solassem ~ 

social, como forma na_? co essa. 
de assegurar a prevalencia dos m-
terêsses do capital sôbre os do . tra-
balho . Já os segundos, o~ partld9s 
de classe, partindo da mtegra~8:0 
do homem em categorias so~l8J.S 
diversificadas, vinculam-se a ~te
rêsses classistas, que se propoem 
defender. Observe-se que somente 
a tradição secular pode manter nos 
Estados Unidos, como caso abso-
lutamente excepcional, o sistema 
dos partidos de opinião ou de c;tua-
dros . Mss, mesmo ali como ftcou 

0aíses. líderes dos blocos antag?-
~icos não seria possível o coteJO 
correto somente factivel s~ ~ ~on
dições internas fossem 1dent1cas, 
nos dois . I 

De um lado, há a consl~erar a _re-
munemção global do capttal pnva-
do, que, em seguida., alimenta o es-
toque de capital. ~ outr_?. há ~:e 
burocracia cara, s1multaneame 
com poupanças que alimentam tam-
bém os estoque de capital, poden-
do, pois, ser considerada ~ forro~ 
de remuneração do capttal seme 
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lhante à do capitalismo (págs. 128, 
129, 135, 138, 139 e 140) . 

Não há elementos que autorizem 
a conclusão de que a repartição do 
produto global entre o capital (pri· 
vado ou público) e o t rabalho seja 
mais equitativa no socialismo do 
que no capitalismo norte-america-
no, ou no sueco, por exemplo. 

Faltam, ainda, elementos para sa-
ber-se qual dos doiS regimes ofere· 
ce melhores resultados liquidas. 

XVII - O socialismo exerceu 
pressão eficaz sôbre o capitalismo. 

O panorama econômico-social do 
mundo alterou-se profundamente a 
part ir da crítica marxista e das ex-
periências socialistas iniciadas em 
1917 . 

Observou Popper que, ao tempo 
de Marx, a defesa, hipócrita da ex-
ploração capitalista era caracterís-
tica da cristandade oficial e, "se 
essa espécie de cristianismo desa-
pareceu hoje da melhor parte do 
nosso globo isso se deve, em grau 
não pequeno, à reforma moral efe-
tue.da por Marx", devendo-se consi-
derar a sua inluência sôbre o cris-
tianismo equiparável à de Lutero 
sObre a Igreja Católica Romana 
(pág. 186) . Logo após a publicação 
do Manifesto do Partido Comunis-
ta e de "O Capital" apontava Leão 
XIII, através da Rerum Novarum, 
novos rumos à Igreja, no campo 
econômico-social (págs . 186 e 197). 

-Abriu-se,a seguir, um cWUogo 
que motivou sucessivos recuos do 
capitalismo, a começar pela versão 
moderna de velhas doutrinas, pro-
posta por Alfred Marshall, na se-
gunda metade do século XIX e no 
primeiro quartel dêste século, con-
denando a "pobreza extrema, lado 
a lado com a grande riqueza", e 
combatendo o monopólio (págs. 62 
e 63) . Em 1933, demonstrava-se a 
falsidade das hipóte~es da concor-
rência perfeita e do preço de equi-
librlo, surgindo, então, o conceito 
da concorrência imperfeita ao da 
concorrência monopolfstica (pág. 
63), ao qual se seguia, em 1936, o 
impacto da obra kéynesiana. (págs. 

63, 64, 65). Por fim, o mundo capi· 
talista adere ao intervencionismo e 
à planificação (pág . 65), ainda que 
atenunando as técnicas formuladas 
em laboratórios soviéticos, assim 
como à idéia do bem-estar social, 
passando-se a falar no Estado do 
Bem-Estar ou Welfare State (pág . 
264). 

A questão do bem-estar social 
foi posta por Marx, ao impugnar o 
capitalismo do mesmo modo que 
a idéia do plano nasceu na ·União 
Soviética sob Lenine. O capitalis-
mo do século XIX não se preocu-
pava com os que estavam por bai· 
xo, deixava tudo ao sabor da mão 
invisível (pág . 62). Compreendeu, 
todavia, que, para se aliviar das 
novas pressões que, sob a influên-
cia do marxismo e do socialismo, 
exerciam os sindicatos obreiros, os 
partidos de classe e a cultura, teria 
de modificar-se, afeiçoando-se a es-
estilos novos, como o norte-ameri-
cano ou o sueco. E se modificou, 
na medida em que as suas resistên-
cias se mostraram ineficazes . 

XVIII - O incentivo mate·rial é 
imprescindível . 

O lucro constitui o próprio motor 
do capitalismo . E' a alma do sis· 
tema. Dêle derivam a propriedade 
privada inclusive dos bens de pro-
dução e a herança, como meio de 
perpetuá-la. 

Marx, sustentando s tese da apro-
priação dos instrumentos de pro-
dução pelo Estado, pretendeu que 
todo o produto deveria ser atribui-
do ao salário, cujo estalão seria o 
tempo de duração do trabalho, 
sem qualquer diversüica.ção (pág 
141). 

O socialismo soviético, sob Leni 
ne, pôs em prática a tese, mas ore 
sultado foi rotundamente negativo. 
A produção e a produtividade caí-
ram . Stalin, defrontando-se com o 
grave problema, viu-se na contin-
gência de abrir luta contra a orto-
doxia marxista, qualificando de es-
querdistas desmiolados a.quêles que, 
no atinente à uniformidade dos sa-
lários, a defendiam e, em 1931, ins-

--
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tituiu a dive.r ificação salat:"lal, se-
gundo a qualificação do trabalho, 
resultando da inovação uma ampla 
faixa de salários, que vai de 700 a 
30 .000 rublos por mês (págs. 143 e 
179) . O Instituto de Economia da 
Academia de Ciências da URSS, ad-
mite agora que "o salário constitui 
um dos instrumentos econômicos 
mais importantEs, por meio do qual 
se consegue, na sociro.~de socialis· 
ta, despertar o interêsse material 
pessoal de cada trabalhador pelos 
resultados de seu trabalho; quem 
trabalha mais e m elhor percebe 
mais" (pág . 142) . Puderam surgir, 
em conseqüência da diversificação 
salarial, grandes fortunas, embora 
não abrangen es de instrumentos 
de produção. O sis .ema de prêmios 
também constitui incentivo mate-
rial (pág . 142). As próprias emprê-
sas estatais são igualmente estimu-
ladas materialmente (pág. lfsO). 
No campo, as resistências somente 
puderam ser vencidas através da 
restauração do estímulo material, 
admitindo-se que as colcoses se-
.i am proprietárias de máquinas e 
tratores e as dispensando de divi-
dir o produto com o Estado (pág. 
177) . Já se compreende que a ini-
ciativa pesEoal dev~ ser material-
mente estimulada, também. (pág. 
180) . 

Os r ecuos do socialismo, nesse 
terreno, comprovam que, a despei-
to de conhecidos excessos do capi-
talismo, o princípio do incentivo 
material é imprescindível em eco-
nomia . 

XIX - A segurança econômica 
é essencial à liberdade. 

Definiu-se a liberdade como "o 
conjunto de condições ou circuns-
tâncias em que a pessoa, com a con-
veniente segurança e sem temor de 
mal maior, pode agir, mediante es-
colha (pág. 29). 

A fome e o mêdo são inimigos da 
liberdade . Para Q maioria dos ho-
mens, para os assal~riados em ge-
ral, a liberdade política, abstrata 

· e juridica, pouco signüica . Sbmen-
te se sentem livres, para QS opções, 

quando se acham econômicamente 
seguros e libertos do mêdo e de 
pressões diretas ou indiretas . A 
idéia de segurança econômica é es-
sencial, portanto, ao conceito de li-
berdade. 

A segurança econômica pressu-
põe, entretanto, um nível de vids 
que sbmente o desenvolvimento po-
de proporcionar "aos que estão por 
baixo", na expressão rooseveltia-
na . !~to pôsto, a questão do desen-
volvimento erige-se em pré-requisi-
to da liberdade. 

XX - O exercício da democraria 
também depende da segurança eco· 
nômica . 

Afirma Burdeau, com razão, que 
a sociedade democrática está por 
criar, não existe em parte alguma . 
Até mesmo no domínio espiritual, 
acrescenta, constitui heroismo, em 
qualquer parte, manter-se o homem 
autônomo e independente (pág. 
33). 

Vale-se a democracia de mitos 
sem correspondência com a reali-
dade (ns . 15 - 16 - 18 - 19 - 20 
-21-23-28-31-32-33, etc.) 

Nem mesmo- e aqui novamen-
te invoca-se Burdeau - e pode fa-
lar de democracia (no singular), 
senão apenas de democracias (no 
plural), uma vez que o rótulo é usa· 
do desenvoltamente pelos regimes 
mais díspares e Qté antagônicos, 
como elemento de fascínio e legiti-
mação (pág. 57). Não se conse-
guiu sequer conceituá-la, salvo sem 
rigor, de modo vago, impreciso. 

Também neste caso, convêm re-
petir que não há segurança, nem 
tranqüilidade, para operar-se cor-
retamente o jOgo democrático, 
quando o cidadão receia perder o 
emprêgo, tem mêdo da fome ou se 
encontra em situação de dependên-
cia econômica, sendo certo, ainda, 
que o poder econômico dispõe de 
variadas formas de influir ou opri-
mir ( pág. 58) . Se a segurança eco-
nômica depende do grau de desen-
volvimento alcançado, é óbvio que 
a democracia depende igualmente 
do mesmo desenvolvimento. 
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Pode-se, assim, esposar a opinião 

de James H . Tufts, da Universidade 
de Chicago, de que "a melhor e 
mais ampla significação de demo-
cracia é que tôda gente deve parti-
lhar o mais lftrgamente possível da 
melho_: vida", o que não conceitua 
o governo, mas indica, "aquilo pa· 
ra que se_rve o govêrno" . Claro que 
essa. noçao funda-se mais na eco-
nomia do que na polftica . 

As proposições que acabam de 
ser formula~s conduzem a algu-
mas conclusoes de caráter geral 
qu~ podem _ser a~sim ~nunciadas; 

gerais, comporta os condicionamen-
tos q':e êstes sugerirem, pelo que a 
que_stao de conveniência da estati-
z~çao em maior ou menor grau, te-
ra d.e submEter-se às circunstâncias 
locaiS e de cada momento históri-
co, sempre sob as inspirações do 
b~m-estar sociftl, como fim primor· 
dzal a ser realizado . 

7o - Nenhum sistema econômico 
~ob pena de conduzir a privilégio; 
intensos ao problema básico do 
?em-estar ocial, pode permanecer 
~en~o de p~essões <tributárias, sin-

1 - O fun pnmordial para 0 
q~. devem convergir as atividades 
pu~lica_s e privadas é 0 bem-es a 
so~ial, ISt é, o bem-estar da gene-
ralidade dos homens. 

20 - E' con_dição essencial do 
bem-estar social e desenvolvimen-
to econ?mico, sem o qual a r?nda 
per CPpl a e o padrão de vida do 
hom~m co~um serão, bbviamente 
de mvel baiXo ' 

~o - O desenvol imento econô-
rruco, ~e raramen e ocorre por via 
e~I?ontanea~ deve, em regra, ser pla-
nificado, nao só para que se evi-
tem. desperdícios de recursos na-
turais, sempre esca8 os e limitados 
como porque as mudanças da in: 
fra-~strutura e da estrutura da eco-
noln.l~, que o processo desenvolvi-
mentiSta pressupõe não compor-
tam · · ' emp1nsmo ou improvisação 
dada a sua irreversibilidade. ' 

4~ - E' recomendável a planifi-
caç~o a longo prazo, única que pode 
afezçoar-se aos movimentos do sis-
tema econômico, que são de largo prazo . 

so .- O incentivo material pode 
cons.IStir no lucro, mas apenas na 
mécba em que se mostrar útil ao 
proce~so de aproveitamento e cir-
cuiaçao das riquezas, para o bem-
estar social. 

60 - A propriedade privada in-
clusive de bens de produção, Ínte-
~:t o. melhor sistema do incentivo 
tra ~rialllimi,. mas, gerando a concen-

çao tada de riquezas .. po-
dendo distanciar-se dos interêsses 

dicai.s, polltiCas, etc . ) , que se asse-
gurem a eq uãnime repartição do 
produto entre os grupos sociais 

ao - A liberdade e a democra~ia 
co!ls~ituem valores relativos, não 
eXIstmdo em têrmos absolutos em 
parte alguma, pois o seu teo; de-
p ende, essencialmente, do grau de 
se~rança econômica que cada um 
atmge . 

go - Do ponto de vista do bem-
estar social desacreditaram-se tan-
to o capitalismo quanto o socialis-
mo: o_primeiro bbviamente, desde 
que nao o contempla em sua filo-
so~ia,. d~ixando-o sob a álea da 
mao mvisível e o segundo porque 
conquanto tendo como bandeira 0 
mesmo bem-estar social viu-se na 
contingência de envered~r, invarià-
velmente, pelos caminhos da dita· 
dura, sem freios nem contra-pesos, 
o que exonera de compromisso sem 
qualquer idéia . 

10 - O capitalismo se socializa 
ta~to quanto o socialismo se capi-
t~l~, envolvendo o ecletismo e con-
fissao das insuperáveis deficiências 
de cada um dos dois sistemas, o 
qu~ sugere uma construção tran-
~ac~onal, com os materiais residuais 
uteiS de ambos . 

Os aliceres dessa construção po-
d~m ser fornecidos pelas conclu-
soes supra . 

Uma última pQlavra: esta mensa· 
gem. co~voca à compreensão e à 
edil1caçao . 

Para afastar incompreensões pre-
tende .sobrepor-se a preeonceitos 
ou preJufzos . Convenha-se em que 
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as qualidades css nciais das coisas 

i acedam de leste ou de oeste, per-
:m :me em as esmas . As idéias-
-fôrça como as frases feitas , ou slo-
gans, podem intoxicar mas não dão 
~olução aos problemas . Os artifí-
cios sã o logo punidos pela realida· 
d e, que pede interpretação correta 
e medidas a deq uac s. 

O que, afina l, importa é edificar 
para o bem-est:u social . E' iden-
tificar os instrumentos eficazes da 
justiça sochl, que, se é um ideal, 
jamais será efetivade. apenas por-
que seja afirmada . Sàm en e assim 
p de-se esperar por um mundo em 
que as distâncias sociais se redu-
zan1 . 

O SR . PRESIDENTE - Tem · 
palavra o Sr . Sinval Boav&ntura . 

O SR . SIN AL BOAVENTURA 
- Sr . Pres idente, Srs . Deputndos . 

É, ainda, sob a emoção do calor 
e fumaça de cigarros da sessão so-
lene de ontem quando concedemos 
o título de Cidadão Mineiro ao Ma-
rechal Humberto Castelo Branco, 
que venho à tribuna, para falar e. 
r Espeito de assunto da mais al a 
importância que são os Ginásios 
Estaduais . 

'Tivemos oportun:dade de ouvir 
e observar os discursos aqui pro-
feridos naquela solenidade, a come-
çar do discurso do autor do Pro-
j eto, Deputado Delson Scarano, que 
fêz uma profissão de fé revolu-
cionária ao saudar o Presidente da 
República e integrado com os sen-
timentos dessa nova ordem políti-
ca no Brasil. A mesma observação 
fizemos do discurso do Deputado 
Jorge Vargas e, depois, do discurso 
do Presidente da República . 

Baseado nestas observações, que-
ro trazer à Casa assunto que real-
mente deve merecer a atenção do 
Presidente da Assembléia, do Líder 
do Govêrno, do Líder da bancada 
de. extinta UDN . :l!:sse assunto se 
refere aos ginásios criados por 
mensagens enviadas pelo Sr . Ma-
galhães Pinto a esta Assembléia, 
aos Ginásios não instalados . 

Sr . Presidente . Parece que está 

havendo alguma coisa que nós não 
estamos entendendo . Por exemplo: 
há ginásios da minha região que fo-
ram criados e instalados e tiveram 
seu funcionamento suspenso; há 
Ginásios que tiveram doação de 
prédios do Estado, e nomeação de 
diretores e secretários, qUe tiveram 
suas posses sustadas. Posso citar 
à Casa o exemplo dos ginásios de 
Lagamar, e Campos Altos . Ora, o 
Estado achou por bem qUe êsses 
ginásios deveriam ser instalados . 
Foram impedidos pelo atual Secre-
tário. E' preciso que se d finam 
as responsabilidades, pois êsses gi-
násios devem funcionar, a meu ver. 
Se a atual administração achar, 
como reclama, que não há nume-
rário, recursos disponíveis, para 
sua instalação, "data vênia", discor-
do, pois o Orçamento que votamos 
para 1966 tem uma verba de cem 
bilhões de cruzeiros . Então, - va-
mos adnútir para argumentar -
se nós e5tamos no início da arre-
cadação e o Govêrno não tem re-
cursos em mãos para o pagamento 
do professorado, seria o caso dos 
responsáveis pela formação do nô-
vo Partido solicitarem do sr . Pre-
sidente da República e do Ministro 
da Educação, o mineiro Pedro Alei-
xo, os recursos para que êsses gi-
násios possam funcionar. 

Quero, nesta oportunidade, fazer 
um elogio ao sr . Secretário da Edu-
cação, pois o Minas Gerais, de ho-
je, publica uma portaria insta lan-
do ginásios nas cidades de Prados, 
Governador Valadares, na Capital, 
Santos Durnont, Abre Campo, Di-
vinópolis, outros em Juiz de Fora, 
mais um em It8bira, São José do 
Barroso, Simonésia, Pouso Alegre. 
Está de parabéns o sr . Secretário 
da Educação ao determinar que 
êsses estabelecimentos de ensino en-
trem em funcionamento, pois, dêles 
precisa a juventude carente de ma-
tricula. Mas, o que nós não admi-
timos - e quero chamar e aten-
ção do Sr . Presidente desta Casa, 
que foi Secretário da Educação, 
- é que os critérios de V . Exa ., 
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Sr. Presidente e do ex-Governador 
Magalhães Pinto, foram justos. 
Se o Govêrno, então, confessar 
que não dispõe de recursos, será o 
ca o desta Assembléa fazer um 
apêlo ao sr. Presidente da Repúbli-
ca para que se suplementem as ver-
bas da Secretaria da Fazenda para 
que os ginásios venham a ter sua 
normalidade, a fim de não ficarem 
prejudicaras as crianças do interior 
do Estado. 

Sr . Presidente, solicito a V. Exa. 
con íderar como lido o relatório 
dos ginásios criados e instalados e 
não instalados, pelo Governador 
Magalhães Pinto . E' um relatório 
completo, inclusive com os núme-
ros da lei . E faço, terminando um 
apêlo ao nobre Deputado Manoel 
C~sta, Líder do Govêrno, para que 
SeJ_a s~Iucionado êste problema, 
pms nos temos vários assunto de 
mt~rêsse público, que nos tomarão 
mwto tempo, e nós não nos cansa-
remos de vir à tribuna para recla-
mar a instalação dos ginásios de 
Ca~pos Altos, Legamar, Ibiá, etc . 
Assun, convoco os meus cole~ms 
D~putados do PSD, que fazem po-
litlCa naquela região, a fim de co-
laborarem para que estes ginásios 
possam iniciar as aulas . 

Espero que o Líder do Govêrno 
e. o Líder Aureliano Chaves, incum~ 
b1dos de promover entendimentos 
politicos com o Governador do Es-
t~do, possam encontrar uma solu-
ça? alta neste sentido, a fim de 
ev1tar polêmicas, pois outros as--
st:ntos devem ser tratados, mas 
nao podemos esquecer-nos da si-
tuação dos ginásios. 

instalando todos os ginásios que já 
têm diretores nomeados. 

I?-ca aqui o nosso a pêlo . E a re-
laçao dos ginásios do Estado pa-
ra os mineiros conhecerem q~e o 
ex-Governador Magalhães Pinto 
fêz em benefício do ensino! médio.' 

"Integrava-se a rêde do ensino de 
grau médio no Estado, em 1960, de: 

Unidades - Matrícula: 
1 - Instituto de Educação -1.632 . . . 
25 - Colégio N armais - 12 . 918 . 
3 - Ginásios Normais - 400 . 
11 - Colégios Estaduais - 6 . 609. 
7 - Ginásios Estaduais - 1 . 641. 
~ :- Conservatórios Estaduais de 

Mus1ea - 449. 
1 - Colégio Comercial - 187 

Instituto São Rafael - 97 . Institu-
to Superior de Educação Rural 
(!SER) - 180 . 

A expansão da rêde, na Adminis-
t~ação do Governador Magalhães 
Pmto, ap~esenta o seguinte quadro: 

Colégtos Normans Oficiais: 
1961 - 1962 - 1963 - 1964 e 

1965: 
Unidades - 26 - 27 - 29 - 30 

- 48. 
Matrículas - 13 . 278 - 19 . 013 -

20 .611 - 25 .757 - 30.591 . 
Ginásios Normais Oficiais: 

1961 - 1962 - 1963 - 1964 e 
1965 . 

Unidades - 4 - 4 - 4 - 4 - 5 
Matriculas - 512 - 534- 537 _:_ 

604 e ~72 . 

Colégios Estaduais Oficiais: 
1961 - 1962 - 1963 - 1964 e 

1965 . 
Unidades - 14 - 14 - 16 - 19 

- 25. 
Matriculas- 6 .624- 8.314 -

8 .951 - 11 .651 - 15.681 . 
Não nos importa que êsse ou 

~quêle diretor seja afaste do . O que 
u;rtPo:ta é o funcionamento dêsses 
gmás1os. Reitero assim êsse a pêlo 
ao Líder do Govêrno, meu parti-
cular amigo, Deputado Manoel Cos-
ta, para que se interesse junto ao 
Sr .. Secretário da Educação . Gos-
tena que S . Exa. pudesse trazer 
um Minas Gerais, como êsse aqui 
contendo portaria inaugurando o~ 

Ginásios Estaduais Oficiais: 
1961 - 1962 - 1963 - 1964 e 

1965; 
t.Jnidades - 10 - 10 - 13 - 24 e 70. 
Matriculas - 1 . 825 - 2. 818 -

6 .418- 7 .069- 16.102. 
Conservatórios Estaduais de Mú-

sicas: 



-36-

1961 __ 1962-- 1963-- 1964 e·· 
1965 . 6 -- 6 Unidades-- 5-- 6 -- 6-- · 

Unidades-- 1- 1 - 1 . 
Matrículas -- 790 - 766 - 842 · 
- Lagoinh6: 
1961 __ 1962 _ 1963 -- 1964 e 

Matriculas -- 51 -- 926 -- 1 · 178 --
1. 636 -- 1. 420 . 

1965 . 
Colégio comercial de Sete La-

goas: 
1961-- 1962-- 1963-- 1964 e .. 

1965 . 
Unidades-- 1 -- 1-- 1 -- 1 -- 1 · 
Matrículas -- 263 -- 384 -- 381 --

418 -- 450 . -
Instituto Superior de Educaçao 

Rural (!SER): 
1961 -- 1962 -- 1963 -- 1964 e 

1965; 
Unidades-- 1-- 1-- 1-- 1 -- 1 · 
Matriculas -- 200 -- 200 -- 200 --

200-- 45 . G' 
Observações: A matricula nos :1· 

násios Estaduais não cresce~ nos 
anos de 1964 e 1965, proporc:onal-
mente aos 36 novos estabelecunen-
tos criados uma vez que, estando 
iniciando o ' funcionamento, foram 
autorizados a ter apenas uma clas-
se de Curso de Admissão · _ 

Capital __ Instituto de Educaçao 
de MG: 

1961 -- 1962-- 1963 -- 1964 e 1965. 
Unidades-- 1- 1 -- 1-- 1 -- 1· 
Matriculas -- 1. 813 __: 3 . 207 -- .. 

3 470-- 3 .709-- 4 .317 . . 
· Colégio Estadual de Minas Ge-

rais: 
1961 __ 1962 -- 1963 -- 1964 e 

1965; 
Unidades -- 1 -- 1 -- 1 -- 1 --1. 
Matrículas -- 1. 609 -- 2 · 335 -- · · 

2 805 -- 2 .638 -- 2 .842. . 
· Colégio Estadual de MinaS Ge-

rais: . 
__ Anexos -- Gameleua: 
1961 -- 1962 -- 1963 -- 1964 e · · 

1965 . 1 
Unidades -- 1 -- 1 -- · 

. Matriculas -- 860 -- 757 -- 781 . 
-- Serra: 
1961 -- 1962 -- 1963 -- 1963 e 

1965. 1 
Unidades -- 1 -- 1 -- · 
Matricula -- 880 -- 774 -- 843 . 
sagrada Familia: 
1961 - 1962 - 1963 -- 1964 e 

1965. 

Unidades - 1. 
Matrículas - 40 · 
__ Alto dos Pinheiros: 
1961-- 1962-- 1963-- 1964 e ... 

1965 . 
Unidades -- 1 . 
Matriculas -- 40 · 
-- Instituto São Raafel: 
1961 __ 1962 __ 1963 -- 1964 e 

1965 . 1 1 
Unidades -- 1 -- 1 -- 1 -- -- · 
Matrículas -- 103 -- 106 -- 115 -

126 - 200". 
"UNIDADES OFICIAIS CRIADAS E 

NAO INSTALADAS 
colégios Normais otici.aãs - 4 

(quatro) . ) 
Colégios Estaduais -- 8 (oito · 
Ginásios Estaduais-- 47 (quaren-

ta e sete). 
ESTABELECIMENTOS DE GR...\U 

MÉDIO CRIADOS E NAO INS 
TALADOS -
Colégios Normais Oficiais: 
1 _Colégio Normal Oficial de S . 

João Eangelista -Lei n . 3 .451 de 
8/ 10/ 65. o~· . 1 ane 

2 __ Colégio Normal 'J.tcta -
xo ao Ginásio Estadual de sacra-
mento __ Lei n . 3 .552, de 12 111/65. 

3 __ Colégio Normal Oficial ane-
xo ao Ginásio de Tupaciguara -
Lei n. 3 .582 de 23/ 11/65. 

4 __ Colégio Normal Oficial ane-
xo ao Ginásio de Santos numont 
__ Lei n. 3.582, de 23/ 11/65,-. 

5 __ Colégio Normal Oft?lal de 
Bom Jesus do Galho - Lel n · · · 
3 592 de 25/ 11/65 . 

· 6 _:_ Colégio Normal Oficial de 
Esmeralde.s _ Lei n. 3.628, de . · 
1.0/12/ 1965. 

7 __ Colégio Normal Oficial ane-
xo ao Ginásio Estadual de Prata -
Lei n . 3.620, de 30/11/ 65. . 

8 __ Colégio Normal Ofictal ane-
xo ~o GinásLeiio Estad3 62~ : ~/12~--ra.çoes -- n. . • 
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9 - Colégio Normal Oficial ane-

xo ao Ginásio Estadual de Nova Era 
- Lei n . 3.627, de 1.0 112165. 

10- Colégio Normal Oficial ane-
xo ao Ginásio Estadual de Três 
Pontas -- Lei n . 3 .626, de 1.0 /12/65. 

11 - Colégio Normal Oficial de 
Ipanema -- Lei n. 3. 629, de .... 
1.0 / 12/65 . 

12 - Colégio Normal Oficial de 
Sabará - Lei n. 3.640, de 2/12/ 65. 

13 - Colégio Normal Oficial de 
Conceição do Rio Verde - Lei n . 
3 .653, de 3/12/65 . 

14- Colégio Normal Oficial e.ne-
xo ao Colégio Estadual de Caratin-
ga- Lei n. 3.652, de 3/ 12/65. 

15 -- Colégio Normal Oficial ane-
xo ao Colégio Estadual de Jequiti-
nhonha - Lei n . 3 . 652, de 3/ 12/ 65. 

16- Colégio Normal Oficial ane· 
xo ao Ginásio Estadual de Nepo-
muceno- Lei n . 3.651, de 3/ 12/ 65. 

17 - Colégio Normal Oficial de 
Agua Boa - Lei n . 3 .639, de .. . . 
3/ 12/ 65 . 

18 - Colégio Normal Oficial de 
Jaboticatubas - Lei n . 3 . 678, de 

6/ 12/ 65 . 
19- Colégio Normal Oficial ane-

xo ao Colégio Comercial de Sete 
Lagoas . 

20 - Colégio Normal Oficial de 
Rio Doce - Lei n . 3 . 749, de .... 
14/ 12/ 65 . 

21 - Colégio NornlQl Oficial ane-
xo ao Colégio Estadual de Conse-
lheiro Lafaiete - Lei n . 3. 755, de 
14/ 12/ 65. 

22 - Colégio Normal Oficial de 
Lagoa d a Prata - Lei n. 3. 759, de 
14/ 12/ 65 . 

23- Colégio Normal Oficial ane-
xo ao Ginásio Estadual de Lajinha 
-Lei n . 3 .768, de 15/ 12/65. 

24 - Colégio Normal Oficial de 
Barão de Cocais- Lei n . 3 .827, de 
16/ 12/65. 

25 - Colégio Normal Oficial de 
Pescador - Lei n. 3. 827, de .... 
16/ 12/65. 

26 - Colégio Normal Oficial ane-
xo ao Ginásio Estadual de Aimorés 
- Lei n . . 3 . 828, de 16/ 12/65. 

27 - Colégio Normal Oficial ane· 
xo ao Ginásio Estadual de Senador 
Firmino- Lei n. 3.828, de 16/ 12/65. 

28 -Colégio Normal Oficial 6Ile-
xo ao Ginásio Estadual de Itanho-
mi -Lei n. 3 .829, de 16/12/ 65 . 

29- Colégio Normal Oficial ane-
xo ao Ginásio Estadual de Marlié-
rla - Lei n. 3 . 830, de 16/12/ 65. 

30 - Colégio Normal Oficial ane-
xo ao Ginásio Estadual de Rio Pi· 
recicaba - Lei n . 3 .831, de 
16/12/ 65 

"GIN.ASIOS ESTADUAIS 

1 - Ginásio Estadual de Patro· 
cínio - Lei n. 2 .875, de 25/9/ 63. 

2 - Ginásio Estadual de Ponte 
Nova- Lei n. 3.169, de 717/ 64. 

3 - Ginásio Estadual de Frutal 
- Lei n . 3 .364, de 6/ 4/65. 

4 - Ginásio Estadual de Divino 
- Lei n . 3 .428 de 8/10/65 . 
5- Ginásio Estadual de Rio Ver-

melho - Lei n. 3 .430, de 8/10/ 65. 
6 - Ginásio Estadual de Pará de 

Minas - Lei n . 3 .432 de 8/ 10/ 65. 
7 - Ginásio Estadual de Guapé 

- Lei n . 3.464, de 27/ 10/ 65. 
8 - Ginásio Estadual de Baepen-

di - Lei n . 3 .467, de 27/ 10/65. 
9 - Ginásio Estadual de Conta-

gem - Lei n. 3.469, de 27/10/ 65 . 
10 - Ginásio Estadual de Tom-

bos - Lei n. 3 .457, de 25/ 10/65. 
11 - Ginásio Estadual de Cam-

buquira - Lei n . 3 .458, de .. : . .. 
25/ 10/ 65 . 

12 - Ginásio Estadual de Can-
deias - Lei n. 3 . 460, de 25/ 10/65. 

13 - Ginásio Estadual de Alpinó· 
polis - Lei n. 3 .486, de 29/ 10/65. 

14 - Ginásio Estadual de Sta. 
Maria de Itabira - Lei n . 3.489, 
de 29/10/ 65 . 

15 - Ginásio Estadual de Sêrro 
- Lei n . 3.490, de 29/ 10/65. 

16- Ginásio Estadual de Campi-
na Verde - Lei n. 3.500, de .... 
3/ 11/65. 

17 - Ginásio Estadual de Borda 
da. Mata - Lei n . 3. 504, de 4/11/65. 

18 - Ginásio Estadual de Maria 
da Fé - Lei n . 3 . 505, de 4111/65. 
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19 _ Ginásio Estadue.l de Mon-
talvânia _Lei n. 3.506, de 4/1/6~. 

20 - Ginásio Estadual de Serra-
nia _ Lei n . 3.507, de 4/11/ 65. 

21 _ Ginásio Estadual de Para-
guaçu - Lei n. 3 .583, de 23/11/ 65. 

22 _ Ginásio Estadual de Sta . 
Maria de Suaçuí - Lei n · 3 · 584• 
de 23 I 11/ 65 . 

23 _ Ginásio Estadual de Vila Ma-
tias - Lei n . 3 585, de 23/ 11/ 65. 

24 _ Ginásio Estadual de Pre-
sidente Bernardes - Lei n. 3 ·590• 
de 25/ 11/ 65 . 
. 25 _ Ginásio Estadual de Jura 
m ento _ Lei n . 3 . 594, de 25111/ 65_. 

26 _ Ginásio Estadual de Cruzel-
ro da Fortaleza - Lei n. 3 .594• de 
25/ 11/ 65 . . 

27 _ Ginásio Estadual de Helto-
dora _Lei n . 3.613, de 30/ 11/ 65. 

28 _ Ginásio Estadual de Carmo 
do c juru _ Lei n . 3 .614, de . · · 
30/ 11/ 65 . 

29 _ Ginásio Estadual de Ew-
banck da Câmara - Lei n . 3 .615• 
de 30/ 11/ 65 . . 

30 _ Ginásio Estadual de Presi-
dente Olegário - Lei n · 3 · 611, de 
30/ 11/ 65 . 

31 _ Ginásio Estadual de AntO-
nio Dias - Lei n . ~ . 612, de 30/ 11/65. 

3., _ Ginásio Estadual de Rapo-
sos ... - Lei n . 3 .630, de l.o/ 12/ 65. 

41 _ Ginásio Estadual d e Allo 
Rio Doce _ Lei n. 3 .777, de .. . · 
15/ 12/65. 

42 _ Ginásio Estadual de Nove. 
Módica _ Lei n . 3 . 778, de 15/ 12/ 65. 

43 _ Ginásio Estadual de Carva-
lhos _ Lei n . 3 . 779, de 15/ 12/65. 

44 _Ginásio Estadual de Aiuruo· 
ca _ Lei n . 3. 781, de 15/ 12/65. . 

45 _ Ginásio Estadual de Capl· 
tólio _Lei n . 3 .780, de 15/ 12/ 65.: 

46 - Ginásio Estadu~l de Sao 
Tomás de Aquino - Lel n . 3 . 782, 
de 15/ 12/ 65 . -

47 _ Ginásio Estadual de Sao 
Gonçalo do Abaeté- Lei n. 3 .783, 
de 15/ 12/65 . . . 

4s _ Ginásio Estadue.l de Gwn-
cema _ Lei n . 3. 784, de 15/ 12/ 65 . 

49 _ Ginásio Estadual de Extre-
ma _ Lei n. 3 .785, de 15/ 12/ 65 . . 

50 _ Ginásio Estadual de Ladal· 
nha _ Ls-i n . 3 . 786, de 15/ 12/ 65 . 

51 _ Ginásio Estadual de Iapu 
_ Lei n . 3 .817, de 16/12/ 65 . 

52 _ Ginásio Estadual de Jacui 
_ Lei n . 3.818, de 16/ 12/ 65 . . 

53 _ Ginásio Estadual de Peqw 
_ Lei n . 3 .819, de 16/ 12/ 65 . . 

54 _ Ginásio Estadual de Pirape-
tinga _ Lei n. 3 . 820, de 16/12/6~ · 

55 _ Ginásio Estadual de Rio 
Acima_ Lei n. 3 .822, de 16/ 12/ 65 . 

56 _ Ginásio Estadual de Santa 
Margarida _ Lei n . 3 . 823, de . · · 
16/ 12/ 65 . 

57 _ Ginásio Estadual de Dores 
33 _ Ginásio Estadual de Enge· 

nheiro Na varro - Lei n . 3 . 752, de 
14/ 12/ 65 . 

34 _ Ginásio Estadual de Unai -
Lei n . 3 . 754, de 14/ 12/65. . 

do Turvo _ Lei n . 3 .824, de .. · · · 
16/12/ 65. 

35 _ Ginásio Este.dual de Coquet-
ra1 _ Lei n . 3 . 756, de 14/ 12/ 65 . 

36 _ Ginásio Estadual de BotP-
lhos _ Lei n . 3 .758, de 14/ 12/ 65 . 

37 _ Ginásio Estadual de Joa-
quim Felicio _ Lei n. 3. 769, de . . 
15/ l2/ 65 . 

3R _ Ginásio Estadual de Santo 

5s _ Ginásio Estadual de Bura-
rama _ Lei n . 3 .812, de 16/ 12/ 65 . 

59 _ Ginásio Estadual de Bom 
Jesus do Amparo - Lei n . 3 . 812, 
de 16/ 12/65 . 

60 _ Ginásio Estadual de Campa-
nário _ Lei n. 3 .813, de 16/ 12/65 . 

61 _ Ginásio Estadual de Carmo 
da Cachoeira - Lei n. 3 · 814, de 
16/12/ 65 . Antônio do Monte- Lei n. 3 ·770• 

de 15 ' 12/65. 
39 _ Ginásio Estadual de Lagoa 

Formosa - Lei n · 3 · 766, de · · · · 
15/ 12/ 65 . 

62 _ Ginásio Estadual de Casca-
lho Rico _ Lei n. 3.815, de .. · · 
16/ 12/ 65. 

40 _ Ginásio Estadual de Ouro 
Branco _ Lei n . 3 . 776, de 15/ 12/65. 

63 _ Ginásio Estadual de Con· 
quista _ Lei. n. 3.631, de 1/12/ 65. 
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64 - Ginásio Estadual de Teixei-
ro.s - Lei n . 3 .632, de 1.0 / 12/ 65. 

65 - Ginásio Estadual de Andra-
das - Lei n . 3. 633, de 1.0 /12/ 65. 

66 - Ginásio Estadual de Areado 
- Lei n. 3 .637, de 2/12/ 65. 

67 - Ginásio Estadual de Cordis-
lãndia - Lei n . 3 .639, de 2/12/ 65. 

68 - Ginásio Estadual de Saba-
rá - Lei n . 3 . 640, de 2/12!65 . 

69 - Ginásio Estadual de Rubim 
- Lei n . 3. 641, de 2/12/ 65. 

70 - Ginásio Estadual de Salinas 
- Lei n . 3 .654, de 3/ 12/65 . 

71 - Ginásio Estadual de Medi-
na - Lei n. 3 .655, de 3/12/ 65 . 

72 - Ginásio Estadual de Grão 
Mogol - Lei n . 3 . 656, de 3/ 12/ 65 . 

73 - Ginásio Estadual de Tiros 
- Lei n . 3.657, de 3/ 12/ 65. 

74 - Ginásio Estadual de Santa 
Bárbara - Lei n. 3. 658, de 3/ 12/ 65. 

75 - Ginásio Estadual de Serra 
do Salitre - Lei n . 3 .659, de . . . 
3/ 12/ 65 . 

76 - Ginásio Estadual de Timó 
teo - Lei n. 3.661, de 3/ 12/ 65 . 

77 - Ginásio Estadual de Guima-
rânia - Lei n. 3.662, de 3/ 12/ 65 . 

78 - Ginásio Estadual de Itamo-
gi- Lei n. 3 .660, de 3/ 12/ 65. 

79 - Ginásio Estadual de Ara-
ponga - Lei n. 3. 680, de 6/ 12/ 65. 

80 - Ginásio Estadual de Pedra 
Azul - Lei n. 3 . 681, de 6/ 12/ 65 . 

81 - Ginásio Estadual de Ampa-
ro da Serra- Lei n . 3.682, de ... 
6/ 12/ 65 . 

82 - Ginásio Estadual de Joai-
me.- Lei n . 3.714, de 7/12/65. 

83 - Ginásio Estadual de Jordâ-
nia - Lei n. 3 . 715, de 7/12/65. 

84 - Ginásio Estadual de Santa-
na da Vargem -Lei n. 3.722, de 
13/ 12/ 65. 

85 - Ginásio Estadual de Manga 
- Lei nl 3 . 747, de 14/12/ 65 . 

86 - Ginásio Estadual de Ibiraci 
- Lei n . 3 . 748, de 14/ 12/ 65. 

87 - Ginjsio Estadual de Bicas 
- Lei n . 3. 750, de 14/12/65 . 

88 - Ginásio Estadual de Várzea 
da Palma Lei n. 3 . 751, de ... 
14/12/65. 

39 - Ginásio Estadual de São 
João da Ponte - Lei n. 3 . 794, de 
16/ 12/ 65 . 

90 - Ginásio Estadual de Cássia 
- Lei n. 3 .816, de 16/12/ 65. 

91 - Ginásio Estadual de Campo 
Belo - Lei n . 3. 265, de 11/ 12/ 65 . 

92 - Ginásio Estadual de Cam-
buquira - Lei n. 3 . 458, de .... . 
15/10/ 65. 

93 -Ginásio Estadual de Centra-
lina -Lei n. 3.667, de 12/12/65. 

94 -Ginásio Estadual de Espera 
Feliz - Lei n . 3.294, de 14/12/65. 

95 - Ginásio Estadual d e Espi-
nosa - Lei n. 3.295, de 14/12/65. 

96 -Ginásio Estadual de Mante-
na - Lei n . 3. 440, de 12/ 10/65. 

97 - Ginásio Estadual de Santa 
Vitória - Lei n . 3 . 296, de 14/ 12/65. 

98 - Ginásio Estadual de S. João 
do Jacuri - Lei n . 3 . 855, de ... 
17/ 12/ 65. 

99 - Ginásio Estadual de Bam-
buí - Lei n . 3 .562, de 16/11/ 65. 

100 - Ginásio Estadual de Bor-
de. da Mata - Lei n. 3 . 504, de .. 
4/ 11/65 . 

101 - Ginásio Estadual de Car-
mo de Minas - Lei n. 3 .413, de 
15/ 9/ 65 . 

103 - Ginásio Estadual de Virgi-
nópolis - Lei n. 3. 856, de 17/12/ 65. 

103 - Ginásio Estadual de Rio 
Paranaíba - ~e i n . 3 . 853, de ... 
17/ 12/ 65 . 

104 - Ginásio Estadual de Claro 
dos Poções - Lei n. 3. 851, de .. . 
17/ 12/ 65 . 

105 - Ginásio Estadual de Itumi-
rim - Lei n . 3 .847, de 17/12/65. 

106 - Ginásio Estadual de Frei 
Inocêncio - Lei n . 3 .846, de .... 
17/ 12/ 65 . 

107 - Ginásio Estadual de Fran-
cisco Dumont - Lei n. 3. 845, de 
17/12/ 65. 

108 - GinásicEstadual de Cor-
disburgo - Lei n. 3 . 843, de ..... 
17/12/65 . 

109 - Ginásio Estadual de Cris-
tais - Lei n . 3 .844, de 17/ 12/65 . 

110 - Ginásio Estadual de Laga-
mar-- ~ n . 3.848, de 17/12/65. 
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111 _Ginásio Estadual de Cam-
po Florido - Lei n . 3 .840, de 
17/ 12/65. 

16 _ Colégio E stadual de Luz -
Lei n. 3 .849, de 17/ 12/ 65 . 

17 _ Colégio Estadual de Caxam-
bu _ Lei n . 3 .842, de 17/ 12/ 65 . 

2.o Ciclo no Ginásio Estadual de 
Pará de Minas . 

112 _ Ginásio Estadual de Cana 
Verde _Lei n . 3 .841, de 17/ 12/ 65 . 

113 _ Ginásio Estadual de Bal-
dtnl _ Lei n . 3 .838, de 17/ 12/ 65 . 

114 _ Ginásio Estadual de Alte-
Lei n 3 837 de 17/ 12/ 65 . rosa- . · , 

115 - Ginásio Estadual de Botu-
mirim _ Lei n . 3 .839, de 17/12/~5 . 

116 - Ginásio Estadual de Dio-
nísio_ Lei n . 3 .836, de 17/ 12/ 65. 

117 _ Ginásio Estadual de Itao-
bim - Lei n . 3 .836, de 17/ 12/ 65 . 

118 - Ginásio Estadual de Sta . 
Rita de Caldas - Lei n . 3 .854, de 
17/ 12/ 65 . . 

119 _ Ginásio Estadual de Farta 
Lemos- Lei n . 3 .835, de 17/ 12/ 65 . 

COLl!:GIOS ES!I'ADUAIS 

1 _ Colégio Estadual de Mantena 
_ Lei n . 3 .440, de 12/ 10/ 65 . 

2 _ Colégio Estadual de Nanuque 
_ Lei n . 3 .465, de 27/ 10/ 65 . 

3 - Colégio Estadual de Itamba-
. Lel. n 3 488 de 29/ 10/ 65 . 

CUrl - · · ' · 4 - Colégio Estadual de Vtçosa 
_ Lei n . 3 .508, de 4/ 11/ 65 . 

5 _ Colégio Estadual de Bambui 
_ Lei n . 3 .562, de 16/ 11/ 65 .. 

6 - Colégio Estadue.l de Rio Cla-
ro _ Lei n . 3 .587, de 23/ 11/ 65 . 

7 _ Colégio Estadual de Carmo 
da Mata- Lei n . 3 . 589, de 25/ 11/ 6?. 

8 - Colégio Estadual de Nova 
Ponte - Lei n. 3 . 610, de 30/ 11/ 65. 

9 - Colégio Estadual de Araxá 
_ Lei n. 3 .609, de 30/ 11/ 65 . . 

2_o Ciclo no Ginásio Estadual de 
Rio N ôvo . Of' 

2 o Ciclo no Colégio Normal 1: 
ciaÍ deSta. Rita de Sapucai - Lel 
n . 3 . 845, de 29/ 10/ 65 . . 

2.o Ciclo no Colégio Normal Ofi-
cial de Governador Valadares - Lei 
n . 3 .642, de 2/ 12/ 65 . . 

2 o Ciclo no Colégio Normal Ofl-
ciaÍ de Pedra Azul - Lei n . 3. 753, 
de 14/ 12/ 65 . 

2_o Ciclo no Ginásio Estadual de 
Lajinha- Lei n . 3 .768, de 15/ 12/ 65. 

O SR PRESIDENTE - Tem a 
palavra . o nobre Deputado Otelino 

Sob. SR . OTELINO SOL - Sr . Pre-
sidente, srs . Deputados ·. . 

O Governador rsrael Pinheuo, em 
ato recente, oportuno e l~uvável, 
vem de regulamentar as atividades 
d;a CODEV AJE . A CODEV AJE, co-
mo sabem os Srs . Deputado~, é 
uma entidade autárqmca, cnada 
com a finalidade de promover . o 
desenvolvimento econômico, ~ocml 
e cultural do Vale do Jequitinho-
nha . E' sem dúvida uma das mais 
altas, das mais concretas, das m8:is 
objetivas criações desta Assembléia. 
Inicialmente, ela resultou do es-
fôrço de uma plêiade de Deputad~s 

1o _ Colégio Estadue.l de Presi-
dente Soares - Lei n · 3 · 597' de 

do Norte de MinaS, entre os. quaiS 
quero em homenagem mmto es-
pecial' citar os nomes do Deputado 
Murilo Badaró, que hoje na secr~
taria de Govêrno procura concreti-
zar estruturar em base sólida aque-
la ~ntidade e ainda o do n9bre co-
lega Ataliba Mendes então lid~r 
do Govêmo nesta Casa, sem CUJO 
esfôrço e cooperação não se pode-
ria ser criada a OODEV AJE · 

26/ 11/ 65 . . 
11 - Colégio Estadual de Santa 

A CODEV AJE, sr. Presidente, vai 

Luzia _ Lei n . . 3 .597, de 26/ 11/65~ 
12 - Colégio Estadual de Mato 

sinhos _Lei n . 3 .765, de 15/12/6~ . 
13 - Colégio Estadual de RecrelO 

_ Lei n . 3 . 821, de 16/ 12/ 65 ·., _ 
14 _ Colégio Estadual Joao 

XXIII", de Itajubá- Lai n. 3 .833, 
de 16/ 12/ 65 . 

atuar no Vale do Jequitinhonha, 
vale muito conhecido de todos os 
mineiros. Pode ser dividi~o em 
duas áreas distintas: a Prtm?ira, 
do Alto Jequitinhonha, que vai da 15 - Colégio Estadual de Pocra-

ne -Lei n . 3 .852, de 17/ 12/ 65 . 
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nascente até a confluência do rio 
Araçuaí, nas proximidades da cida-
de, do mesmo n ome . O Alto Je-
quitinhonha é uma região de ter· 
ras altas e impróprias à agricultu-
ra, de subsolo rico em pedras pre-
ciosas e minério. O Vale do Jequi-
tinhonha, naquela região, em tem-
pos passados, foi batido pelos ban-
deirantes paulistas e por aventurei-
ros de todos os matizes na caça ao 
ouro e na procura de pedras pr~ 
ciosas . Na fase histórica, no ciclo 
que viveu Minas, do ouro e do dia-
mante, o Alto Jequitinhonha teve 
um passado de epopéias e esplen-
dor . Ainda hoje, essa fase de gran-
diosidade deixou marcas ideléveis, 
na construção de Diamantine, nas 
reminiscências de Grã.o-Mogol e nas 
condições históricas de uma Minas 
No v 

A segunda área do Jequitinhonha 
é aquela compreendida entre a ci-
dade de Araçuaí e o rio do mesmo 
nome e.té a cidade de Salto da Di-
visa, na fronteira com a Bahia. O 
Méd io Jequitinhonha, ao contrário 
da primeira área, é constituído de 
terras férteis, de materiais luxuri· 
antes, mais própria para à agricul-
ture. ou à pecuária. Ali estão as ci-
dades mais im.portan es da região. 

Na realidade, porém, Sr . Presi-
dente, todo o Vale do Jequitinhonha, 
quer a parte alta, a er a parte bai-
xa, é uma das regiões mais pobres 
de Minas Gere.is, onde o nível de 
vida é dos mais baixos de Minas e 
do Brasil. Faltam-lhe os atributos de 
uma fase de desenvolvimento; não 
possui energia elétrica; carece de 
aneam ento; não tem assistência 

educacional, n em bospite.lar; defi-
cientes são as seus siStemas de 
t ransporte . O Vale do Jequitinho-
nha, tanto na parte alta como· na 
parte baixa, vem sendo mantido 
em doloroso esquecimento . 

Daí, Sr. Presidente, a criação da 
CODEV AJE, sociede.de autárquica, 
de~tinada a prómover o . desenvol-
vimento da região; é uma espécie 
de Sudene, um pouco menor. Vai 
ela atuar naquela área de Minas, 

estudar, pesquisar, examinar, pla-
nejar e, finalmente, executar aqui-
lo que lhe parecer conveniente ao 
desenvolvimento da região, ao 
aproveitamento das suas riquezas e 
à mobilização cultural de sua po-

. pulação. 
Sr. Presidente, dentre os males 

que têm definhado e atormentado o 
Vale do Jequitinhonha, estão as sê-
cas . Aquela região vem vivendo, 
nos últimos anos, os males das sê-
cas periódicas, como a sêca de 31 
e 32; a de 39, a de 51 e 52. e, por 
último, a de 61 a 63, sem dúvida 
uma das maiores, das mais inten· 
sas e das mais calamitosas já co-
nhecidas na região . 

Presentemente, a região Norte de 
Minas atravessa uma fase de sêca 
prolongada e, conseqüentemente, 
de pobreza. Venho daquela região 
e posso dizer que as colheitas de-
sapareceram e que as pastagens es-
tão em péssimas condições. Falta 
água para alimentação do homem 
e dos rebanhos . 

Sr . Presidente, acreditamos que 
a CODEV AJE, uma vez pasta em 
funcionamento, possa fazer algu-
ma coisa em prol da regi.ão do Vale 
do Jequitinhonha . Por exemplo, 
através da CODEV A.JE, com trato-
res, poderá construir, para os fa-
zendeiros da região, pequenos açu-
des e barragens menores, ce.pazes 
de acumularem a água para a ali-
mentação do gado. Caso análogo ve-
rifica-se na mesma região assolada 
pela sêca na parte da Bah.ia, me-
recedora, neste instante, da maior 
assistência do Govêmo Baiano. 

Daí por que, sr . Presidente, faço 
um apêlo à CODEV A.JE, para que, 
uma vez entrando em funciona-
mento, promova, imediatamente, a 
construção dêsses pequenos açudes 
e barragens, a fim de acumular 
água para alimentação dos reba-
nhos do Norte de Minas. Depois, 
paulatinamente, à medida que a 
CODEV AJE fõr se estruturando e 
se solidificando, poderá levar àque-
la região malfadada os beneficios da 
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as~istência que o povo do Norte 
de Minas muito espera. 

O SR . PRESIDENTE - Tem a 
palavra a Sra. Marta Ne.ir Mon-
teiro. 

A. SRA . 1\tlARTA NAIR MONTEI-
RO - Sr. Presidente, Srs. Deputa-
dos . 

Lemos no "Estado de Minas" de 
domingo, na apreciada e familiari-
zada "Coluna. do Funcionalismo", 
do jornalista Fagundes Murta, o 
seguinte: "Diversas denúncias já 
foram feitas da tribuna da Assem-
bléia Legislativa, sôbre persegui-
ções políticas no interior do Esta-
do . As queixas se referem, em sua 
maioria, à destituição de professô-
res e serventes escolares . Êsses 
fatos são desabonadores, pai;, não 
é crível que os políticos queiram 
fazer politica com o sacrüício do 
funcionário. Neste episódio, está 
faltando um pronunciamento da De-
putada Marta Nair Monteiro, pre-
s ·dente da Associação das Profes-
s - ras Primárias, em defesa das mes-
t ras perseguidas". 

Esperava - confesso urne. 
oportunidade para pronunciar-me . 
E esta me veio justamente através 
da provocação de nosso amigo 
Murta. 

Não me pronunciei até aqui, é 
verdade, porque ainda não me che-
gou uma só reclamação de perse-
guição política. 

No entanto, os senhores Depu-
tados e ·as mestras, principal-
mente estas, . não desconhecem di-
versos e enérgicos pronunciamen-
tos meus, quer desta tribuna, quer 
junto aos Secretários de Educação 
do Govêrno passado, quer através 
de mandados de segurança impe-
trados pela Associação, através de 
seu serviço jurídico, em defesa dos 
direitos das mestras. E, embore. 
enha apoiado o Govêrno que aí es-

tá, não me furtarei ao dever que 
~e me impõe - como representan-
te da classe - de denunciar arbi-
trariedades e, delas, defender as 
mestras e serventes. Espero, ape-
nas, que me venham as reclamações 

e todos verão que não costumo mu-
dar de atitudes apenas porque se 
mudou a política partidária . 

Como clisse, não recebi queixa, 
até aqui, de quem quer que seja . 

Penso, por iSso, que as persegui-
ções reclamadas pelos colegas De-
putados, provàvelmente, não pas-
sem, como já disseram os repre-
sentantes do PSD e do PI'B - de 
atos resultantes de arbítrio políti-
co, que são diferentes de persegui-
ções políticas . 

Pena que os nossos políticos e 
administradores não conservem os 
bons elementos, embora de política 
contrária - o que seria uma bela 
demonstra ão de espírito público . 

Lembremo-nos, por exemplo, pa-
ra justüicar nossa compreensão do 
probleme. que, logo no inicio do 
Govêrno Magalhães Pinto, com que 
pesar assistimos a um dêsses atos 
de arbítrio, quando duas de nossas 
melhores amigas, colegas e conter-
râneas, Aparecida de Gambogi e 
Yolanda Meneses, diretora e auxi-
liar de diretoria, respectivamente, 
do G . E . Jarbas Gambogi, excelen-
tes educadoras, professôras e ad-
ministradoras, responsáveis pela 
criação, instalação e crescimento 
do estabelecimento de ensino, fo-
re.m destituídas de suas funções de 
confiança apenas porque eram do 
PSD. 

Com que pesar- repito- ao ser 
procurada por elas, pude apenas 
dizer-lhes: "Vocês, minhas amigas, 
embora preencham tôdas as quali-
dades de mestras e educadoras, ape-
sar de todo o bom trabalho apre-
sentado, n-o estão apoiadas em 
um direito: não são técnicas, não 
são efetivadas . Afastem-se, pois, 
de seus lugares e· os cedam às 
suas sucessoras com a dignidade, 
elegância e compreensão com que 
galgaram êstes mesmos postos . 
Transmitam -lhes os cargos em 
meio a festas . Ontem foram vocês, 
hoje serão outras". 

E foi assim, posso assegurar, que 
Aparecida e Yolanda se comporta-
ram. 
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Mas, quando Yolanda foi manda-

da de um extremo a outro da cida-
de, qua~do seu irmão, zelador de 
grupo fQl transferido para longe de 
C~po Belo, aí, sim, eu reclamei, 
p01s. ~este momento já era a per-
segwçao desumana, baim, mesqui-
nha, de poderosos que não estavam 
acostumados a vitórias. E só não 
l~va~os avante nossa luta pelo seu 
direxto porque e. interessada se 
a~ptou _ao nôvo ambiente, dêle 
nao deseJando sair . E assim se su-
c:deram séries e séries de reclama-
çoes ; ora razoáveis, ora não . 

Ac:_onselhe! sempre às nossas pro-
fessoras: nao se procura deter o 
cargo de _confiança . O certo, o ele-
gan~e! o JUSto seria colocá-lo à dis-
posxçao do Govêrno vitorioso seja 
êle até da mesma política partidá-
ria. 

E mais bonito ainda seria se nós. 
mestras, tivéssemos 0 altruísmo' 
a sensatez, a ética de, como educa~ 
cadoras,_ J?rincipalmente, que so-
mos, reJeitar, unãnimemente, o lu-
gar . vag.? com a destituição ilegal 
ou as vezes apenas injusta de uma 
companheira. 

Que belo seria êste comporta-
menta, uma lição aos nossos politi-
cos que, não tendo 0 qUe destruir 
poderiam construir! ' 
. Há anos, no Rio Grande do Sul, a 

c~dade de Uruguaiana deu ao Bra-

co, ~e cargos da confiança, aconse-
lho . as n_ossas colegas a aceitarem 
~ ~ltuaça~ e, entre festas e com 
frur-play , passarem os cargos às 

suas sucessoras. 
. ~ou além. Assim como os Secre-

tartos de Estado, Diretores de De-
partamentos, Chefes de Secções co-
lo~am, altivamente, seus cargos nas 
~aos do nôvo Govêrno, por que 
nao o fazer, também, a mestra que 
ocupa cargo de confiança? 

Mas, ~e as destituições de inspe-
toras,_ diretoras ou serventes des-
respeitarem direitos; se as trans-
f~rencias ou remoções forem ·ex-ofí-
CIO . e sem causa legal, eu estarei 
aqu1 nesta tribuna, na Associação 
ou na Justiça, se fôr o caso Plra 
gar~t~r-lhes, por todos os meios, 
o d1re1to que a elas assiste. 

Espero que as mestras continuem 
conftando -na sua representante 
que, conscientemente, jamais lhes 
faltou .-

Tudo isto poderíamos estar evi-
tan~o se o Govêrno passado tivesse 
OUVldo nossos constantes apelos 
P~la realização dos concursos exi-
gld~ pelo Código do Ensino Pri-
mário e pela Lei 3 . 214 de 16/ 10/ S4. 
. ~omos ~ontra sua realização nos 
ultunos ~ do Govêrno, por reco-
nhecer nele grandes vícios e prin-
Palmente, pela inoportunidade. 
. Ma~ há n~cessidade da execução 
rmediata da lei, que preconiza 0 concurso . 

~ueremos, e exigimos até 0 cum-
prunento à lei. ' 

DISCUSSÃO E VOTAÇAO 
DE PROPOSIÇOES 

il um b~lo _exemplo de comporta-
mento cnstao e ético: lugar vago 
pela destituição política, injusta e 
Ilegal de uma diretora não encon-
tro~l nu ci?ade uma õ' mestra, por 
m_a1 humilde que fõsse, ·para ocu-
pa-lo. E o resultado foi a mestra 
ser honrosamente reconduzida ao 
lugar . E a lição cívica foi assimi-
lada pelos seus políticos que tiv~ 
ram mais interêsse em trabalhar 
pelo bem comum. 

Aqui fica, portanto, o meu pensa-
mento e a minha posição: não ten-
do condições legais, isto é, não ten-
do apoio em lei pam defender ca-
sos resultantes d~ arbítrio politi-

. O SR. PRESIDENTE_ Esgota-
do o praz~ destinado à Leitura e 
Apresentaçao de Proposições a Me 
sa pas~a _à Discussão e VotaÇão de 
~rop?s:çoes, declarando abertas as 
u:-scnçoes para os oradores da. pró-
xrma Reunião. 
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QUESTAO DE ORDEM 

O SR . MANOEL COSTA- (Pela 
Ordem). 

Sr. Presidente, acabamos de ou-
vir o apêlo do nobre Deputado Ba-
tista Miranda, com referência à 
aprovação, por esta Casa, de uma 
Proposição do interêsse do Muni-
cípio de João Monlevade . Podemos 
informar a êste nobre Deputado 
que, ainda agora, estivemos na Co-
missão de Justiça, solicitando rá-
pida tramitação da referida Propo· 
sição. Sabe S . Exa . , Sr. Presiden-
te, como o sabe a Casa, que os 
nossos trabalhos parlamentares, 
como Legisladores, realmente, nes-
ta sessão legislativa, só agora, es-
tão sendo esquematizados, em vir-
tude da recente organização das 
Comissões Técnicas . Mas, quero 
informar ao Nobre Deputado Ba-
tista Miranda que a referida Propo-
sição não sofrerá uma interrupção 
na sua tramitação. 

O SR . PRESIDENTE 
Recebo a palavra do nobre Depu-

tado Manoel Costa como uma in-
formação da Liderança da Maioria, 
à respeito do andamento de Pro-
jeto nesta Casa . 

O SR . HÉLIO GARCIA- (Pela 
ordem) - Sr. Presidente - A res-
peito da inclusão do "projeto dos 
exatores", indago de V . Exa. se 
o projeto será incluído na pauta 
de amanhã . 

O SR . PRESIDENTE - A Mesa 
providenciará a inclusão do Pro· 
jeto na pauta . Esta Presidê?cia in-
forma ainda, que ao térmmo dos 
trabalhos irá proporcionar, não s·ó 
a V. Exa., mas a todo o Plenário, 
a resposta de tôdas as indagações 
e. na oportunidade, V. Exa ., se o 
desejar , poderá suscitar questão de 
ordem à respeito . 

Vem à Mesa: 

REQUER!IMENTO 

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

O Deputado abaixo-assinado, na 
qualidade de Lider da Bancada da 
ex-UDN, vem requerer a V . Exa., 
nos têrmos do Art. 94 do Regimen-
to Interno, lhe seja concedida a pa-
lavra e, pelo Art . 95 do mesmo Re-
gimento, transferi-la ao Sr . Depu-
tado Batista Miranda, que tratará 
de assunto de natureza relevante e 
urgente . 

Sala das Reuniões, 1° de março 
de 1966 . 

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

Mesa, Requerimento do sr . Depu-
tado Aureliano Chaves, lider da 
ex-UDN, que, nesta qualidade, re-
quer a palavra pelo art . 94, para, 
nos têrmos do art. 95, transferi-la 
ao sr. Deputado Batista Miranda, 
que tratará de assunto urgente e 
relevante . 

A Mesa defere o Requerimento e 
fixa o prazo de 40 minutos . 

Tem a palavra o sr. Deputado 
Batista Miranda . 

0 SR . BATISTA MIRANDA 
Sr . Presidente, Srs. Deputados . 

.Antes de entrar no exame da ma· 
téria que me propus debe.ter nesta 
hora, permito-me dirigir algumas 
palavras de agradecimento ao no-
bre Deputado Manoel Costa que, 
em resposta ao apêlo há pouco por 
nós endereçado a S . Exa ., houve 
por bem ocupar a Trbiuna desta 
Casa, para dizer que Monlevade te-
rá o seu ginásio estadual nos pró-
ximos dias, com a aprovação de 
mensagem em tramitação nesta As-
sembléia. Agradeço a S . Exa. e 
reafirmo, daqui, aquêle alto con-
ceito, em que sempre tive o nobre 
colega . 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
recebemos, ontem, a visita do Go-
vêrno Federal, representado pelo 
Sr . Presidente da República, por 
Ministros de Estado, Congressistas 
e figuras de altos escalões adminis-
trativos do Pais . 

Verificamos que S . Exa ., o Sr . 
Presidente da República, escolheu 
o solo mineiro, a Casa de Tiraden-
tes, para, daqui, dirigir a sua pala-
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vra, à Nação Brasileira, anuncian-
do uma série de medidas de pro-
funda e irreversível repercussão 
na sua vida social, econômica e po-
lítica . 

E' sabido, Sr . Presidente e Srs. 
Deputados, que, a partir de março 
de 1964, ingressamos ne. fase revo-
lucionária. Dizem os filósofos da 
História que uma revolução não 
se realiza pelos seus primeiros atos; 
ao contrário, ela se realiza ao lon-
go dos dias, dos meses e dos anos, 
com aquêles atos que a institucio· 
nalizem . 

Na verdade, podemos, hoje, ele-
var as nossas preces a Deus, agra-
decendo ao Criador os momentos 
que ora vivemos, de tranqüilidade, 
de paz e de ordem, apesar das di-
ficuldades por que passam as cl&S-
ses menos afortunadas do País . Is-
to porque a História dos povos aí 
está, eloqüente, a registrar; não 
há sequer uma nação em todo o 
mundo que, tendo atingido um ín-
dice inflacionário de 8% ao mês, 
haja perme.necido no regime de-
mocrático; não há uma única na-
ção que ,atingida de tal forma a. 
sua moeda com um ciclo inflacio-
nário dêsse vulto, tenha deixado 
de caminhar para Uill8 ditadura da 
Direita ou da Esquerda. 

Tivemos, aqui na América, exem-
plo, idem, na China, aquela popu-
losa nação se agitando pare. a es-
querda. Aqui na América, algumas 
nações inclinando-se para a direi· 
ta . E a Hungria, na Cortine de Fer-
ro, encaminhando-se para a es-
querda. E eis que esta terra bendi-
ta e sagrada, embora com males e 
chagas sociais tão graves, como na 
cristã da nossa civilização, supor-
tou êste Onus terrível e, por isso 
devemos agradecer a Deus e, ao 
mesmo tempo, dizer que, na ver-
dade, o Govêrno que aí está ainda 
não realiza uma obra perfeita, uma 
o~ra salvadora, mas basta, Sr. Pre-
sidente, Srs. Deputados, que êste 
Govêrno nos tenha assegurado a 
continuidade do regime democrá-

tico, o respeito à propriedade pri-
vada e à família brasileira . Basta 
isto para consagrar-lhe a sua auto-
ridade para receber o prêmio da 
nossa homenagem. 

Mas, Sr . Presidente, Srs . Depu-
tados, tenho ao longo de cinco anos 
nesta Casa, obscuramente e apenas 
como curioso, procurado debater 
os problemas sociais e econômicos 
do nosso Estado. Verifico que no 
decurso do Govêrno passado era 
eu, aqui, freqüentemente aparteado 
pelos nobres Deputados Pessedistas 
que combatiam, com todo o calor 
de seu espírito de oposição, aque-
las proposições, com as quais pro-
curávamos melhor a receita pú-
blica, para enfrentarmos graves 
problemas de um Estado que, na 
verdade, tem problemas nacionais, 
como 'Minas Gerais. E hoje, todos 
êles estão ausentes, todos deixam 
de permanecer neste Plenário. Cer-
tamente, pensam que aquêle que 
os convoca para o debate é tão só, 
para aquela oposição menos pro-
funda e superficial, para tratar tão 
somente de questõezinhas munici-
pais. Não Srs. Deputados, que sus-
tentam o Govêrno nesta Casa, não 
é para êste fim e com êste espírito 
que aqui me encontro . Aqui estou, 
nobres Deputados Manoel Costa e 
lbrahim Abi-Ackel e seus coman-
dados, para dizer a Ss . Exas. que 
venho, nesta tarde, debater com 
meus colegas e pedir seus apartes 
para um problema que reputo 
transcendental para Minas Gerais, 
para um problema que, se não fOr 
seriamente equacionado, o Govêr-
no que ai está não terá condições 
de sobrevivência . Será, tão somen-
te, um preposto da alta administra-
ção federal. 

Proponho-me, nesta tarde, Sr . 
Presidente, Srs. Deputados, a pe-
dir a atenção dos meus ilustres pa-
res para uma série de medidas que 
o Govêrno Fedeml tomou e outras 
que anuncia tomar, que repercuti-
rão de maneira irrefreável e irre-• 
versfvel no mercado financeiro do 
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nosso Estado . Vs . Exas . , que estão 
atentos e.o noticiário especializado 
da nossa imprensa, e lêem as co-
lunas do "Diário Oficial", sabem 
que o Banco Central do Brasil, de 
um mês para cá, vem tomando pro-
vidências que reputo, realmente, 
felizes, oportunas e saneadoras do 
crédito público e privado, no Bra-
sil. Essas providências decorrem, 
Srs . Deputados, ainda, daquela 
chaga por nós recebida do Govêr-
no passado, uma moeda desvalorl· 
zada, uma Nação em plena inflsção 
galopante, com a moeda que, co-
mo já disse, chegou a desvalorizar-
se em cêrca de 8% ao mês, isto é, 
96°1o ao ano . 

Essa moeda não traria, de for-
mc.:~. nenhuma, condição de prospe-
ridade e de tranqüilidade social 
para o País . Por isso, pensou bem 
o govêrno, ao atacar o problema, 
direto e de rijo . E' difícil a uma 
nação suportar índice inflacioná-
rio dessa ordem . Eu já disse que 
a inflação e o coloni&nismo são, 
hoje, as grandes motivações nas 
guerras fratricidas, entre povos de-
senvolvidos e subdesenvolvidos . 
Por isto, nesta oportunidade, quero 
debatê-lo com Vs . Exas ., embora 
reconheça que o problema seja. ári-
do, mas é nosso dever debatê-lo, 
pois é interêsse fundamental do 
Es ado e da sociedade que, nos 
propusemos defender nesta Casa, 
como delegados do povo. 

O Sr. inval Boaventura - Te-
nho tido a felicidade de ouvir os 
importantes discursos de V . Exa . 
neste período legislativo. Vejo que 
V . Exa . hoje, mais uma vez, com 
a sua alta capacidade vem deba-
ter assunto da- mais alta relevân-
cia. Quando peço a V . Exa . um 
aparte, eu me coloco naquela posi· 
ção do aluno que se dirige ao mes-
tre, para ser esclarecido. V. Exa . 
entra num assunto que é da mais 
alta importância e eminentemente 
técnico, e eu desejo debatê-lo com 
V . Ex6., para dirimir as dúvidas 
que pairam em meu espírito, com 
relação a determinadas medidas 

tomadas pelo Govêrno da Repú-
blica que, embora as reconhecendo 
patrióticas, na verdade ainda não 
tiveram finalidade prática. 

Desejo, por exemplo, debater com 
V. Exa ., a questã o do crédito, a 
questão da garantia do preço mí-
nimo, e a questão do crédito à 
agricultura e à pecuária, bem como 
tantas outras providências toma-
das. :Este é o meu apsrte inicial. 

O SR. BATISTA MIRANDA 
Fico honrado com o aparte de V . 
Exa ., e apenas me permito retüi-
cá-lo na parte em que V . Exa . me 
trata como o mestre, o que não 
sou . Procuro apenas, com as im-
perfeições que caracterizam êste 
modesto orador, representar o pa-
pel que lhe é devido e executar o 
seu mandato com exação. 

Sr. Deputado, V . Exa . me for-
mulou perguntas sõbre créditos, 
sôbre financiamentos, de setores 
básicos da agricultura e de pecuá-
ria . Vou responder a V. Exa . 

Nobre Deputado Sinval Boaven· 
tura, a reforma b&ncária tão neces-
sária e defendida por tõdas as 
elas es do país, inclusive dirigen-
tes de classes operárias, só foi 
aprovada no Govêrno Revolucio· 
nário. De fato, um país como o 
Brasil, que tem dimensões de con-
tinente, com população que cres· 
ce 3,2 por ano, sendo o segundo em 
crescimento, em todo o mundo, por-
que o primeiro é o México, um 
pais como o Brasil não podia vi-
ver com aquela estrutura arcaica, 
em que se punia um miserável, e 
um andrajoso, porque furtava ga-
linhas, mas não se punia um pode-
roso homem de negócios. A estru· 
tur.a bancária, que vem do impé-
rio, inclusive o nosso Código Co-
mercial de 1850, com existência de 
mais d e um século, estava inteira-
mente ultrapassada por esta rea-
lidade, porque o Brasil, em menos 
de vinte anos, dobrou a sua popu-
lação. Portanto, o Congresso, ao 
aprovar a reforma bancária, cri-
ando o Banco Central, realizou 
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Deputado que o aparteia. Nobre 
col~ga, no ano passado, no mês de 
m~l!?, ? :Sanco do Brasil, através do 
Ministeno d~ AgricUltura, financiou 
arroz em ~as Gerais, garantindo 
o preço mmuno de 6. 800 cruzeiros 
por . s ~a. ...oncorrendo com inter-
mediános . 

No fim do ano, fui a esta Tribu-
na ~enunciar a má orientação do 
G~verno _nesta parte, pois o pró· 
PrlO governo fêz concorrência no 
merc_ado consumidor enquanto fi-
nanci?u a saca d e arroz, a 6 . 800 
cruzeiros. 

tliJ_la tare~a das_ mais sábias e pro· 
veitosas a naçao . Com a criação 
do Banco Central, para disciplinar 
o crédito públi~o e privado do país, 
avançou-se mwto. E eís a tarefa 
que, na área administrativa e exe-
c~:~tiva, vem re!llizando o govêrno, 
dum e de um szstema bancário ob-
soleto, que chegou ao ponto de co-
brar 5°o de taxa, ao m -s. Ore não 
há a ividade econômica rer{tável 
em parte alguma no mundo, sr. 
Deputado, qua suporte um juro 
~esta _base . O cobrado, no setor de 
mvestimentos, nunca é ultrapassa-
do a 6°o ao ano. Veja, portanto v 
Exa . : seis por cento ao ano, q~n~ 
do 30 Brasil é de 5 °'«> 0 mês . Daí 
entao, o grosso da população cada 
vez mais se empobrecendo e uma 
pcqu~na eli e cada vez mais rica . 
Por ISso, criado o Banco Central 
estr~turado êsse estabelecimento d~ 
crédito, lança-se o Govêrno à ta-
refa de_ combater à inflação e re-
cuperaçao da nossa moeda. 

_V. Exa . conbeqe o caw do fei-
ja? · Foi financiado a 3 mil ou 4 
mil a saca e está aí a cêrca de 20 
a 30 rr;n cruzeiros a saca. Sei que 
o Go_verno tem propósitos de fi-
nanciar, de garantir 0 preço míni-
mo . Mas o próprio Govêrno fêz 
através de seus prepostos através 
d_e certos agentes do Bancd doBra-
sil,. c_oncorrência que em nada be-
neficiou o consumidor e produ-
tor. Ainda mais, quem fêz a ficha 
do T~RA. sabe que nas 126 pergun-
t~s ~a exiStentes há 44 itens prin-
CIP~lS, que o proprietário rur&l de-
vena declarar, a bem da verdade 
para obter financiamento. v Exa ' 
que já estêve em vários paÍses d~ 
mundo, conhece muito bem os 
grandes países civilizados, sa,be 
que o processo daqueles países foi 
em conseqüência de crédito orien-
tado e coordenado de juros bara-
tos. Quem vai ao Banco do Brasil 
ou_~ outros estabelecimentos d~ 
c:e.dito, pode verificar que não mo-
dificou em nada a situação, pois 
q~lquer fazendeiro que chega com 

O r. invai Boaventura - Sr 
Dei?utado, não desejo interrompe; 
mwto o seu discurso . Quero ape-
n~ fazer uma critica construtivas, 
po , V. Exa. expõe muito bem o 
P~oblema, V . Exa . interpreta per-
fe~tam~nte as medidas tomadas por 
le1. Se1 que os se~ objetivos são 
altos ~ patrióticos, e, muitas vêzes, 
a c ít1ca pode ajudar a construir 
alguma coisa. O que eu queria di-
zer é que, apesar destas medidas 
e . ape~ar do desejo de que êste Go: 
vern_o acerte em tõda a sua linha, 
pr~f:tro que as minhas críticas es-
teJam erradas, pois, quem precisa 
acertar é o Brasil . Sei que v . Exa . 
é amigo do Diretor do Banco Cen-tral. 

O SR . BATISTA MLRANDA - E' 
enga~10, sr . Deputado. Apenas pro-
curei S . Exa. para info mar-me a 
r~speito, a fim de defender o inte-
resse do Estado . J amais o conhe-cera . 

O Sr. Sinval Boaventura - Se 
V. Exa. me der esta oportunidade 
leve esta pequena contribuição d~ 

a ftche do IBRA não consegue ne· 
nhum f~anciamento. Há pouco 
temp~ fiZ uma denúncia da má ori-
entaçao de um dos dirigentes da 
IBRA que comprou um avião por 
cêrca de 1 milhão e 400 mil dóla-
res, o que daria para comprar mais 
de 3 mil tratores . Desejo debater 
co?l V . Exa ., pois realmente . os 
metodos estão certos, mas na prá-
tica não funcionam. 
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O SR . BATISTA MIRANDA -
V . Exa . , como sempre atento no 
cumprimento do d ever aqui, nesta 
Casa, tem sido obstinado no exer-
cício do mandato, sobretudo na 
defesa das boas causas populares . 
E m grande parte, V . Ex.a. tem ra-
zão, mas temos por outro lado que 
admitir que não podemos debite.r 
a êsse Govêrno todos os males que 
ai estão . E vou dar um exemplo a 
V . Exa . de uma nação que, hoje, 
é tida e havida como modelar em 
todo o mundo, com um padrão de 
vida dos mais altos . Esta nação, 
depois de destruída pela guerra, 
foi r ecuperada em 20 anos . Po-
rém , nos dois primeiros anos, o 
seu qu adr o social, o seu quadro d e 
emprêgo e desemprêgo registrava 
números q ue vou citar . Refiro-me 
à obra de Enrard que em seu "Bem-
estar para todos, recuperou a Ale-
manha em 20 anos Disputou tô-
das as eleições no Pais e não per-
deu uma vez sequer . De Ministro 
da Economia é , hoje, seu Primeiro 
Ministro . Em 30/ 6/ 48, quando to-
mava posse como Ministro da Eco-
nomia, nomeado pelas Forças ·Ame-
ricanas de ocupação, existiam na 
Alemanha 13 milhões de emprega-
dos e 451 mil desempregados . em 
30/ 9/ 49, um ano e pouco depois, o 
número de empregados permaneceu 
o mesmo: 13 .604 ; o número de 
desempregados elevou-se para . . . 
1. 314 . 000 . · Nos 3 anos seguintes, 
a té 1959, êsse indice se conservou 
entre empregados, 15 milhões, e de-
sempregados 1 bilhão e 51 milhões. 
Veja, portanto, V . Exa . que com 
as medidas de recupemção da moe-
da, com as medidas adotadas, pe-
lo Govêrno para dtsciplinar uma 
n ação inteir.amente dominada pela 
lnflação, uma Nação destruide. pe-
la Guerra, e V . Exa . sabe que tô-
das as suas fontes de produção fo-
ram destruídas, esta Nação cami-
nhou aceleradamente para um indi-
ce infiacionário muito superior ao 
nosso . Pois bem, adotadas as me-
didas para disciplinar o mercado 

de capital no setor privado e no 
setor público, bem como no setor 
de investimentos, medidas estes 
que representaram a defesa , da 
moeda, o que houve? Foi esta fai-
xa d e desemprego impressionante, 
perto de 800 mil desempregados . 
.Mas ocorre que, a part ir de 1951, 
quando já frutificavam aquelas me-
didas, o númer o de desempregados 
ca iu para 641 mil, para, em 61 , ou 
seja, 13 anos depois, o nú~ero de 
desempregados ser de 95 mil, con-
tra 451 mil, quando Ehrad foi no-
meado Ministro da E conomia . Veja 
V . Exa . o que está consagrado, 
nes te livro, hoje considerado e. b í-
blia dos homens que en tendem de 
finanÇ3s do m unc1"o . Por isso, não 
podem os culpar o Govêrno Brasi-
leiro p ela situação que aí está . E ' 
porque falta, ainda, a soma das 
medidas que lh e cabe tomar e da· 
quelas que vem tomando e que, 
ainda, nã o a tingiram os resultados 
esperados . . 
· Tenho, de mim para mim, Sr . 

Deputado, hoje, debruçado sôbre 
êste estudo que, m ercê de Deus, a 
solução br asileira está se aproxi-
mando d e calmaria sem êsses cho-
ques graves, sem maiores abalos 
sociais, o que é considerável num 
Pais desajustado como o nosso. 

O Sr. Augusto Zenun- V. Exa . 
me concede um aparte? V . Exa . 
vem proferindo, sem dúvida, um 
grande discurso, à altura de sua 
inteligência, de. sua cultura, e do 
seu caráter . V . Exa . fêz referên-
cia á recuperação da Alemanha . E ' 
um grande figurino . E o mal dês te 
pais - do nosso Pais - é a im· 
portação de idéias, de teorias, que 
não se coadunam com as realida-
des brasUeiras . De que nos serve 
o Ministro do Planejamento impor· 
tar dos Estados Unidos aquelas 
idéias magníficas lá vitoriosas, na-
quele País altamente civilizado, 
com um padrã o de vida elevado, em 
contraste com o nosso, onde falta 
de tudo; a miséria impera no cam-
po, onde os homens não têm ins-

-49-
t~ção. para receber a técnica e 0 fmanc1amento adequados. Portanto 
os erros de nosso Govêrno consis: 
te~ em. não aplicar aos problemas 
nac10na1S uma solução nacional 
pois o Br~il se nos apresenta comd 
~ mosa1co e V . Exa. pode veri· 
ficar q~ em um só município há 
uma diversificação muito grande 
em todos ~s setores. o dia em que 
?s home~ do Brasil deixarem de 
u:npo~tar Idéias e tomarem 65 na· 
ClOnalS, e~ cada região e em cada 
zona, en tao teremos solucionados 
os P!"Oblem as econômicos e em vis-
t~ .disso os no5sos problemas so-
cl_ats . V. Exa . diz que o nosso Go-
verno Federal vai caminhando bem 
Quero dizer a v. Exa . _ e esper~ 
n:tesmo que a intenção do Sr . Pre-
sidente. da República é das melho-
rE- , POis é um homem correto ho· 
nesta e bem intencionado _' 
é ne · · que . .. cessano despojar-nos destas 

P.ela guerra . Nação igual ou supe-
nor, que tinha infra-estrutura in· 
comparà':elmente superior à nossa 
e~ta Naçao, ao atingir a recupera: 
çao de sua moeda, teve que passar 
pelas fases que aqui estão, repre-
sentadas por emprêgo e desemprê-
go, ao longo de sua história . 

O Sr. Augusto Zenun _ v E xa 
me permite um aparte? · · 

O SR . BATISTA MIRANDA 
Permita-me Sr . Deputado, antes de 
co~ceder-lhe o aparte, dizer-lhe que 
muito me sensibiliza e honra afir-
mar a . V . Ex a . que julgo possuir 
0 Brasll homens e idéias à altura 
de propor soluções bre.sileiras pa-
ra. os nossos problemas; não pre-
cisamos d~ importá-los; precisa-

mos, sim, aJudar o Govêrno ind·-
car-lhe ~s soluções mais acieqW:-
das e nao evidentemente querer 
exigir do Govêrno que, num curto 
prazo, ~iante de uma Nação com 
proporç~es de continente, com cha-
ga~ socl8is infinitas, recupere o 
Pats de um dia para o outro . Nin-
gué~ o conseguirá jamais; nem as 
naçoes que, atoladas na inflação 
<?aminharam para a direita- comd 
e 0 caso de países americanos _ 
nem as nações que caminharam pa· 
ra a e~querda - como a China e a 
Hungria . Nenhuma delas 0 conse-
guiu . Portanto, nós, que tivemos 
a graça, concedida por Deus de 
pe:manecermos num regime de' res-
peito à pessoa humana - o regime 
democrático - precisamos ser tole· 
rantes e compreensivos, ajudando o 
Govêrno a realmente acertar e cor-
rigindo-o naquilo que fõr necessá-
rio. 

~d~~as estrangeiras . Vamos utilizar 
tde~as nossas, idéias brasileiras so-
luço~s . brasileiras para probl~mas 
brasileiros . 

O SR . BATISTA MIRANDA _ 
Nobre Deputado Augusto Zenun . o 
apar~e de V · Exa . enriquece o n~s-
so diScurso . Devo, entretanto ob-
servar que, na realidade nã~ me 
e~primi desta forma . D~se e re· 
P~to, Sr · Deputado, que de ~a na· 
çao. que atingiu a um grau infiacio-
náno como o Brasil uma nação 
~ue ressurgiu de unia verdadeira 
u~at~mbe social, uma nação sem 
. a infra-estrutura devidamente 
~~plantada para solucionar os pro-

emas brasileiros, que são proble-
mas de um bom se S tado ão nso, r . Depu-
um G:; ê se podia esperar, que 

v rno, por mais capaz que 
f~sse, salvasse esta nação, num pe-
~~~do de apenas 2 anos . E dei um 
co mplo, Sr. Deputado, não para 

mpactuar com aquêles que pro-
~~m importar idéias . Não, Sr 
m putado! ~i o exemplo da Ale~ 
d anha que fOI uma Nação das mais 

esenyolvidas do mundo e que de 
um dia para outro se viu destruída 

.o Sr. Augusto Zenun- V . Exa. 
diz bem, o grave êrro do sr . 
Presidente da República foi imagi· 
nar que, num curto período pu-
desse êle solucionar todos os' pro-
!Jlemas nacionais, agravados pela 
Incapacidade e pela incúria de Go· 
vernos anteriores . :S:sse é o grande 
mal . 
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O SR BATISTA MIRANDA -
Nobre Deputado Augusto Zenun, 

ermita-me V. Exa . interromper-
~e o aparte apenas para destacar 

êrro precisa e deve ser corrigido, 

V Exa: tem autoridade para 
{~!r pois foi obstina~o no =~ 
bate aos erros do Governo P 
do . M . 

0 r Augusto Zenun - ~-
to obrigado . Posso dizer que f~, 

. dei a fazer uma Revoluçao ou aJu • nh mas ue era a dos meus so . os, 
~unca pensei que se .Pudesse f~r 
uma Revolução legalista . Por íSS? 
mesmo 0 sr . Presidente da Rep_u-
blica , pretendendo, em curt~ pen~
do legalizar uma Revoluç~o , nao 

ô'de e nem lhe seria possivel_. so-
Iucio~ar os problemas que exlg~m 
maior tempo, me.ior estudo, malOr 
cuidado . . . . 

Q t à importação de ~delas, uan o e uma quero dizer a V · Exa · que 

imediatamente . . 
Agradeço a v. Exa. e ouvuei. o 

resto de seu discurso com a maior 
atenção . 

O SR BATISTA MIRANDA · cen Agradeço a V . Exa. . Apenas a -
tuava, mais uma v~z, que, como V ·. 
Exa sou nacionalista no bom sen 
tido~'acho que, pare. pr_ob_lemas bra-
sileiros soluções brasileuas . Acre-
dito qtie, entre os 82 Srs . Dep~ta:
dos que representam o povo mme_l-
ro nesta Casa, eu seja dos mw.s 
modestos dos que, ao longo-desta 
Legislatura procuraram dar enfase 
a êste problema, pedindo aos nos-
sos pares que sempre elevassem e 
projetassem esta casa c_?m o. deba-
te dêstes problemas, nao so para 
atendermos ao nosso dever • mas, 
também, para servirmos ao povo 
que nos fêz seu representante . 

O S Lúcio de ouza ~ruz -
Nobrer .Deputado Batista Miranda, honra importar idéias da ~~manha 

Ocidental, daquela magruflca Ale-
manha; importá-las, desde que. ela~ 

adunem e se apliquem Intel-

daqueles que entendem que 
~~u uma diferença fundamenta~. en-
tre o problema da r ecuperaçao de 
um país desenvolvido, como é o se cto no·s Mas eu me referi men e a · • . 

àquelas idéias, àquelas teonas qu~ 
são bonitas, aplicadas ~a Alema 
nha ou nos Estados Urud?s• I?as 
são inadequadas, inaplicá~e_lS. e ma-
daptáveis dentro do terrltono b~
sileiro, porque, a~ ~assas- con l~ 

da .. ,emanha que se v1u ar· caso .zu • fi in-razada pela guerra e que cou, a_ 

ôes geo-sócio-econonucas sao com 
~le '3m ente diferente daqu:las . . A 
cultura do nosso povo esta mwto 
aquém da cultura daqueles outros 
povos . . 

Por tudo isso é que entendo. que 
do PlaneJ·amento nac10nal os erros t - d têm suas origens na .i.I?por aça~ : 

idéias que são magnihcas e . apllcá-
veis em outros pai~es, mas madap. 
táveis às nossas condições . :tste e 
o nosso pensamento . 

E quero dizer a V. Exa . que o 

da com a obrigação das reparaçoes 
• d o o proble-dos países vence ores, ~ ís s 

ma do desenvolvimento dos pa \ 
subdesenvolvidos ou em desenvo -
vimento . No que tange ao caso es 

eclal do Brasil, devemo!? lemb_r~r 
P pais com um territono 
que um • · - 500 il com cêrca de oito mllhoes e m 
quilômetros quadrados, com u~.a 
população de 80 milhões de h a 1 ~ 

ossuia até bem pouco tem 
tantes, p ' ól para exPlO· po apenas 50 ge ogos, 

aÇão dêste vasto território . Vale 
~zer Unhamos apenas um geólo· 
go p~ra cêrca de 170 mil quilôme· 
tros quadrados . O número ~e en~ 

Sr Presidente da Repúbli<:a ~ere. admll'Qçao e ce nosso apoio, nossa 
o nosso respeito, se é qUe êle errou, 
pois é um êrro que até o honra, 

e desejava S Exa . retomar, 
r~:d'tatamente, êst.e País à demo-
cracia . Devemos dizer que êste 

enheiros de técnicos, pesqwse.~o 
g dmbrlstradores e de operárws 
res,:ializados e categoriza.dos, em 
esp ais é 'insignificante . A per-
~~~~~m 'do analfabetismo é P0~ 
demais alta . Já . a Alemanha, cone 
tava com centenas de milhares di 
operários especializados, engenhe . 
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ros, técnicos, eletrônicos e eletricl:Y 
tas, pesquisadores e administrado-
res .. . 

O SR. BATISTA MIRANDA- ... 
e foi ao desemprêgo. 

O Sr. Lúcio de Souza Cruz -
assim foi, realmente, muito 

mais fácil para a Alemanha promo· 
ver esta recuperação, do que seria 
pe.ra um pais subdesenvolvido pro-
mover sua emancipação econômica. 
Mas, no caso especial da Alemanha, 
quero lembrar, aqui, a lição que 
nos é dada pela professor Ernst 
Samhaber em sua megnifica obra 
"Mundo de hoje, mundo de ama-
nhã' . A Alemanha, devastada pela 
guerra, com sua indústria inteira-
mente arrazada, aplicou os recur-
sos do plano "Marshall", de ma-
neira diferente do que ocorreu com 
a Inglaterra e a França. A Inglater-
ra, cujo govêrno da época era do 
Labor Party, do Partido Trabalhis-
ta Britânico, aplicou os recursos do 
Plano Marshall na implantação da 
Previdência Social que; inclusive, 
serviu de modêlo para outros po-
vos . Não cuidou ela de aplicar ês-
ses recursos, tendo em vista, em 
primeiro lugar, o aspecto econô-
mico, para depois cuidar do aspec-
to social . A França, por sua vez, 
aplicou os recursos oriundos da-
quele Plano, na construção de uma 
grande ferrovia, e em investimento 
na indústria carbonifera. Já a Ale-
manha não recebeu êsses recursos, 
essa cooperação norte-americana, 
com o caráter de ajuda, com o ca-
ráter de assistência gratuita e libe-
ral . Recebeu os recursos como se 
recebesse capital, como se recebes-
se dinheiro que quer ganhar di-
nheiro, e os aplicou rigorosamente 
na implantação de uma moderna. 
indústria, com capacidade compe-
peUtiva com qualquer pais do mun· 
do e, em conseqüência disto, pode 
agora apresentar nível de vida bem 
melhor para o seu povo. Nós, do 
Brasil, devemos cuidar em primei-
ro lugar da educaçilo para o desen-
volvimento de nossa Pátria, vale di-

zer: a preparação dos técnicos, dos 
operários, dos engenheiros, dos ele-
tricistas, etc . , e, em segundo lugar 
devemos aplicar os recursos origi-
nários da poupança interna, como 
também de empréstimos externos, 
para a promoqão do desenvolvimen-
to econômico e social do nosso 
País. 

O SR . BATISTA MIRANDA 
Ilustre Deputado Lúcio de Souza 
Cruz, agradeço sensibilizado o apar-
te de V. Exa . , que será mais uma 
intervenção credenciada nas consi-
derações que faço, a propósito de 
problema que reputo fundamental, 
não só para nosso País, para nosso 
Estado, e em que entrarei nos pró-
ximos instantes . 

Se me fôr permitido sintetizar o 
aparte tão categorizado de V . Exa. , 
apenas responderia isto: veja V. 
Exa. como o nosso pais é feliz! V . 
Exa . tomou, como exemplo, nações 
destnúdas pela guerra, e que se re-
cuperaram de um momento para 
outro, ou ainda, a curto prazo . Al-
gumas delas socorrendo-se de me-
didas arbitrárias, medidas até des-
póticas, como foi o caso da Fran-
ça, que V. Exa. conhece bem. O 
Marechal De Gaulle, salvo engano, 
por duas ou 3 vêzes, dissolveu o 
Congresso; teve que disolver o Par-
lamento francês, exatamente para 
poder levar a efeito a recuperação 
da moeda francesa . Pois bem: a 
França, que é sede da cultura, e a 
Alemanha que é matriz da civili-
zação, assim como a China, fruto 
de uma civilização milenar, resol-
veram assim o seu problema de 
recuperação; os dois primeiros fi-
caram na órbita democrática, e a 
outra foi para a esquerda . O Bra-
sil, com esta problemática tOda, que 
V. Exa. conhece, com êsse absurdo 
de problemas sociais que ai estão, 
com sua taxa de crescimento demo-
gráfico, a segunda da América, e sua 
renda, per capita a oitava dos paí-
ses sul-Americanos, o Brasil saiu 
de uma hecatombe social e ficou 
fiel à civllização cristã e ao regi-
me democrático. 
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Veja, portanto, Sr . Deputadb, 

graças a Deus, aqui, nós já ternos 
um pafs institucionalizado . Conta-
mos com uma estrutura jurídico-
comtitucional que suporta o im-
pacto de todos êsses problemas so-
ciais; suporta a inflação que a Hun· 
gria, que tem civilização secular, e 
que a China não suportaram. A Hun-
gria, com isso, foi para a esquerda 
Nós, com os mesmos problemas, 
alguns dêles mais graves, como o 
da ignorância e do analfabetismo, 
que é superior, muitíssimas vêzes, 
aos de outros países, permanecemos 
no regime democrático. Vamos rea-
lizar os destinos de nosso pais, pois 
o que nos cumpre fazer hoje, e nin-
guém me convence de que êsse não 
deva ser o nosso objetivo nesta 
Casa, é criticar o Govêrno naque-
las medidas que entendemos não 
estarem certas e aplaudi-lo nas me-
didas certas. 

Venho por isto ao debate, nesta 
Casa de um problema fundamental 
para o nosso Estado. V . Exa . sa-
be que Minas Gerais é a sede do 
maior mercado de capital privado 
e público do pais que tem aqui os 
maiores Bancos privados e públi-
cos do Brasil. Pois bem, o Govêr-
no vai adotar providências ....:.. já 
adotou algumas - que vão influir 
profundamente neste quadro . Vou 
dizer a V . Exa . : o primeiro, é a 
redução da taxa de juros, já auto-
rizada, com o conseqüente prêmio 
de liberar parte dos 25% que o Go-
vêrno recolhe sem pagar juros, ·e 
que ficam retidos no Banco Cen-
tral . O Govêmo vai liberar parte 
dos 25% para todos aquêles Ban-
cos que reduzam, de imediato, as 
suss taxas para 20/o , e, no período 
de 12 meses, para 1% . Veja V . 
Exa . o quanto de acêrto vai nessa 
medida . Sã-O 25% de todo o capital 
da rêde bancária retidos à dispo· 
sição do Banco Central, sem ren-
der juros, que passam de um dia 
para outro a financiar a nossa pro-
dução agrícola e industrial e, sobre-
tudo, Sr . Deputado, para financiar 
os investimento nacionais, para en-

tão chegarmos àquele ponto que, 
com muita autoridade, como todos 
sabem, o nobre Deputado Augusto 
Zenun, advoga: a solução brasileira 
para os problemas brasileiros . V . 
Exa . vai permitir-nos mais alguns 
dados, para que V. Exa. sinta o 
acêrto dessas medidas . Terão seu 
lado negativo, mas, seu lado positi-
vo é inquestionável . 

O r. Lúcio de ouza Cruz - V. 
E xa. me permite um a parte? 

O SR . BATISTA MIRANDA 
Permita-me, nobre Deputado, ler 
alguns dados para que, en ã o, V. 
Exa. possa prosseguir nos debates. 

Ainda tomando como referência 
o quadro de destruição da econo-
mia da Alemanha, em 1945, infla-
ção a mais de 11 °,o ao mês, quadro 
mais grave ou tão grave quanto o 
brasileiro . Pois bem, em 1948, pa-
péis de crédito a juro fixo anual, 
a partir da reforma monetária, que 
foi a primeira medida que o Go· 
vêrno tomou, tinha êle dezoito 
mil ações em circulação de em-
prêsas privadas num índice anual 
de 0,5 . Com esta medida, liberan-
do todo o capital privado, para 
efeito de investimentos e de finan-
ciamentos da indústria de transfor-
mação e da indústria de base, V. 
Exa. vai encontrar, Sr . Deputado, 
através dos planos de investimento 
e do Bancos de Desenvolvimento 
da Alemanha, em 1961, um volume 
de 9 bilhões e 620 milhões de mar-
cos. No tocante a crédito, à emis-
são de ações, V . Exa . vai encon-
trar, em circulação, 54 milhões de 
ações, com uma média anual de 
crescimento de 2 . 000 . 000 de ações. 
Isso de 1948 a 1961, num período 
de 13 anos. Passou-se de 18 milhões 
para 54 milhões de ações em emprê-
sas privadas . Isso foi resultado da 
política monetária, que liberou o 
créditos particulares, canalizando-
os para as atividades eminentemen-
te reprodutivas. O Estado deixou 
de ser dlrlgi;ta, como era na Ale· 
manha hitlerista, para ser coman-
dado por aquela economia que se 
tornou vitoriosa, hoje evangélica 
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para os povos mais adiantados d 
mun~o. consubstanciada na ob ~ 
que e a economia de mercado d-
vogada por Ehrard atual 1 o Minis•. a_ 
tro da Nação . ' · -

tratores, vê-se ela compclid . 
po[tar produtos agrícolas a P~~~~ 
Pa mer.te o ~rigo do C 'd. CI 
Estados Unidos 'e da ~ a, . dos 
No entanto, os Es tados rgen~ma . 
com apenas 80, d Urudos, O SR. PRESIDENTE - A Mesa 

le_mbra ao orador que 8 Ex . l O e sua popula -nos campos est- . çao poe d · a . dlS-. . e ape~s 4 minutos para con-
t:l w.r seu diScurso. 

. • ao produzmdo pa 
a ah._mentação de 200 . 000 oóo ~a 

O SR . BATISTA MIRANDA 
r~~ conhecimento da advertência 

& . Ex a . e procurarei ser fiel 
ao gunento e a v. Exa. 

O r. Lúcio de ouza Cruz _ V 
Exa. está confirmando aquil · afirmamo , o que da Al s quanto a recuperação 
. . emanha, que se deveu a três 
l~tores .. ~ primeiro lugar, à téc-
ruca e UUCI.ativa privada alemãs. 
em segundo lugar, ao bom emprê' 
go dos_ financiamentos que for~ 
co?cedidos à Alemanha e em ter-
ceiro Iug_ar ao comércio externo da-
quele prus. Entendemos que os po-
:osu subdes~volvidos só atingem 

aô e~pansao, o desenvolvimento 
~con mico, através da técnica e 
livre iJ;iciativa, do bom emprê d~ 
do ca~ntal, quer interno ou exte~
no · Clto o exemplo da Chi 
~e~u . implantar uma indús~~ia q~~ 
d ~ca, através das denomina-

as bngadas de trabalho fazend 
~rab~l~r centenas de miÍhares d~ 
t!~~ar~os chineses na produção do 
tar aço . Ela conseguiu aumen-
lh- ern dezenas e dezenas de mi-

amencanos e mais de 400 000 000 de 
pessoas no resto do m~d · e o . . 

O SR. BATIST.ru\. MIRANDA 
Agradeço, mais um -
Deputado Lúcio de asovuzaez, Cao nobre 
mais - t ruz por es e. substancioso aparu{. 
. . Tendo em vista que o me 
l!s est: es~dotado.! quero con~l~e:O:S~ 

onsl eraçoes para anun . que a minh eta.r na te . a p_resença nesta Tribu-
. m a fmahdade de encaminb 
a Mesa, Requerimento, em virtu~~ 
do qual esta A.ssembl .. . ela convida-
~~~al o d~r B Preilsidente do Banco Cen-
Nogu . ras , o economista Dênio 

eua, para aqui pe t 
representantes d ' ra~ e os srs. 
ciar-se sôb o povo, Vlr pronun-
econõmica :e s~b nossa recuperação 
tura . re a. atual conjun-

monetári.a brasileira Ent 
~~m?ts do z:osso dever . di;igir ê~~ 

nvi e, POIS estamo inf 
de que as medidas .ás ormados 
Govêrno õb J tomadas pelo 
da Le· s . re a regulamentação 

. . l que cnou o mercado de ca-
Plta.ISd, a regulamentação dos Ban 
cos e Investimentos D .· mento a dis . 1. _ e esenvolvl-
de trahalh Clp U?-açao do horário 

oes de toneladas a produção chi-
nesa . .M:as o QUe . segu · t se verificou foi 0 
0 u;t e: foi obrigada a abandonar 

propno produto porquanto 

ã . o e ma1s a regulamenta-
~h~iod~~Juros, vão repercutir, em 
do n~s B nosso Estado, e sobretu-
nif. ancos do Estado que sig-e qu l"d ' era tão a~~ _ade inferi~r. Voltou-se en-

blema e~ c_omuru.sta para o pro-
de técni ucaclOnai, para o preparo 
dor à . ~~· de jovens, para aten-
tr"ansr m ustria chinesa . A Rússia 

ormou-se ern 2 t" . . dustrial · · po enc1a m-
nas d '~orquanto empregou cente-
juven~ :fllhares de inteligências da 
tanto u e russa na indústria. No en-
Os s~U:sque~u-se da agricultura. 
a ~~ncultores não possuem 
E necessaria habilitação técni 

mbora possua 1 milhão .e 600 ~~ 

Icam um patr· A • • r . unoruo mcomensu-
avel de. nossa geração e de tõda 

a com unidade mineira . 
Foi por isto que . 

ta oração di ' ao ~unc1ar es-da . , sse que mmto me agra-
_na se nesta tarde · 

sem estar presentes ' aqw pudes-
tados do G ê os srs. Depu-
conosco ov mo para debaterem 
t . • Pois estamos seguramen· e Informados d didas j- t e que, com as me-
vir- a ornadas e com outras que 

ao a ser tomadas diflcUm t ·os n • en e . o~os bancos . estatais teri, 
condiçoes de sobrevivência, Se nã~ 
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se unirem. Por isto, precisamos, 
desde agora, de prever, refletir e 
analisar as conseqüências dessas 
medidas . No otcante àqueles que 
certamente perderão os seus em-
prêgos, se entendermos que a uni-
ficação é ú til ao pais e ao nosso 
Estado, no tocante àqueles, iremos 
propor soluções humanas para es-
ta unificação, para não permitir-
mos que uma parcela de nossos 
bancários seja lançada ao desem-
prêgo . Por tudo isso e desejoso 
de colaborar, mais uma vez, na so-
lução dos problemas mineiros, e 
que, pelo que percebo, não merece 
da parte daqueles homens que re-
presentam o Govêmo nesta Casa 
uma palavra de apoio e de estimu-
lo, é que estamos desenvolvendo 
esforços acima das paixões, pois aci-
m3 dos pequenos interêsses poUti-
cos, está o dever do Deputado de 
servir ao seu Estado . 

REQUERIMENTO N . 1.148 

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

Os Deputados que êste subscre-
vem, na forma regimental, e ouvin-
do o Plenário, requerem seja for· 
mulado, por intermédio da Mesa, 
convite ao Exmo . sr . Dênio No-
gueira, DD. Presidente do Banco 
Central, para que compareça a es-
ta Assembléia Legislativa, a fim de 
pronunciar-se a propósito da atual 
conjuntura monetária e suas impli-
cações no mercado de Minas Ge-
rais, Estado que é notôrtamente 
centro de uma rêde bancária pri-
vada e estatal das mais pujantes 
do Brasil . 

Sala das Reuniões, 1.0 de março 
de 1966 . 

(a . a . ) Batista Miranda - José 
Maria Magalhies- Joaquim de *' 
lo Freire - Augusto Zenun - H.S-
lio Garcia . 

Jutificativa 

Dando cumprimento à lei que re-
gulamenta o mercado de capitais 
no pais, o Banco Central recente-
mente baixou Resolução n . 15, atra-
vés da qual adotou medidas de pro-
tunda repercussão financeira e eco-
nômica, ou sejam; 

a) dispensa aos Bancos de abo-
nar juros aos depósitos a vista, 
sem llmlte; 

b) regulamentação dos depósi-
tos a vista, populares, permitindo-
lhes atribuição de juros máximos 
de 3% ao ano; 

c) regulamentação da taxa de 
juros em depósitos de aviso p ré-
vio ou a prazo fixo ; 

d) enquadramento das contas 
de depósitos feitas nas Caixas Eco-
nômicas Federais e Estaduais às 
normas constantes da Resolução ; 

e) normas e limitações à a tua-
ção de Cooperativas de Crédito ; 

f) criação de favorecimento às 
instituições bancárias, através do 
descongelamento de parte dos de-
pósitos compulsórios colocados à 
ordem do Banco Central, tendo por 
fim estimular tais instituições fi-
nanceiras a reduzirem suas taxas 
de operação, passando a cobrar, 
no máximo, 24% ao ano, entre ju-
ros e comissões . 

Também se anuncia uma medida, 
ainda não oficializada e que, no 
momento, é objeto de estudos e de-
bates: a alteração do horário de 
·atendimento nos estabelecimentos 
de crédito. 

Bem se vê que se cuida de sé-
rios estudos corretivos, destinados 
a ajustar o mercado de capitais à 
nova conjuntura decorrente de 
mentalidade implantada pelo Govêr-
no Revolucionário, em sua árdua 
luta anti-inflacionária . 

E' sabido que inflação e colonia-
lismo significam, na atualidade 
mundial, a fonte de crises e lutas 
entre os povos subdesenvolvidos . 
Quase sempre levam êsses povos a 
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uma opção revolucionária. Os exem-
plos aí estão para o conhecimento 
e exa~e de sociólogos, economista~ 
e pohticos. 

O Brasil, a partir do Govêrno do 
marechal Humberto de Alencar 
Castelo Branco, não tem medido es-
forço.:; . para recuperar sua moeda, 
estabilizando a vida nacional em 
todos os pontos . 
_ Provid~ncias s_emelhantes, que 

tem sentido heróico, mas impopu-
1a~, foram adotadas por todos os 
P81Ses ~ue e~rentaram com deste-
~or ~ unpasse criado pela espiral 
inflac10nária . Países que, a esta al-
tura, com os benéficos resultados 
alcançados, se apresentam em ple-
no floresci_meno de sua economia . 
<?u~ra nao foi a orientação im-

pnrruda. por Ludwig Erhard, o ma-
go _das fmanças alemãs, ao receber, 
apos a guerra, a extraordinária in-
cumbência de recuperar econômi-
ca e fina nceiramente seu País . 

~m declararmos irrestrita soli-
daned~de à ~tua! política econômi-
ca e. fmanceira em execução no 
Brasil, entendemos, entretanto 
que algo de sério e definitivo s~ 
.procura insistemente fazer e por 
lSSo, na qualidade de repres~ntan
tes do povo de um Estado com 
responsabilidades das maior~s pe-
rant: a Nação, encarecemos a im-
portancia do presente Requerimen-to . 

Lúcidos e Proveitosos esclareci-
mentos, sem dúvida, poderá trazer-
nos 0 sr . ~~o Nogueira, autori-
dade monetana das mais acatadas 
neste pafs, mormente nesta hora 
em _que o atual Govêrno de Minas 
envia ~o Legislativo várias mensa-
gens dispondo sôbre crédi to _ 

Sala das Reuniões 1-o de m arço de 1966 . ' 

(a .> Batista Miranda . 

"Ludwig E rhard - Bem - Estar para Todos" - Livraria Bertrand 

30-6-48 
30-9-48 
30-9-49 
30-9-50 
30-9-51 
30-9-52 
30-9-53 
30-9-54 
30-9-55 
30-9-56 
30-9-57 
30-9-58 
30-9-59 
30-9-60 
30-9-61 

EMPR~GO E DESEMPR~GO 

(em milhares) 

Empregados Desempregados 

13 .468 451 13 .463 784 13 .604 1.314 14 .296 1.272 14 .885 1.235 15 .456 1.051 16 .044 941 16.831 823 17.807 495 18.609 
18 .967 411 

367 19.365 328 20.135 187 20 .377 112 20 .934 95 
1 - A partir de 1959, incluindo Sara. 

Em conjunto 

13 .919 
14 .247 
14 .918 
15 .567 
16 .120 
16 .707 
16.986 
17 .653 
18 .302 
19 .020 
19 .334 
19 .693 
20.322 
20.489 
21 .029 

• 
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A REORGANIZAÇÃO DO MERCADO DO CAPITAL 

(em milhões de DM) 

Venda de Ações 

ANO 
Papéis de cré- Desde a 
dito juro fixo reforma 

Desde a 
reforma 

anual monetária 

Papéis de 
crédito e 
juro fixo 
e ações 

anual monetária 
desde a 

ref. 

1948 21.6 .31.12 18,6 18,6 
1949 770,7 788,7 
1950 676,5 1. 465,2 
1951 747,4 2 . 212,6 
1952 1.557,7 3 . 770,3 
1953 2.901,9 6 .672,2 
1954 4.691 ,0 11 .363,2 
1955 3 .680,7 15 .043,9 
1956 2 .564,2 17.608,1 
1957 4.204,5 21 .812,6 
1958 8 . 127,1 29 .939,7 
1959 10 .048,1 39 .987,8 
1960 5 .372,3 45 .360,1 
1961 9.620,8 54 .980,9 

0,5 
41,3 
51,2 

164,7 
259,3 
268,7 
453,0 

1. 554,8 
1.837,5 
1. 631,7 
1.139,5 
1.383,0 
1 .904,5 
2.192,4 

0,5 
41,8 
93,0 

257,7 
517,0 
785,7 

1. 238,7 
2 .973,5 
4. 631 ,0 
6.262,7 
7 .402,2 
8. 785,2 

10 .689,7 
12 .882,1 

19,1 
830,5 

1 .558,2 
2.470,3 
4 .287,3 
7. 457,9 

12.601,9 
17.837,4 
22 .239,1 
28 .075,3 
37.341,9 
48.773,0 
56 .049,8 
67.863,0 

Fontes : Instituto Federal de Estatística". 

- A Comissão Executiva. 

- Esgotada a hora destinada a 
est a parte do Reunião, passa•se à 

2 .~ PARTE DA ORDEM DO DIA 

O SR . PRESIDENTE - A Mesa 
vai passar à segunda parte da Or-
dem do Dia com a discussão e vo-
tação de P~receres de Redação Fi-
nal. 

PARECERES DE REDAÇÃO FINAL 

- o · Sr . Presidente submete à 
discussão e votação, cada um ~e 
sua vez, os Pareceres de Redaçao 
Final aos Projetos ns . : 3 . 465, 3 . 231, 
3 . 438, 3 . 464, 3 . 466 e 3 . 469, os quais 
sem debates, são aprovados pelo 
Plenário. 

- A Sanção . 

ÉNCERRAMENTO 

O SR . PRESIDENTE- Não ha-
vendo mais matéria a ser apreciada, 
bem. assim, oradores inscritos, a 
Mesa encerra a presente Reunião e 
convoca outra Ordinária, para ama-
nhã, às 14 horas, com a seguinte Or-
dem do dia: 

O~DEM DO DIA 

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: 
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Discu~ são e votação de pareceres, 

r equerimentos, comunicações e in- · 
dicações. 

Discussão e votação de redações 
finais . 

2. ~ parte 

Das 16 às 18 horas: 
Votação, em 3.~ discussão, do 

Projeto n . 3.471 / 65, do Sr. Gover-
nador do Estado,Õ qual concede 
pensão à viúva de Carlos Antunes 
de Oliveira. 

U discussã.o do turno do Proje-
to de Emenda Constitucional n . 
798/ 64, da Comissão de Justiça, o 
aua! modifica a redação do art. 78, 
da Constituição do Estado de Mi-
nas Gerais . 
3 . 018/ 65 do sr . José Maria Maga-
lhães, o qual declara de utilidade 
pública, a sociedade civil denomi-
nada "Fraternidade Paulo de Tar-
so", com sede em Belo Horizonte. 

2." discussão do Projeto n . 3. 157 I 
65, cl.o Sr . Governador do Estado., o 
qual, declara de utilidade pública à 
Associação Mineira de Reabilita-
ção, com sede em Belo Horizonte. 

2 .~ discussão do Projeto n . . . .. 
3 . 261 / 65, do sr . J oaquim de Melo 
Freire, o qual autoriza o Poder 
Executivo a permutar terreno . 

3." discussão do Proj eto n .... . 
1 . 333/ 65, do sr. Athos Vieira de An-
drade, o qual declara de utilida-
de pública. a entidade "Açã.o Social 
América Cardoso de Menezes. 

3 .~ discussão do Projeto n ..... 
1 . 510/ 65, do Sr . Governador do Es-
t ado, o qual cria um Ginásio Esta-
dual na cidade de Perdigão . 

3.a discussão do Projeto n . ... . 
2 . 038/ 65, do sr . Hilo Andrade, o 
oual dá a denominação de Rodovia 
Luiz Martins Soares, à estrada de 
rodagem, que liga Belo Horizonte 
à Ponte Nova. 

3.<' discussão do Projeto n .. .. . 
3 .209/ 65, do sr. Manoel Costa, o 
qual dá a denominação de "Presi · 
dente Kennedy", à Universidade 
"Aliança", com sede em Belo Hori-
zonte . 

3.'.' discussão de Projeto n .... . 
3 . 361 / 65, do sr. Nicanor Neto Ar-
mando, o qual dá a denominação 
de Jardim da Infância "Da . ·con-
ceição Silva Tibúrcio" a estabele-
mento de ensino pré-primário, cria-
do na cidade de Ritápolis. 

3.'.' . discussão do Projeto ri . ... . 
3 . 412/65, do sr. José de Castro Fer-
reira o qual dá denominação ao 
nôvo Palácio da Justiça em cons-
trução na cidade de Juiz de Fora . 

3.a discussão de Projeto n. . . . . 
3 . 467/ 65, do Sr . Governador do Es-
tado, o qual autoriza auxílio finan-
ceiro ao Hospital dr. Pacífico Mas-
carenas, com sede em Caetanópolis. 

3 .~ discussão do Qrojeto n . . . . ·. 
3. 468/ 65, do Sr. Governador do Es-
tado, o qual concede auxílio finan-
ceiro à Escola de Belas Artes de 
Belo Horizonte. 

3.a discussão do Proj eto n . . . .. 
3 .474/ 65, do Sr . Governador doEs-
tado, o qual autoriza auxílio finan-
ceiro ao Lactário Nossa Senhora 
Aparecida, com sede em Visconde 
do Rio Branco. 

3.~ discussão do Projeto n . . ... 
3 . 473/ 65, do Sr. Governador do Es-
t ado, o qual concede pensão à viú-
va de Eulino Manoel da Silva . 

3.'.' discussão do Projeto n . 
3 . 470/ 65, do Sr. Governador do Es-
tado, o qual concede pensão vita-
lícia à ex-profes, ora, Maria Filome· 
na Mafra. 

3 .~ discussão do Projeto n . .. . . 
3 . 476/ 65, do Sr . Governador do Es-
tado, o qual modifica dispositivos 
da Lei n . 3 . 214, de 16 de outubro 
de 1964 e dá outras providências . 

- Levanta-se a Reunião . 



530.~ Reunião Ordinária da A mbléia Legi lativa, 
em 2 de ma.rço de 1966 

PREsiD~CIA DOS SRS. LEÃO BORGES, PliNTO OOELHO E JOÃO V AZ 

SUMARIO - Comparecimento -
Ata Resoluções n°s. 740 e 741 -
Expediente; Oficio número 1.019 
- Ofícios sem número e Telegra-
mas diversos - Leitura e apre-
sentação de Proposições - Pare-
ceres: para terceira discussão dos 
Projetos números 1 . 355/ 65 e . . . 
3 .475; e Redações Finais aos Pro· 
jetos números 1. 903 - 3 . 450 -
3 .451 - 3.460 - 3 .462 e 3 .472-
Projeto número 3 .553 do sr. Leão 
Borges ·- Requerimento número 
1 . 149 do sr .. Florivaldo Dias -
Discurso e Requerimento númeo 
1 . 150 do sr . Lúcio de Souza Cruz 
- Discurso, Requerimento núme-
ro 1. 151 e indicação número 1.150, 
do Sr. Batista Miranda - Reque-
rimento número 1.152 do Sr. Ni-
canor Armando - Requerimentos 
dos Srs. Otelino Sol e Pinto Coe-
lho- Comunicações dos senhores 
Hélio Garcia, JOSé Maria Maga-
lhães e João Navarro - Discur-
sos dos senhores Altair Chagas, 
Waldomiro Lôbo, Ataliba Mendes 
e Athos Vieira de Andrade - Dis-
cussão e Votação de Proposições 
- Questões de Ordem - Pala-
vras do senhor Presidente -
Comunicações dos senhores Hé-
lio Garcia e José Maria Magalhães 
- Requerimento do senhor Her-
melindo Paixão - Discursos dos 
senhores Hermelindo Paixão, Jo-
sé Maria Magalhães, Nunes Coe-
lho e José de Castro- Aprovação 
- Requerimentos dos senhores 
Luiz Junqueira e Reny Rabello -
&equerimento do sr . Otelino Sol 
- Discursos dos srs. Otelino Sol 

e Ataliba Mendes - Aprovação -
Requeri ento do sr . Pinto Coe-
lho - D:.scurso do sr . Cícero Du-
mont - Aprovação - Questão de 
Ordem - Segunda parte da 
Ordem do Dia - Questão de Or-
dem - Requerimentos dos se-
nhores Hélio Garcia e Jor ge Fer-
raz {inversão de pauta ) - Apro-
vação - Votação, em terceira 
discussão, do Projeto número . . 
3 . 471 - Terceira discussão do 
Projeto nümero 3 . 476 - Discur-
sos dos srs . Manoel Costa, Hélio 
Garcia, Jorge Ferraz, Anuar Fa-
res e Artur Fagundes - Aprova-
ção - Primeira discussão do pri-
meiro turno do Projeto de Emen-
da Const itucional número 798 -
Segunda discussão do Projeto nú-
mero 3 . 018 - Discurso do se-
nhor Domingo Jório - Ques tã o 
de Ordem - Encerramento 
Ordem do Dia . 

COMPARECIMENTO 

- As 14,00 horas, compar eceram 
os senhores: 

Bonifácio de Andrada - Leão 
Borges - Mário Hugo Ladeira -
João Navarro - Reny Rabello 
Pinto Coelho - Anuar Fares - Al-
tair Chagas - Alvaro Sales - AI· 
vlmar Mourão - Artur Fagundes 
- Ataliba Mendes - Athos Vieira 
de Andrade - Augusto Zenum -
Aureliano Chaves - Batista Miran-
da - Benedito Xavier - Carlos 
Eloy - Carlos Megale - Cícero Du-
mont - Daniel de Barros - Del-
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son Scarano - Dermeval Pimenta 
Filho - Domingos Jório - Euler 
Lafetá - Expedito Tavares -Fio-
rivaldo Dias - Gerardo Grossi -
Gomes Moreira - Hélio Garcia 
- Hermelindo Paixão - Homero 
Santos - Hugo Castelo Branco -
Ibrahim Abi-Ackel - Jairo Maga-
lhães - Jarbas Medeiros - Jehovah 
San tos - Jorge Ferraz - Jorge 
Vargas - João Luiz de Carvalho 
- João Vaz - Joaquim de Melo 
Freire - José de Castro - José 
Luiz Baccarini - José Maria Ma· 
galhães - Ladislau Sales - LéUs 
Chaves -Lourival Brasil - Lúcio 
de Sousa Cruz - Luiz Junquelra -
Manoel Costa - Maria Pena - Mar-
ta Nair Monteiro - Nicanor Ar-
mando - Otellno Sol - Paullno 
Cícero - Pires da Luz - Raimun-
do Albergaria- Raul Fernandes -
Salim Nacur - Sebastião Anastácio 
- Sebastião Nascimento - Sette 
de Barros - Sinval Boaventura -
Souza e Silva - Ulisses Escobar -
Valdir Melgaço - Waldir Morato 
- Waldomiro Lôbo - Walthon Gou-
lart -Wilson Chaves - Wflson 
Modesto - Wílson de Paiva. 

- Com a presença de 75 senhores 
Deputados foi aberta a ReunlAo . 

.ATA 

O SR. WALDIR MORATO- <Set 
RUndo Secretário) - Procede à lei· 
t ura da Ata da Reunião anterior 
a qual é aprovada, sem observa~ 
çõ . 

RESOLUÇÃO N.0 740 

Con ede licença aos Municlplo11 de 
Divinésia e Ubá para modffl.,..._ 
rem os seus Umites: 
- A Assembléia Legislativa do 

Estado de Minas Gerais promulga: 
Art . 1.0 

- Fica concedida, aos 
Municfpios de Divinésia e Ubá, de 
acOrdo com o Art. 96 da Constitui-
cão do Estado, licença para modi-
ficarem seus Itmites~ nos têrmos 
das Leis n. o 13, de 29 de novembro 
de 1965 e 650, de 25 de novembro 

de 1965, promulgadas pelas respec-
tivas Clmaras Municipais, as quais 
fazem parte integrante desta Reso-
lução. 

_Art . 2<' - Revogadas as disposi-
çoes em contrário, esta resolução 
entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Palácio da Inconfidência, em Belo 
Horizonte, aos 2 de março de 1966. 

O Presidente: {a. ) Bonifácio José 
Tamm de Andrada. 

O 1° Secretário: (a . ) João Navar-
ro. 

O 2°- Secretário: (a . ) Reny Ra-
bello. 

CERTIDÃO 

Certifico, atendendo a requeri-
mento verbal de pessoa interessa-
da. tnmscrevo fielmente a cópia da 
Lei no 13 que dispõe sObre as divi-
sas dos Municípios de Dlvinésla e 
Ubá . 

LEI N.0 13 

Dispõe sôbre as divisas dos Muni-
cípios de Divinésia e Ubá. 
O Povo do Município de Divlné-

sia por seus representantes aprovou 
e eu em seu nome sanciono a se-
guinte lei: 

Art. 1°- Fica aprovada a Lei n° 
650 de 25/ 11/ 65 da Câmara Munici· 
pai de Ubá, com relação às divisas 
entre os Municfpios de Ubá e Dlvi-
nésia, atendendo ao abaixo-assina-
do do Povo desta Cidade. 

§ 1° - As divisas antigas a que 
se refere esta lei, são aquelas da 
Divisão Geográfica do Estado de 
Minas Gerais constantes da Lei n° 
1. 039 de 12 de dezembro de 1953. 

§ 2<'- Fica respeitado todo o ter-
reno da zona rural <cabeceira) per-
tencente ao manancial d'água que 
abastece a Cidade de Ubá, e mais 
os terrenos situados à margem di-
reita do córrego da sobra da reprê-
sa, até a propriedade do Dr. Pedro 
Xavier Gonçalves denominada Fa · 
zenda da Miragaia". 
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Ficará pertencendo ainda ao Mu-

nicípio de Ubá todo o terreno on-
de se encontram os encanamentos 
da linha adutora, e daí serão respei-
tadas as divisas antigas .. 

Art . 2° - 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 a faça 
cumprir tão inteiramente como ne-
la se contém . 

Prefeitura Miunicipal de Diviné-
sia, 29 de novembro de 1965 . 

(a .) Odilon Ca.sarim Valente -
Prefeito Municipal. 

(a .) Luiz Paulo Vieira Secre-
tário. 

CERTIDAO 

Certüico, atendendo requerimento 
verbal de pessoa interessada, t rans-
crevo fielmente cópia da Lei n° 650, 
que dispõe sôbre divisas dos mu-
nicípios de Divinésia e Ubá, com a 
respectiva Justüicativa . 

LEI N .0 650 

Dispõe sôbre as divisas dos Muni-
cípios de Divinésia e Ubá . 
O Povo do Município de Ubá, por 

seus Vereadores, aprovou e eu san-
ciono a seguinte lei: 

Art . 1°- Ficam aprovadas as dl-
visas antigas entre os Municípios 
de Dlvinésia e Ubá constantes da 
Lei n° 1. 03Q, de 12 de dezembro de 
1953, da divisão Geográfica do Es-
tado de Minas Gerais, com as se-
guintes alterações: 

§ 1 o - Ficará pertencendo ao Mu-
nicípio de Ubá todo o terreno da 
zona rural (cabeceira) pertencente 
ao manancial de água que abastece 
a cidade de Ubá, e mais os terrenos 
situados à margem direita do cór-
rego da sobra da reprêsa, até a 
propriedade do Dr . Pedro xavier 
Gonçalves, denominada "Fazenda 
da Miragaia" . 

§ 2° - Ficará pertencendo, ainda, 
ao Municipio de Ubá, todo o terre-
no onde se encontram os encana· 
mentos da linha adutora, e, daí, se-
rão respei tadas as divisas antigas. 

Art . 2° - Revogam-se as disposi-
ções 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 a faça 
cumprir tão inteiramente como ne-
la se contém . 

Prefeitu: a Municipal de Ubá, 25 
de novembro de 1965 . 

(a . ) Francisco de Felipo . - Pre· 
feito Municipal. 

a . ) WLmar Moreira Mendes -
Secretário. 

"Confere com o original": Eu 
Edno Teixeira de Paiva, Secretário 
Ad-Hoc da Câmara Municipal de 
Ubá, a da "ilografei e a~ sino . 

(a . ) Edno Teixeira de Paiva -
Secretário Ad-Hoc . 

Justificativa: 
Senhor Presidente, Senhores Ve-

readores: 
Quando da última revisão admi-

nistrativa, elaborada pela divisão 
Geográfica do Estado de Minas Ge-
rais, que criou novos municípios -
entre os quais, Dlvinésia, a ques-
tão das d ivisas entre o Município 
de Ubá e a novel comuna foi sub-
metida à apreciação desta Egrégia 
Casa . 

A comunidade serrana, entretan-
to, desejava que fôssem mantidas 
as divisas antigas . Para êsse fim, 
foi dirigido ao Legislativo ubaense 
um abaixo-assinado . A pretensão 
não contrariava os interêsses do 
Município de Ubá . Por isso, o Pa-
recer da Comissão de Viação e 
Obras Públicas lhe foi favorável. 
aprovando-o . 

A fim de que o assunto possa ser 
definitivamente resolvido, faz-se im-
prescindível a lei autorizativa da 
Câmara de Ubá, de vez que o Mu-
nicípio de Divinésia já tomou essa 
providência, aprovando a Lei n° 2, 
de 10 de março de 1964 . 

&1 
Os motivos det~rminantes da pre-

sente convocaçao extraordinária 
são de inteira justiça e a aprovação 
do presente Projeto de Lei consulta 
os anseios das duas comunidades . 

Sala das Sessões da Câmara Mu-
nicipal de Ubá, 25 de novembro de 
1965 . 

O 1° Secretário, (a . ) João Navar-
ro. 

O 2° Secretário, Reny Rabello . 

LEI MUNICIPAL N . 504 

<a. Vitalino Rodrigue de Oli-
veira - Vereador . 

<a . ) Wálter Teixeira de Siqueira 
- Vereador. 

"Confere com o original" . 
Eu, Edno Teixeira de Paixa Se· 

cretário Ad-Hoc da Câmara Muni-
cipal de Ubá, a datilocrrafei e as-
sino . 

(a . ) Edno Tebceira C:e Paiva -
Secretário Ad-Hoc 

Visto: <a . ) Hézio Geraldo Rodri-
g _ es de Andrade - Presidente da 
C mara Municipal . 

RESOLUÇAO N.0 741 

Concede licença aos Municípios de 
Além Paraíba e Santo Antônio do 
Aventureiro para modificar os 
seus limites . 
A Assembléia Legislativa do Es-

tado de Minas Gerais promulga: 
.~r~. 1°- Fica concedida aos Mu-

mctpi<?s de Além Paraíba e Santo 
Antôruo do Aventureiro, de acõrdo 
com o A~tigo 96 da Constituição do 
~st~o, licença para modificar seus 
llinltes, fixados na Lei n . 2 . 764, de 
30 de dezembro de 1962 nos têrmos 
da Lei Municipal n . 5'04, de 3 de 
dezembro de 1964, sancionada pelo 

enbor Prefeito Municipal de Além 
Paraíba e Resolução n . 2, promul-
gada pela Câmara Municipal de 
Santo do Aventureiro, as qual fa-
z:m parte integrante desta Resolu-
çao . 

_Art. 2° - Revogadas as disposi-
çoes em contrário, esta Resolução 
entrará em vigor na data de sua 
Publicação. 
P~ácio da Inconfidência, em Belo 

HoriZonte, aos 2 de março de 1966 . 
O Pre !dente (a.> Bonifácio José 

Tarnm de Andrada. 

Concede autorização ao Executivo 
Municipal para representar a As-
sembléia Legislativa do Estado 
pedindo aprovação para acôrd~ 
de limites entre os municípios de 
Além Paraíba e de Santo Antônio 
do Aventureiro . 
A Câmara Municipal de Além Pa-

raíba, por seus representantes apro-
vou, e eu, em seu nome, sanciono a 
seguinte lei: 

Art . 1° - Fica o Executivo Muni-
. cipal autorizado a representar à 
As_sembléia Legislativa do Estado de 
Minas_ Gerais, pedindo aprovação 
ao acordo celebrado entre êste Mu· 
nicípio e o de Santo Antônio do 
·Aventureiro, para que os limites en-
tr~ os dois Municípios sejam os se-
gumtes: Começa no alto do pico 
dos_ gocais, descendo pelo grande 
esp1gao que separa as Fazendas do 
Bom Sossêgo e Serra descendo 
nesta última por um vai~ até o cór· 
rego da Posse, galgando o espigão 
fronteiro, segue sempre em linha 
reta pelo alto dêste até a Fazenda 
da Serra e pelas divisas da Fazen-
da da Reforma com a Fazenda da 
Fortaleza, a .seguir com as proprie-
dades de José Dutra de Morais e 
Sebastião Dutra de Morais, até o 
córrego das Onças, descendo por 
êste aJ;é a SU:l foz no córrego Terra 
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 TOrre de Baixo, e dai sobe 
o alto da Torrinha, contornando a 
cabe-ceira do córrego que passa pe-
la Fazenda da Cafelândia seguindo 
dai pelo espigão até à F~enda Bela 
Vista e. F.:_azend!l Velha, desce por 
um esp1gao ate o rio Angu atra· 
v'7ssando-o até galgar a E~trada 
Rto-Bahia (BR-4) e por esta até a 
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linha divisória do Município de Leo-
poldina . 

Artigo 2° - Revogadas as dispo-
sições em contrário, entrará esta lei 
em vigor na data de sua publioe.-
ção . 

Mando, portanto, a tôdas as au· 
toridades a quem o conhecimento 
e execução desta lei pertencer, que 
a cumpram e façam cumprir tão 
inteiramente como nela se contém. 

Prefeitura Municipal de Além Pa-
raíba, 3 de dezembro de 1964 . 

(a . ) Antônio Marinho COrtes -
Prefeito Municipal . 

(a . ) Geraldo Andrade Rodrigues 
- Secretário da Prefeitura . 

Firma reconhecida no Cartório 
do Terceiro Ofício de Além Parai· 
ba . 

RESOLUÇAO N . 2 -A Câmara Municipal de Santo An· 
tônio do Aventureiro decreta e pro-
mulga a seguinte Resolução n . 2: 

Art . 1° - Projeto de lei que au-
toriza o Executivo Municipal a re-
presentar à Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais, pedindo 
aprovação para o acOrdo de limi-
tes entre os Municipios de Santo 
AntOnio do Aventureiro e Além Pa-
rafba, de acOrdo com o parágrafo 
único do artigo 10, da Lei Estadual 
n . 855, de 26/12/ 1951. 

Art. ~ - Revogam-se as disposi-
ções em contrário, entrando esta 
Resolução em vigor na data de sua 
publicação . 

Sala das Sessões da Câmara. 
(aa.) - Jairo Vilela, Preaidente 

- Vicente T . Madeira, Vice-Presi-
dente - Roberto Ferreira de Tole-
do - Secrebúio . 

Firma reconhecida no Cartório 
do Segunda Oficio Judicial e Notas 
de Escrituras de TOda Natureza -
de Além Paraíba. 

EXPEDIENTE 

O SR. PINTO COELHO - (3.0 

Secretário, nas funções de 1.0 ) -

Lê expediente constante da seguin-
te matéria: 

OFtCIO N . 1. 019 

Belo Horizonte, 2 de março de 
1966 . 

Senhor Presidente. 
Tenho a honra de comunicar a 

Vossa Excelência e aos nobres De-
putados dessa Egrégia Assembléia 
Legislativa que, em decorrência de 
novos entendimentos mantidos com 
o Govêmo Federal, ficou deliberado 
que será de Cr$ 20 .000 .000 .000 (vin-
te bilhões de cruzeiros) o valor do 
empréstimo previsto no Projeto n . 
3 . 540/ 65, em tramitação nessa ilus-
tre Casa, a ser contraído pelo Es-
tado para a conclusão de obras de 
pavimentação de rodovias de cons-
trução e reconstrução de próprios 
estaduais e de custeio de realiza-
ções de interêsse da agricultura e 
pecuária . 

Por outro lado, cabe esclarecer 
que, por fôrça de legislação pró· 
pria, o Govêmo da União exige, co-
mo JZarantia do empréstimo, a cau-
ção de títulos da divida públi a , na 
proporção de cento e cinqüenta por 
cento do montante da operação, pa-
ra o que também será indispensá-
vel prever, no aludido Projeto, a 
emissão dêsses títulos até o valor 
de Cr$ 30 .000 .000 .000 (trinta bilhões 
de cruzeiros), pelo prazo de quinze 
anos. a juros anuais de seis por 
cento . 

Assim, em razão dêsses entendi-
mentos, cumpre-me solicitar a ecsa 
Egrétrta Assf'mbléia Legislativa SP.· 
jam introduzidas, no Projeto origi-
nal do EXecutivo, as modificações 
aqui indicadas e que se destinam 
a permitir a imediata efetivação 
do mencionado empréstimo, provi-
dência f'\le reputo de fundamental 
importância para a economia de 
Minas. 

Prevaleço-me da oportunidade pa-
ra manltestar a Vossa Excelência 
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os protestos de mjnha distinta ad-
miração. No momento, apresento a v. Exa. 

pro~estos de minha elevada estima 
e distinta consideração . a . ) Israel Pinheiro da Silva, Go-

vernador do Estado de Minas Ge· 
ralS . 

- Ciente - Publicar . 
A Diretora das Comissões 

anexar ao Projeto n . 3. 540. 

OFtCIO 

para 

Cuiabá, 24 de fevereiro de 1966 . 
Exmo . Sr . Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Ten?o a satisfação da acusar 0 
recebimento do Ofício n . 155, da-
tado de 7 do corrente, em o qual 
V· Exa . comunica a êste Govêrno 
a eleição da Comissão Executiva 
que _dirigirá os trabalhos da 4." 
Sessao Ordinária da 5. Legislatura 
dessa Assembléia . 

. Agr_adecendo a gentileza da comu-
niCaçao, congratulo-me com v 
Exa . e seus ilustrados pares, apre: 
sentando lhes protestos de elevado 
aprêço e distinta consideração. 

(a · ) Pedro Pedrossian _ Gover-
nador do Estado do Mato Grosso 

Ciente. Publicar. · 

OFtCIO 

Em 14 de fevereiro de 1966 . 
~xmo . Sr . Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais . 
. Ao acusar o recebimento do Ofí-

Cio n . l36, de 4 de fevereiro cor-
rer:t:_. em que V. Exa . comunica a 
e~e~ç::'o_ da Comissão Executiva que 
~r~ua os trabalhos da 4.1.l Sessão 

rd.inárta da 5.'.' Legislatura, dessa 
Assembléia, aproveito o ensejo pa-
r~ a~adecer a gentileza da comu· 
ntcaçao, formulando a v. Exa., e 
aos demais membros da comissão 
os melhores votos de êxito no de: 
sempenho das áduas funções. 

<a . ) Luiz Domingos da Silva -
Presidente do Tribunal de Contas 
do Estado de Minas Gerais 

Ciente. Publicàr. · 

OFíCIO 

Belo Horizonte, 10 de janeiro de 
1966 . 

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

Tomando conhecimento do Proje-
to de Lei no 3.482/ 65, dispondo sO-
bre a estrutura orgânica da Admi· 
Distração Pública do Estado de Mi-
nas Gerais, encaminhado à Assem-
bléia Legislativa, em Mensagem do 
Exmo . Sr . Governador do Estado 
v.enho apelar para o espírito patrió~ 
ttco de V. Exa . , no sentido de vo-
~r pe.la supressão dos seguintes 
dispositivos contidos no Título XIV 
referente à projetada Secretaria d~ 
~stado de Trabalho e Ação Social, 
Itens VII e IX, em parte do Art 
203 Cap . I, § 1 o do Ar{ 206 d~ 
Cap . III; itens II, em parte, itens 
IV do Art . 212 do Cap . VI pelos 
fundamentos abaixo especificados; 

O item IX do artigo incide no 
matéria de competência privativa 
da Secretaria da Educação . 

O item XI do artigo incide no 
mesmo êrro, invadindo área da 
competência do Departamento da 
Criança, da Secretaria de Saúde, de-
vendo sua redação ser a seguinte: 

"coordenar fatOres ou recursos 
comunitários em favor da adoles-
cência e da velhice . 

Verifica-se pelo § 1.o do Art . 206 
que do Conselho de Ação Social são 
exclufdos o Juiz de Menores. e 0 Curador de Menores, membros na-
t~s do Conselho do D.S.M. (Art. 5o,§ 
1 da Lei 1.565, 10/ 1/1957), sendo 
incluídos o Secretário de 'l'urislllo e ° Comandante da Policia Militar 
que nada têm a ver com a polftJca 
assistencial do menor abandonado. 



O item II. do Art . 212 deve ter 
suprimidas as expressões: Po:c seus 
responsáveis". 

íl:sse inciso preten~e institucio-
nalizar o abuso de internações de 
menores, por influência política e 
incentivar a omissão de pais irres-
ponsáveis . 

Os m enores nec ssitados que te-
nham responsáveis devem ser am· 
parados por órgão ligado à Secre-
taria da Educação e não pelo D . 
S .M ., cuja finalidade é assistir os 
menores abandonados e infratores . 

O inciso IV do me mo artigo -
o mais grave de todos, pretende 
t mbém institucionalizar outro abu-
so do D .S .M. : a concessão de Bôl-
sas d e estudos a menores ditos ne-
cessitados . 

Essa matéria é da competência 
do Fundo Nacional de Bõlsas de 
estudo ou de órgão ligado à Secre-
taria da Educação e nunca do D . 
S . M ., órgão encarregado de tute-
lar os menores abandonados e in· 
fratores . 

Há muito o D . S . M ., deixando de 
interessar-se, ou interessando-se 
muito pouco pelo problema do me-
nor abandonado que é evidente-
mente seu, foi tentado a empregar 
abusivamente parte apreciável de 
sua vultosa verba na concessão de 
bôlsas de estudo para menores ne-
cessitados em geral . Entrou fun-
damente nesse perigoso assunto, o 
qual levou o SAM à desmoraliza-
ção e extinção. 

Lamentàvelmente, foi a atual ad-
ministração do D .S .M . , que iniciou 
essa prática perigosa e abu iva, o 
que levou aquêle órgão a quase 
descuidar-se de seus problemas es-
pecüicos. 

O D . S. M ., com essa errada ori-
entação, transformou-se hoje nu-
ma Subsecretaria de Educação, dan-
do acentuada predominância aos 
problemas do ensino médio. E pa-
ra que se certifique dessa verdade, 
além da concessão indiscriminada 
de bôlsas de estudo, para menores, 
não abandonados basta dizer que 
atualmente todos os Estabeleci-

rnentos do D . S . M . foram estrutu-
rados como Ginásios ou Colégios, 
para os quais p Estado não pôde 
dar sequer um curso primário bem 
feito . 

:A propósito da orientação que 
vinha tomando o D . S . M. , e protes-
tando contra ela êste Juízo teve 
ocasião de encaminhar em junho 
do ano p . p . representação ao então 
Secretário do Interior, na qual sa-
lientávamos: "E' precária a situa-
ção em que se encontram os meno-
res transviados e verdadeirarnen e 
abandonados que, apanhados na 
rua, nas sarjetas, nas favelas nas 
gares de estação, debaixo de viadu-
tos e pontes, são trazidos de im-
proviso, pelas Rádio-Patrulhas, e 
pelas Delegacias ao Juizado de e· 
nores, que não tem onde colocá-los 
provisoriamente para os necessá-
rios exames e coletas de documen-
tação . 

Criado há 7 anos, até a presente 
data, o D. S . M. não se aparelhou 
convenientemente para oferecer um 
pronto recolhimento a êsses meno-
res, o que düiculta sobremaneira o 
bom entrosamento entre o Juizado 
e aquêle Departamento . 

Em consonância com o disposi-
tivo do Art. 78 § 6° letra "a" n . 1 
da Lei de Organização Judiciária 
do Estado, é atribuição especüica 
do Juizado de Menores processar 
e julgar o abandono e a delinqüên-
cia de menor de 18 anos, ordenan· 
do medidas concernentes à sua 
guarda, vigilância, tratamento, edu-
cação e colocação . Mas, por fôrça 
da Lei n. 1.565 de 10/ 1/ 57, que o 
criou, compete ao D .S .M. (Art . 
4.0 n. I!) receber e internar, após a 
triagem necessária, menores de am-
bos os sexos que lhe forem enca-
minhados pelos Juizes de Menores 
em se tratando de transviados e 
abandonados, formalmente declara-
dos como tais. 

Vale dizer, os Juízes julgam o 
abandono e a delinqüência e o D. 
S . M. executa a internação. 

Não se deve esquecer de que o re-
gulamento do D.S .M. previu tam-

-65 
bém ~em s~u Art. 29 os casos em 
q~e _esses Internamentos de emer· 
gencia se devem fazer apenas com 
o~ _dados. de plantão e Ordem Ju-
di?I~l, dispensando os atestados 
medicos e os documentos do me-
nor. 

TELEGRAMA 
19:-si~ de Janeiro, 28 de fevereiro de 

Exmo · Sr · Presidente d A 
bléia Le~isiativa do Estad~ dsseMmi-
na Gerats e -

Tem acontecido entretanto que 
por falta de aparelhamento nãC: 
tem . 0 . !' · S · M · podido aten'der às 
reqm:;Içoes de pronto internamen-
to feitas pelo Juizado de Menores. 

Lamento · não pod 
festividades para aser cofpare~er 
me honrou convit qua s mwto 
semblé. e dessa ilustre As-

. . la . Compromissos inadiá 
v~_lS ~pediram-me. Já tend -
f~e~czaRà S~a ~celência 0 Pr~s:~~ 

a epubhca . Cds . Sds G 
Artur da Costa e Silv . . en . , 
da Guerra . a - Ministro 

- Ciente Publicar. 

. Sucede então que meninos e me-
nmas, verdadeiramente abandona-
dos, que numa escala hierárquica 
~e valores deveriam ser priorità-
namente protegidos pelo D .S .M ., 
por se: tal a sua finalidade precí· TELEGRAMA 
pua, sao z:elega~os a um segundo Br .. 
plano ·. E e, entao, não mais a Se- E asílla, 28 de fevereiro de 1966 
cretarza do Interior, por seu De- .xmo ~r. ~residente da Assem~ 
part~~ento próprio, mas sim a Se- bléia Leg~slatlva do Estado de Mi-
cretana de Segurança, que vem em h nas GeraiS . 
socorro . dos mesmos, oferecendo- •) Ag:ad~cendo comunicação haver 
l~es abngo provisório na Delega- Vo~senCia s}.do eleito Presidente _ 
cia _de Menores e no Abrigo Belo-· sa sseiJ?-bleJ.a Legislativa, vg. apri:-
Honzonte. me des_eJar-lhe votos felicidades t 

Mas.! embora amistosa essa cola-
bor~ç~o, .as condições materiais de 
assiStencza que êsses estabeleci· 
mentos . oferecem aos menores são 
verdaderramente inumanas. 

O exam_e do Projeto 3 . 482 nos 
rontos acuna indicados levará cer-
amente a V . Exa. a convicção de 

q_ue seus autõres não tiveram em 
VIsta a gritante realidade do pro-
~Iema do abandonado, questão que 
~ ~grava cada vez mais pela m· curza d ó - • -. 0 rgao do Poder Excecu-

tl_vo encarregado de dar-lhe solu-
çao, ei? perfeito entrosamento com 
a Justiça de Menores. 
a Agra~ecendo ao ilustre Deputado 
co ge~tilez~ de seu exame a estas 
0 

051de~açoes, prevaleço-me da 
~ortumdade para apresentar a v 
ap ~: os protestos do meu alt~ 

reço e distinta consideração 
Ju~a . d) MMoacyr Pimenta Brant. _ 

z e enores. 
-Ciente - Publicar. 

Cordiais saudações P 
Eduardo Gomes _:_ Mi . t 

Aeronáutica. rus ro da 
-Ciente. Publicar. 

TELEGRAMA 
deRf~66~e Janeiro, 28 de fevereiro 

~xrno · .sr. Presidente da Assem-
bléia Le~Iativa do Estado de Mi-
nas GeraiS. 

. Impossibilitado comparecer sole-
hidade de entrega título Cidad-
Hon!>r~io Exmo · Sr. Presiden~~ 
~epubllca agradeço gentileza con-
VIte e congratulo-me feliz iniciati-
va rel?resentantes do povo mineiro 
Atenc10sas saudações · 

Zilmar Campos de Àraripe Mace-
do - Ministro Marinha 

- Ciente. Publicar. · 
TELEGRAMA 

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1966. 
E?cmo .. Sr. Presidente da Assem: 

bléta Leg_tslativa do Estado de Mi-
nas GeraLS. 
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Impossibilitado comparecer so-

lenidade entrega título Honorário 
Minas Gerais eminente Presidente 
Castelo Branco, agradeço distinção 
convite, solidarizando-me justa me-
recida homenagem . 

Atenciosas saudações. 
Raimundo de Brito - Ministro 

Saúde. 
- Ciente . Publicar. 

TELEGlR:AMA 

Brasilia, 28 de fevereiro de 1966. 
Exmo. Sr . Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
na Gerais . 

Agradeço Vossência comunicação 
posse Presidência essa Assembéia, 
vg formulando votos feliz gestão 
pt . 

Luiz Viana Filho - Ministro Ex-
traordiriário para Assuntos Gabine-
te Civil. 

- Ciente . Publicar . 
- Passa-se à 

LEITURA E APRESENTAÇAO DE 
PROPOSIÇOES 

PARECERES 

- Pelos respectivos relatores são 
enviados à Mesa os seguintes pare-
ceres: 

Parecer para 3• Discussão do 

PROJETO N . 1. 355/ 65 
Comi ão de Finanças. Orçamento 

e Tomada de Contas 

O Projeto n. 1.355/65, de origem 
governamental, que cria Ginásio In-
dustrial Estadual na cidade de São 
Sebastião do Paraíso, foi aprovado 
em 2~ discussão, com emendas . 

Assim sendo, opinamos pela sua 
aprovação, em 3.~ discussão, com 
a redação que se segue: 

PROJETO N. 1 .355/ 65 

Cria Ginásios Industriais Estaduais 
nas cidades de São Sebastião do 

Paraíso, Araxá, Monte Carmelo e 
Patrocínio. 
A Assembléia Legislativa do Es-

tado de Minas Gerais decreta: 
.Art. 1 o - Fica criado um Giná-

sio Industrial Estadual na cidade 
de São Sebastião do Paraíso, que 
se denominará Clóvis Salgado . 

Art. 2°- Ficam igualmente cria-
dos Ginásios Industriais Estaduais 
nas cidades de Araxá, Monte Car-
melo e Patrocínio. 

Art . 3° - O Ginásio de que tra-
ta o artigo anterior terá os seguin· 
tes cargos, que ficam criados nos 
Anexos de Lei n. 3.214, de 18 de 
outubro de 1964: 

I - No .Anexo Ill, III, c: 4 (qua-
tro) cargos de Diretor de Estabele-
cimento de Ensino Médio, símbolo 
C-5 e 4 (quatro , cargos de Secretá-
rio de Estabelecimento de Ensino 
Médio, símbolo C-4, todos de pro-
vimento em comissão. 

II - No Anexo ri: 40 (quarenta) 
cargos, de Professor de Ensino Mé-
dio, nível XV, de classe singular, 4 
(quatro) cargos de Técnico de Edu· 
cação 1, nfvel XV; 16 (dezesseis ) 
cargos de Inspetor de Alunos 1, ní-
vel III e 12 (doze) cargos de Con-
tínuos-Servente 1, nível II . 

Art. 3° - A instalação dos Giná-
sios Industriais Estaduais criados 
por esta lei condiciona-se à doação 
ao Estado de prédios adequados ao 
seu funcionamento e à comprova· 
ção da existência de corpo docen-
te legalmente habilitado. 

Art . 4.0 - As despesas resultan-
tes desta lei correrão pelas verbas 
próprias do Orçamento do Estado. 

Art. 5.0 - Revogam..se as disposi-
ções em contrário . 

Art. 6.0 - Esta lei entrará em 
vigor na data de .sua publicação . 

Sala José Proença, . . . de março 
de 1966. 

(aa .) Artur Fagundes, Presidente 
- Delson Scarano, Relator - Ma-
ria Pena - Wílson Modesto - Val-
dir Melgaço . 

- Publicado o Parecer, inclua -se 
em Ordem do Dia. 
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PARECER PARA 3.11- DISCUSSAO 

DO PROJETO N. 3. 475/ 65 grato único do art. 10 da Lei n 
2 . 584, de 30 de dezembro de 1961·. 
A Asselll:bléia Legislativa do Es-Comissão de Finanças, Orçamento 

e Tomada de Contas tado de Mmas Gerais decreta: 
. Art . 1.o - Fica aberto à Secreta· 
r~ de Est~o da Agricultura o cré-
dito espeCial de Cr$ 760 . 041 (sete-
centos e sessenta mil e quarenta e 
um cruzeiros), para ocorrer ao pa-
gamento de despesas de exercícios 
anteriores, a saber: 

O Projeto n . 3.475/ 65, de origem 
governamental, visa a dar novos 
níveis de _vencimentos às classes 
que menc10na. 

O projeto, após receber parecer 
favoráv~l das Comissões Conjuntas 
de Justtça, Serviço Público e Fi-
n~nças, foi aprovado em 2 . .,. discus-
sao, sem emenda. 

Tratando-se de matéria da mais 
alta relevância e que vem classifi-
c~do o chamado nível universitá-
riO, estabelecer a hierarquia funcio-
nal quebrada em lei anterior, deve 
ser aprovada em 3• discussão, tal 
como_ se encontra redigido . 
~sim, opinamos pela sua apro-

vaçao em 3.1). discussão . 
Sala das Reuniões 2 de março de 1966. ' 
<aa . ) Artur Fagundes, Presidente 

e Relator - Valdir Melgaço _ Del-
son Scarano- Maria Pena- Wil-
son Modesto 

- ~blicado o Parecer, inclua-se 
o ProJeto em Ordem do Dia . 

PARECER DE REDAÇAO FINAL 

Comissão de Redação 

O Projeto n . 1. 903, de autoria go-
vernamental, que abre à Secretaria 
de Estado da Agricultura o crédito 
especial de Cr$ 760 .041 (setecentos 
e ~essenta mil e quarenta e um cru-
Z:Iros), foi aprovado nas discus-
soes regimentais, com emenda. 

~entrais Elétricas de Minas Ge-
r8ls _- ~ornecimento de energia 
elétnca a Estação Central de Expe-
rimentação da cidade de Sete La-
goas, em dezembro de 1962, con· 
forme conta n. 21-02-0130 -
Cr$ 26 .113 . · · · · · 
~entrais Elétricas de Minas Ge-

nus . - !ornecimento de energia 
elétn_c~ a IV,. Circunscrição Agro-
pecuana, de São João-del-Rei em 
dezembro de 1962, conforme ~anta 
n . 21-o2-0100 - Cr$ 530. 
~entrais Elétricas de Minas Ge· 

ralS - Fornecimento de Energia 
elétrica à 22o. S. B . D . F. - Secre-
t~rla de Estado da Agricultura, na 
ctdade de Montes Claros, em de-
zembro de 1962, conforme conta n 
21-02-0153 - Cr 525 . · 

Centrais Elétricas de Minas Ge-
rais . - Fornecimento de energia 
elétrtca ao Pôsto de Fomento de 
Algodão da cidade de Montes Cla-
ros, em dezembro de 1962, confor-
me conta 21-02-0120 - Cr$ 509. 
~entrais Elétricas de Minas Ge· 

ra15 - Fornecimento de energia 
elétrica ao Instituto Agronômico 
de José Brandão, em dezembro de 
1962, conforme conta n . 21-02-0020 
- Cr$ 14 .921. Somos, portanto, de parecer que 

se ~e dê, como final, a redação 
abauco, que está de acOrdo com 0 Projeto e o vencido, para que, sob 
esta forma, seja enviado à sanção. 

PROJETO N. 1. 903 

Centrais Elétricas de Minas Ge-
rais - Fornecimento de Luz ao 
~ôsto de Tecnologia Industrial, da 
ctdade Industrial, em dezembro de 
1962, conforme conta n. 21·02_0150 - Cr$ 5.022. 

Abre à Secretaria de Estado da 
~gricultura o crédito especial de 

r$ .760 .. 041 e suprime o pará-

~ntrais Elétricas de Minas ae. 
ra1s -::- Fornecimento de Luz à Sub-
Estaçao Experimental da Cidade de 
Carmo da Mata, em dezembro de 
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1962, conforme conta n. 21-02·0020 
- Cr 5.538 . 

Centrais Elétricas de Minas Ge-
rais - Fornecimento de energia 
elétrica à Secretaria de Estado da 
Agricultura na Cidade de Araxá. 
em dezembro de 1962, conforme 
conta n . 21-02 0670 - Cr$ 25 .128. 

Centrais Elétricas de Minas Ge· 
rais - Fornecimento de energia 
elétrica à Secretaria de Estado da 
Agricultura, na Cidade de Araxá, 
em dezembro de 1962, conforme 
conta n . 21-02·0630 - Cr$ 27. 590 . 

Arnaldo de Paula Gomes - Trans-
portes realizados em agõsto e se· 
tembro de 1961, segundo DCP / SC/ 
SEC 3 .112 e DCP/ 1.591 -Cr$ 760 . 

Expresso Setelagoano Ltda. -
Transporte realizado em novembro 
de 1962, conforme requisição n. 
00559, segundo DCP/ SC/ SEC/N. 652 
e DCP/N . 413- Cr$ 245. 

Café Nacional Ltda . - Forneci· 
mento de café ao Departamento de 
Economia, em novembro de 1962, 
conforme nota n . 1. 609 - Cr$ 56 . 

Café Nacional Ltda. - Forneci· 
mento de café ao Instituto de Tec· 
nologia Industrial, em novembro 
de 1962, conforme nota n. 1. 645 -
Cr$ 700 . 

Café Nacional Ltda. - Forneci· 
mento de café ao Departamento Ad-
m:nistrativo, em novembro de 1962, 
ronforme nota n. 1.656 - Cr$ 980 . 

Café Nacional Ltda. - Forneci-
mento de café ao Instituto de Lati-
cínios Cândido Tostes, em novem· 
bro de 1962, conforme nota . 1. 662 
- Cr 2.440. 

Café Nacional Ltda. - Forneci· 
mento de café ao Instituto de Tec 
nologia Industrial, em dezembro 
de 1962, conforme nota n . 1 . 712 -
Cr$ 700. 

Café Nacional Ltda. - Forneci· 
mento de café ao Departamento de 
Economia, em dezembro de 1962, 
conforme nota n. 1. 716 - Cr$ 28 . 

Café Nacional Ltda. - Forneci-
mento de café ao Instituto de Lati-
cínios Cândido Tostes, em Juiz de 
Fora, em dezembro de 1962, con-
forme nota n. 1. 758 - Cr$ 2. 440 . 

Centrais Elétricas de Minas Ge· 
rais - Fornecimento de energia 
elét rica, referente ao mês de agõs-
to de 1961, conforme conta nota n . 
21-02-0100 à Circunscrição Agrope-
cuária de São João-del-Rei - .. . 
Cr$ 346 . 

Centrais Elétricas de Minas Ge-
rais - Fornecimento de energia 
elét rica referente ao mês de agõs-
to de 1S61, conforme nota n° . . . . 
21·02.0155, à C/ SR/DF, de Montes 
Claros - Cr$ 346 . 

Centrais Elétricas de Minas Ge-
rais - Fornecimento de energia 
elétrica, referentes ao mês de agõs-
to de 1961, conforme conta n . . . .. 
21-02-0120, ao Põsto de Fomento de 
Algodão de Montes Claros - .. . 
Cr$ 346 . 

Centrais Elétricas de Minas Ge· 
rais - Fornecimento de energia 
elétrica, referente ao mês de agõs· 
to de 1961, conforme nota n .. . .. . 
21-02-0100, da Cidade Industnal -
CrS 25 .100. 

Centrais Elétricas de Minas Ge· 
rais - Fornecimento de energia 
elétrica, referente ao mês de agõs· 
to de 1961, conforme conta n. . .. 
21-02·0420, da Cidade de Barbace-
na- Cr$ 1.037. 

Centrais Elétricas de Minas Ge-
rais - Fornecimento de energia 
elétrica, referente ao mês de agõs· 
to de 1961, conforme contas ns . ... 
21-02-0630 e 21·02-0670, ao Barreiro 
de Araxá - Cr$ 37 .389 . 

Vieira & Cia . Ltda . -Transpor· 
tes realizados em 20 de maio de 
1963 conforme requisição n. 01.401, 
segtlndo OOP/ SC/ SEC/ N. 4 . 246 e 
DCP/ 91 -Cr$ 2.990. 

Ignácio Loyola Pinto - Transpor-
te realizado em janeiro de 1961, 
conforme requisição n . 14, segundo 
DCP/ SC/SEC/3 .386 e DCP/1. 770 
Cr$ 640. 

Estrada de Ferro Santos a J~· 
diaf - RFFSA - Transporte reali-
zado em 21 de setembro de 1962, 
requisição n. 01.424, segundo con· 
ta n . C. G. 10/2/93 DCP/ SC/ SEC/ 
N. 242 e DCP/65- Cr$ 7.683 . 
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Expresso Santa Cruz - Transpor-

te Coletivo - Transportes realiza-
dos em novembro e dezembro de 
1961, conforme requisição ns . 33, 
34, 35 e 00153, segundo DCP/SCj 
SEC:/~. 190 e DCP/ 91/65- Cr$ 700. 

Vmçao Marilãndia - Transporte 
realizado em outubro de 1960 con-
forme requisição n. 32, seiundo 
DCP/ SC/ SEC/ N . 3.249 e DCPjl. 770 
- Cr$ 550. 
. Estrada de Ferro Central do Bra-

Sil - RFFSA - Transportes reali-
zados em março, julho e novembro 
de 1960, conforme conta n . 1. 052/ 
64, (saldo) de dezembro de 1962 
segundo DCP/ SC/ SEC/N. 3.236 ~ 
!)CP/1.770/ 64- Cr$ 220 .499. 
. Estrada de Ferro Centrai doBra-

Sil - RFFSA - Transportes reali-
zados em setembro, outubro e de-
zembro de 1962, conforme conta-n 
1.052/62 (parte) segundo ·DCP; sci 
SEC/ N . 3.344 e DCP/1.770 -CrS 348 .190 . . .. 

Total - Cr$ 760 .041. 
Art · 2·0 

- Para atender às des-
pesas decorrentes desta lei fica 

0 ~oder Executivo autorizado a rea-
lizar as operações de crédito que se 
tornarem necessárias . 

Art . ~-0.- Fica suprimido o pará-
grafo uruco do art . 10 da Lei n 

Honorário de Minas Gerais fol 
a~rovado nas discussões regimen· 
taiS, sem emenda . 

Assim sendo, somos de parecer 
q~e se lhe dê, como final, a reda. 
çao a~aixo, que está de acõrdo com 
o ProJ:to, p~ra que, sob esta for-
ma, seJa env.tado à sanção. 

PROJETO N . 3 .450/ 65 
Concede ao. Embaixador de Portu-

gal, no Brasil, Doutor João de 
D~us _!3atáglia Ramos, o título de 
C1~adao Honorário de Minas Ge-raiS. 
A A_:r~e~bléia Legislativa do Es-

tado ae Mlll8s Gerais decreta· 
Art · 1. 0 

- Fica concedido a·o Em-
baixad_?r de Portugal no Brasil, Dou-
tor. Joao de Deus Bataglia Ramos 
o titulo de C:idadão Honorário do 
Estado de Mmas Gerais, em virtu. 
de dos r elevantes serviços presta-
dos à comunidade luso-brasileira 

Art . 2.0
.- O título a que se re~ 

fere 0 ar~:_go anterior será entregue 
em . re~ao solene da Assembléia Legislativa . 
_ Art · 3.o - R_e~ogadas as disposi-

çoes ~m contrano, esta iei entrará 
e:n vigor na data de sua publica-çao. 

2·584• de 30 de dezembro de 1961 · 
. Art. 4·0

- Revogam-se as disposi-
çoes em contrário. 

Sala José Proença 2 de março de 1966. ' 

_.Art. s.o - Esta lei entrará em 
VIgor na data de sua publicação 

Sala José Proença 2 de março de 1966. ' 
. ( aa · ) José Maria Magalhães, Pre-

Sidente e Relator - Jorge Vargas 
- Carlos Megale - Maria Pena 

-Publicar. · 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL 

Co~ão de ~ão 

. O Projeto n. 3.450/65, de auto-
rm do Sr. Deputado Sebastião Na-
~a:ro Vieira, que concede ao Em· 
táaucador Doutor João de Deus Ba· 

glia Ramos, o titulo de Cidadão 

. ( aa . ) José Maria Magalhães, Pre·· 
Sldente - Jorge Vargas, Relator - -
Carlos Megale - Maria Pena 

-Publicar. · 

PARECER DE REDAÇÃÓ FINAL 
Glmissão de Redação 

. O Projeto n . . 3.451/ 65, de auto· 
r1a do Sr. Deputado lnysses Esco-
bar, que dá a denominação de se-
nador. Francisco Escobar à Escola 

. Supenor de Veterinária, de Caman-
ducaia, foi aprovado nas discussões 
regimentais, sem emendas . 

.Assim sendo, somos de parecer 
q~e se ~e dê, como final, a reda- • 
çao abazxo, que está de acOrdo com 
o projeto, para que, sob esta for-
ma, seja enviado à sanção. 
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PROJETO N. 3.451/65 

Dá a denominação de Senador 
Francisco Escobar à Escola Su-
perior de Veterinária da Cidade 
de Camanduca1a . 
A Assembléia Legislativa do Es· 

tado de Minas Gerais decreta: 
Art . 1.0 - A Escola Superior de 

Veterinária da Cidade de Caman-
ducaia, criada pela Lei n . 3 .227, de 
25 de novembro de 1964, passa a de-
nominar-se Senador Francisco Es-
cobar. 

Art. 2.0 - Revogadas as disposi-
ções em contrário, esta lei entrará 
em vigor na data de sua publica-
ção. 

Sala José Proença, 2 de março de 
1966. 

(aa . ) José Maria Magalhães, Pre-
sidente - Jorge Vargas, Relator-
Carlos Megale - Maria Pena. 

- Publicar. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL 

Comissão de Redação 

O Projeto n . 3.460/ 65, de autoria 
do Sr. Deputado Sebastião Nasci-
mento, que declara de utilidade pú-
blica o Caiçaras Country Club, da 
cidade de Patos de Minas, foi apro-
vado nas discussões regimentais, 
~em emenda. 

Assim sendo, somos de parecer 
que se lhe dê, como final, a reda-
ção abaixo, que está de acôrdo com 
o projeto, e para que, sob esta for-
ma, seja enviado à sanção. 

PROJETO N. 3 . 460/65 

Declara de utilidade pública o Cai-
çaras Country Clube, da cidade 
de Patos de Minas. 
A Assembléia Legislativa do Es-

tado de Minas Gerais decreta: 
Art . 1.0 - Fica declarado de uti-

lidade pública o Caiçaras Country 
Club, com sede e fôro na cidade de 
Patos de Minas. 

A.rt . 2.0 - Esta lei entrará em 
vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em con-
trário. 

Sala José Proença, 2 de março de 
1966. 

(aa . ) José Maria Magalhães, Pre-
sidente - Jorge Vargas, Relator -
Carlos Megale - Maria Pena . 

-Publicar. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL 

Comissão de Redação 

O Projeto n. 3 .462/ 65, de autoria 
do Poder Executivo, que abre à Se-
cretaria de Estado da Saúde o cré-
dito especial de Cr$ 16 . 590 . 977, foi 
aprovado nas discussões regimen-
tais, sem emendas. 

Assim sendo, somos 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 . 3 . 462/ 65 

Abre à Secretaria de Estado da 
Saúde o crédito especial de 
Cr$ 16 .590 .977 . 
As Assembléia Legislativa do Es-

tado de Minas Gerais decreta: 
Art . 1.0 - Fica aberto à Secreta-

ria de Estado da Saúde, com vi-
gência até 31 de dezembro de 1966, 
o crédito especial de Cr$ 16 . 590 . 977 
(dezesseis milhões, quinhentos e no-
venta mil, novecentos e setenta e 
sete cruzeiros), destinado a atender 
ao pagamento de despesas de exer-
cícios anteriores, a saber: 

Cia. FOrça e Luz Cataguases -
Leopoldina - Fornecimento de 
energia elétrica, de outubro a de-
zembro de 1963, conforme proces-
so 502-3 (64) do Departamento de 
Administração do Material - .. . 
Cr$ 3 .164. 

Cia. Geral de Eletricidade - For-
necimento de energia elétrica, de 
outubro a dezembro da 1963, con-
forme processo 674(64), do Depar-
tamento de Admlnlstração do Ma-
terial - Cr$ 531. 
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Cia. Sul Mineira de Eletricidade 

- Fornecimento de energia elétri-
ca no 4.0 trimestre de 1963, confor-
me processo 456-3(63) do Depa~ 
mento de Administração do Mate-
rial - Cr$ 361 .331. 

Olavo Gomes de Oliveira Ltda -
Fornecimento de drogas e mecÚca-
mentos em dezembro de 1963, con-
forme processo 489(64) do Depar-
tamento de Administração do Ma-
terial - Cr$ 257 . 590. 

Padaria Democrata Ltda. - Rea-
justamento de preço de pão for-
necido no 2.0 trimestre de 1961 
conforme processo 493-1(62) do D~
partamento de Administração do 
Material - Cr$ 200. 278 . 

Fábio C. Pereira - Fornecimento 
de gêneros alimentícios conforme 
processo 633-1(64) do Departamen-
to de Administração do Material -
Cr 79.000. 

Fábio C. Pereira - Fornecimento 
de Gêneros Alimentícios, em de-
zembro de 1963, conforme processo 
633(64) do Departamento de Admi-
nistração do Material- Cr$ 79 .000. 

Aço Inoxidável Fabril Guarulhos 
SI A. - Fornecimento de material 
de refeitório, em dezembro de 1963 
conforme processo 469(64) do ne: 
partamento de Administração do 
Material - Cr$ 50.509 . 

Celina Viegas - Indenização por 
pagamento de gêneros alimentícios 
no mês de dezembro de 1963, con: 
forme processo 832.-3(64) do De-
partamento de Administração de 
Material - Cr$ 9 . 000 . 

Odilon Pacheco dos Santos -
Fornecimento de lanha. em 1963, 
conforme processo 622(64) do De-
partamento de Administração do 
Material - Cr$ 72 . 000 . 

Ferragens AntOnio Falei Ltda. -
Fornecimento de materiais, em no-
vembro de 1963, conforme proces-
so 925-1(64) do Departamento de 
Administração do Material - ... 
CrS 8 .600 . 

Ferragens Antônio Falei Ltda. -
Fornecimento de trincos para por-
ta, em novembro de 1963, confor-
me. processo 925-1 ( 64) do Depar-

ta~ento de Administração do Ma-
tenal - Cr$ 2 . 832 . 

Dj3.!ma. Boechat S/A., Comércio 
e Industr1a - Fornecimento de gê-
neros alimentícias, em outubro de 
1963, conforme processo 564-4(64) 
d~ Departamento de Admlnistra-
çao do Material - Cr$ 31. 200 . 
Zauli S ! A . -Indústrias Aeromecâ-
nicas - Fornecimento de máqui-
nas, em no~embro de 1963, confor-
me processo 949(64) do Departa-
n;tento de Administração do Mate-
na! - Cr$ 1 . 278 .000. 

Bracco - Novotherápica, Labo-
ratórios S/ .A . - Fornecimento de 
drogas e medicamentos, em dezem-
bro de 1963, conforme processo 
813(64) do Departamento de Admi-
nistração do Material - Cr$ 58 . 406. 

Produtos Químicos Alfa Ltda -
Fornecimento de drogas e medica-
mentos, em junho de 1963, confor-
me processo 554-2(64) do Departa-
n;tento de Administração do Mate-
nal - Cr$ 12. 950. 

Laboratórios Farmacêuticos Vi-
cente Ama to - USAFAMA S/ A. -
Fornecimento de drogas e medica-
mentos, em janeiro de 1964 con-
forme processo 639(64) do Depar-
tamento de Administração do Ma-
terial - Cr$ 178 . 172. 

Cooperativa Central dos Produ-
tores Rurais de Minas Gerais Ltda 
--:- .Fornecimento de gêneros alirnen~ 
tlc1os em dezembro de 1963, con-
forme processo 672 .-9-(63) do De-
partamento de Administração do 
Material - Cr$ 18.396. 

Cooperativa Central dos Produto-
res Rurai_s de Minas Gerais Ltda. 
- Fornecunento de gêneros alimen-
tícios, em dezembro de 1963, con-
forme processo 672-9(63) do Depar-
ta~ento de Administração do Ma-
tenal - Cr$ 1. 200. 

Cooperativa Central dos Produto-
res Rurais de Minas Gerais Ltda 
-Fornecimento de gêneros alimen: 
tfcios em dezembro de 1963, con-
forme processo 672-9(63) do Depar- . 
tamento de Administração do Ma-
terial - Cr$ 27. 885. 
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Cooperativa Central dos Produto-

res Rurais de Minas Gerais Ltdà . 
- Fornecimento de gêneros alimen-
tícios, em dezembro de 1963, con-
forme processo 672-9(63) do Depar-
tamento de Administração do Ma-
terial - Cr$ 36.890. 

Cooperativa Central dos Produto-
res Rurais de Minas Gerais Ltda. 
- Fornecimento de gêneros alimen-
tícios, em dezembro de _1963, con-
forme processo 672-9(63) do Depar-
tamento de Administração do Ma-
terial - C r 240. 000 . 

Cooperativa Central dos Produto-
r es Rurais de Minas Gerais Ltda. 
- Fornecimento de gêneros alimen-
tícios, em dezembro de 1963, con-
forme processo 672-9(63), do Depar-
tamento de Administração do Ma-
terial- Cr$ 6 .550 . 

Cooperativa Central dos Produto-
res Rurais de Minas Gerais Ltda. 
- Fornecimento de gêneros alimen 
tícios, em dezembro de 1963, con-
forme processo 672(63) do Depar-
tamento de Administração do Ma-
terial - Cr$ 662 . 

Cooperativa Central dos Produto-
res Rurais de Minas Gerais Ltda . 
- Forneci."llento de gêneros alimen-
tícios, em dezembro de 1963, confor-
me processo 672-9(63 ), do Departa-
mento de Administração do Mate-
rial - Cr$ 12.391. 

Cooperativa Central dos. Produ-
tores Rurais de Minas Gerais Ltda. 
-Fornecimento de gêneros alimen-
tícios, em dezembro de 1963, con-
forme processo 672-9(63) do Depar-
tamento de Administração do Ma-
terial - Cr 662 . 

Cooperativa Central dos Produto-
res Rurais de Minas Gerais Ltda . 
- Fornecimento de gêneros alimen-
tícios, em dezembro de 1963, con-
forme processo 672-9( 63), do Depar-
tamento de Administração do Ma-
terial - Cr$ 28 . 210. 

Geraldo Xavier Pereira de Souza 
- Pagamento de despesas constan-
tes da nota fiscal n . 490 de janeiro 
de 1964 e processo 503-3( 64) do De-
partamento de Administração do 
Material - Cr$ 393 .900. 

Geraldo Xavier Pereira de Souza 
- Aquisição de gasolina, em de-
zembro de 1963, conforme proces-
so 503-1(64) do Departamento de 
Administração do Material - . . . 
Cr$ 34 .977 . 

Geraldo Xavier Pereira de Souza 
- Fornecimento de drogas e me-
dicamentos em 1962, conforme pro-
cesso 503(64) do Departamento de 
Administração do Material - ... 
Cr 132.444. 

Pfizer Corporation do Brasil -
Fornecimento de drogas e medica-
mentos, em dezembro de 1963, con-
forme processo 530(64) do Depar-
tamento de Administração do Ma-
terial - Cr$ 328 . 458 . 

José Antônio Pensardes ...,... Forne-
cimento de gêneros alimentícios, 
em dezembro de 1963, conforme 
processo 474(64) do Departamento 
de Administração do Material -
Cr$ 50 .000. 

Clélia Quintão Cabral - Indeni-
zação por pagamento de materiais 
de laboratório, em 1963, conforme 
processo 697-9(64), do Departamen-
to de Administração do Material -
Cr 334 .968. 

Clélia Quintão Cabral - Indeni-
zação por pagamento de drogas e 
medicamentos, em maio de 1963, 
conforme processo 697-7(64 ) do De-
partamento de Administração do 
Material - Cr$ 11.860. 

Indústrias Quimicas do Brasil S..A. 
- Fornecimento de Matéria-prima, 
em julho de 1963, conforme proces-
so 1.522(64) do Departamento de 
Administração do Material - .. .. 
Cr 74 .520 . 

Paulo Viana de Andrade - For-
necimento de leite, em dezembro de 
1963, conforme processo 537(64) do 
Departamento de Administração do 
Material - Cr$ 63 . 000 . 

Frigorífico Minas Gerais S . A. -
FRIMISA - Fornecimento de car-
ne ao Instituto Berenice Martins 
Prates, em dezembro de 1964, con-
forme processo 517-3(64) do Depar-
tamento de Administração do Ma-
terial - Cr$ 186. 150 . . 

General Eletric S. A. - Forneci-

-73-
mento de 1 (um) transformador ao 
Hospital de Barbacena, conforme 
processo 518(64) do Departamento 
de Administração do Material -
CrS 697 .310 . 

~ntônio Gonçalves Ferreira 
Q~mze <15) diárias vencidas no 
mes de novembro de 1964 -
Cr$ 27 . 000. 

Jorge Gomes - 1 (uma) diária 
vencida no mês de abril de 1964 -
Cr$ 1.800. 

Maria Lages Guedes - Aluguéis 
do prédio ocupado pelo Pôsto de 
Higie~~ de Araçuaí, referentes ao 
exerc1c1o de 1962 - Cr$ 12 . 000. 
Co~panhia Telefônica de Minas 

Gera1S S . A. - Serviços telefônicos 
prestados às diversas dependências 
da Secretaria, conforme Oficio n 
140/ 65 e faturas fls. 28, 25, 23, 12~ 
11 e 5, no mês de dezembro de 
1964 - Cr 56 .535. 

M· !ino Cotta Martins Teixeira-
Vencunentos, como médico contra-
tado do Pôsto de Higiene de San-
to Antônio do Grama no período 
de 1-0 de janeiro a 31 de dezembro 
de 1964 - Cr$ 1. 071.441. 
C~a . Geral de Eletricidade - For-

necrmento de energia elétrica ao 
Pôsto de Higiene de Alpinópolis, 
nos meses de outubro a dezembro 
de 1964, conforme processo 469-4 
64 ) _do Departamento de Adminis-

traçao do Material - Cr$ 1.162. 
Asesanto Máquinas e Ferramen-

tas - Fornecimento de materiais 
ao Sanatório cr· tiano Machado 
conforme processo 215-6(64) do De~ 
partamento de Administração do 
Material - Cr$ 840. 

Maria do Carmo de Oliveira San-
tana - Duas (2) diárias vencidas 
no mês de outubro de 1964 -
Cr 3 .600. · · · 

Amarilio Viana de Andrade -
Seis ( 6) diárias vencidas no mês 
de janeiro de 1964 - Cr$ 10. 800. 

Saulo de Magalhães Costa - On-
ze (11) diárias vencidas no mês de 
novembro de 1964 - Cr$ 27 . 500. 

_Luís Pesso.a Moreira- Doze (12) 
diárias venctdas no mês de novem-
bro de 1964 - Cr$ 30 . 000 . 
. Primauto Minas Ltda . - Forne-

cimento de accessórios de veículos 
conforme processo 447(65) do De-
parta~ento de Administração do 
Ma ter tal - Cr$ 114 . 400. 

Luiz Benjamim de Menezes _ 
Fornecimento de Materiais no mês 
de dezembro de 1964, conforme pro-
cesso 429(65) do Departamento de 
Administração do Material -
Qr$ 6 .250. .. · 

José Lopes de Azevedo - Paga-
mento por materiais de acondicio-
namento, no mês de novembro de 
1964, conforme processo 1.805(64) 
do Departamento Administração do 
Material - Cr$ 26. 070. 

Companhia FOrça e Luz Catagua-
ses - Leopoldina - Fornecimento 
de materiais elétricos no pOsto de 
Tuberculose de Muriaé, em julho 
e agO~to de 1964 - Cr$ 114. 660. 
~na & Carvalho Ltda. - For-

necunento de pão ao Hospital sa-
muel Libânio, de Pouso Alegre, nos 
meses de outubro, novembro e de-
zembro de 1963, conforme processo 
1. 624-1( 64), do Departamento de 
Adminstração do Material -
Cr$ 270.000 . · · · 

Rodrigo de Castro Moreira Pena 
Cinco ( 5) diárias vencidas no 

mês de setembro de 1964 - ..... 
Cr$ 24.000 . 
.M~rla Joana Alves - Duas (2) 

diánas vencidas no mês de dezem-
bro de 1964 - Cr$ 3 . 600. 

J vino Domingos Pereira - Duas 
(2) diárias vencidas no mês de fe-
vereiro de 1964 - C r 5 . 000. 

~rgho!f Com . Técnica de Má-
qumas, Motores e Equipamentos 
fornecimento de accessórios de ver: 
culos, em dezembro de 1963, con-
forme processo 2.073-1(64) do De-
partamento de Administração do 
Material - Cr$ 1. 600 . 

Comércio e Indústria Arguiso 
Ltda._- Fornecimento de meias de 
algodao ao Sanatório Santa Isabel 
em outubro de 1964, conforme pro~ 
cesso 530( 65) do Departamento de 
Administração do Material - • 
Cr$ 551. 600. .. · 

Hissa Abraão Neto - IndPniza-
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ção por aqms1çao de gêneros ali-
mentícios, em dezembro de 1964, 
para o Sanatório Cristiano Macha-
do, conforme processo 454(65) do 
Departamento de Administração do 
Material - Cr$ 43 . 310. 

Joaquim Dolores dos Santos 
Diárias vencidas em dezembro de 
1964 - Cr$ 36.000. 

José Carvalho da Conceição 
Sete (7) diárias vencidas em de-
zembro de 1964 - Cr$ 12 .600. 

Cecília de Mattos Calazans 
Duas ( 2) diárias vencidas em de-
zembro de 1964 - Cr$ 5 .. 000 . 

Mário Pereira da Silva - Seis 
( 6) diárias vencidas nos meses de 
novembro e dezembro de 1964 -
Cr$ 10 .800 . 

Oswaldina Pinto Caldeira - Cin· 
co (5) diárias vencidas em setembro 
de 1964 - Cr$ 9 .000. 

Josias Santa Fé de Souza- Quin-
ze (15) diárias vencidas no mês de 
dezembro de 1964 - Cr$ 27. 000. 

Isabel Geralda dos Santos- Cin-
co ( 5) diárias vencidas em setem-
bro de 1964- ·cr$ 9.000 . 

João da Silva Lopes - Uma (1) 
diária vencida no mês de abril de 
1964 - Cr$ 2 .500 . 

Luiz Ferreira de Lima - Uma 
( 1) diária vencida no mês de se-
tembro de 1964 - Cr$ 5 .400 . 

Ornar Daher - Três (3) diárias 
vencidas no mês de agôsto de 1964 
-Cr$ 7.500. 

Aurea Celi Martins Leal - De-
zesseis (16) diárias vencidas no mês 
de novembro de 1964 - Cr$ 40 . 000. 

Osmar Guimarães- Sete (7) diá-
rias vencidas no mês de dezembro 
de 1964 - Cr$ 12. 600 . 

Zulmira de Salvo - Dezesseis 
(16) diárias vencidas no mês de no-
vembro de 1964 - Cr$ 40 .000. 

Estrada de Ferro Central do Bra-
sil - Transportes requisitados em 
dezembro de 1960 - Cr$ 8.480 . 

Cel. Lauro Pires de Carvalho -
Pagamento para actrto de contas, 
referentes à aquisição de medica-
mentos à firma E . R . Squibb & 
Sons. S. A. , em dezembro de 1963, 

conforme processo 579(64) do De-
partamento de Administração do 
Material - Cr$ 390. 000 . 

Cel. Lauro Pires de Carvalho -
Pagamento para acêrto de contas, 
referentes à aquisição de medica-
mentos à firma E . R . Squibb & 
Sons, S . A., em dezembro de 1963, 
conforme processo 5 .791(64) do De-
partamento de Administração do 
Material - Cr$ 132 . 277 . 

Cel. Lauro Pires de Carvalho -
Pagament para acêrto de contas, 
referentes à aquisição de materiais 
à firma E .R . Squibb Sons, S . A., 
em dezemb ro de 1963, conforme 
processo 579(64 ) do Departamento 
de Administração do Material 
Cr$ 187 . 200 . 

Cel. Lauro Pires de Carvalho -
Pagamento para acêrto de contas, 
referente à aquisição de materiais 
à firma E.R. Squibb & Sons, S .A., 
em dezembro de 1964, conforme pro-
cesso 579(64) do Departamento de 
Administração do Material - ... 
Cr$ 93 .600 . 

Cel . Lauro Pires de Carvalho -
Pagamento para acêrto de contas, 
referentes à aquisição de materiais 
à firma E.R. Squibb & Sons, S . A . , 
em dezembro de 1964, conforme 
processo 5 79 . 1 ( 64) do Departamen-
to de Administração do Material 
- Cr$ 223 .808 . 

Clélia Quintão Cabral - Indeni-
zação por pagamento de combustí-
veis e lubrificantes, no mês de ou-
tubro de 1963 conforme processo 
868-10( 64) do Departamento de Ad-
ministração do Material - Cr$ 723. 

Seba.stião Campos- Vencimentos 
como médico contratado, no perío-
do de 1.0 de janeiro a 31 de dezem-
bro de 1964, da Unidade Sanitária 
de Bicas - Cr$ 1. 071 . 441 . . 

Milton Raimundo dos Santos -
Vencimentos como médico contra-
tado da Unidade Sanitária de Coro-
nel Fabric:ano, no período de 1.0 

de janeiro a 31 de dezembro de 1964 
- Cr$ 1.071 .441. 

José Pedreira Cavalcanti - Alu-
guel cio prédio onde funciona o 
POsto de Higiene de Jacinto, de ja-
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neiro a dezembro de 1963 -
Cr$ 240 . 000. 

Erival Albino de Oliveira - Ven-
cimentos como médico contratado, 
de 4 a 31 de dezembro de 1964, da 
Unidade Sanitária de Carmo do Pa-
ranaíba - Cr$ 165 . 312. 

Atual de Barros Fernandes 
Vencimentos como médico contra-
tado do Sanatório Santa Isabel, no 
período de 10 de outubro a 10 de 
de dezembro de 1964- Cr$ 354.294. 

Celso Pelegrinelli - Vencimentos 
como médico contratado do POsto 
de Higiene de Itapagipe, no perío-
do de 30 de outubro de 1963 a. 30 de 
outubro de 1964 - Cr • 837.147. 

Nélio Monteiro da Silva - Ven-
cimentos como médico contratado 
da Unidade Sanitária de Bicas, no 
período de 1.0 de julho a 31 de 
dezembro de 1964 - Cr$ 360.000. 

Viação Nossa Senhora das Gra-
ças - Francisco Pontes de Oliveira 
- Transportes requisitados, con-
forme DCP/SC/SEC N.0 3 .392 e . . 
DCP/ 1. 774/ 64 e requisições ns. . . 
17 .267 e 17 .304, de novembro e de-
zembro de 1963 - Cr$ 1.320. 

Edgardo da Cunha Pereira Filho 
- Vencimentos como médico con-
tratado, no periodo de 16 a 31 de 
dezembro de 1964, da Unidade Sa-
nitária de Abaeté - Cr 94 . 464 . 

Expresso Santa Cruz - Transpor-
te Coletivo - Transportes requisi-
tados, conforme DCP ISC/ SEC N .0 

237 e DCPIN.0 95, requisições dos 
meses de abril, agôsto e outubro 
de 1963, de números 10.819, 08 .297 
e 15.255 - Cr 1.020 . 

Feliciano Corsini - Transportes 
requisitados conforme DCPISCI 
SECI N.0 157 e DCP/ N.0 195 e requi-
sição n . 19 . 509, de dezembro de 
1963 - Cr$ 570. 

Expresso Miranda - João Mau-
ricio de Miranda - Transportes re-
quisitados, conforme DCP! SCISECI 
N.0 3 .774 e DCPI N.0 1.774 e requi-
sição n . 19 . 355, de dezembro de 
1963- Cr$ 100. 

José Gonçalves Pinheiro - Trans-
porte requisitado em março de 
1963, sendo a requisição de n. 

01.785, conforme DCP ISC! SECI N.0 

823, e DCP/ N.0 419165 - Cr$ 1.330. 
Araújo e Guimarães - Transpor-

tes requisitados, conforme DCP I 
SC/ SEC/N.0 3 .228 e DCP/N.0 1.774, 
requisição n . 14 .233, de agôsto de 
1963, - Cr$ 225. 

Comissão do Vale São Francis-
co - Transporte requisitado con-
forme DCPISC/SEC/N.0 2 .681 e . . . 
DCP/ N.0 1.590 e requisições ns .. . 
02 .263 e 01 .140, de janeiro e março 
de 1962 - Cr$ 1.105. 

Laboratório Sintético Ltda . 
Fornecimento de medicamento ao 
Sanatório "Santa Fé", no exercício 
de 1961 - Cr$ 23. 712 . 

Otto Emllio Stephan - Venci-
mento como médico contratado do 
Hospital Regional "Samuel Libânio", 
de Pouso Alegre, no período de 7 
de novembro a 31 de dezembro de 
1963 - Cr$ 106.000. 

José de Alencar Souza Viana -
Vencimento como médico contrata-
do da Unidade Sanitária de Santa 
Rita do Sapucaf, no período de 5 
de outubro a 31 dezembro de 1964 
- Cr$ 501.894 . 

José Henrique da Matta Machado 
- Vencimento como médico con-
tratado, no período de 12 de outu-
bro a 31 de dezembro de 1964; da 
Fundação Benjamim Guimarães" 
- Cr$ 472 .374. 

José Nicodemos da Costa - Via-
ção S . José Ltda . - Transportes 
requisitados, conforme DCP /SCI 
SEC n . 4 .114 e DCP n . 95, requisi-
ção n. 18. 423, de dezembro de ... 
1963 - Cr$ 310 . 

Sebastião Luiz de Melo - Trans-
porte requisitado, conforme DCP I 
SC/SEC n . 3 .590 e DCPi l . 774164 e 
requisições ns . 16 .517, 16 .515, ... 
16.514, 16 .513, 16.512 e 16.511, de 
novembro e dezembro de 1963 -
Cr$ 6 .450 . 

Sebastião Luiz de Melo - Trans-
portes requisitados, conforme DCP I 
SC/ SECIN.0 3 .969 e DCP/ n . 1.767, 
requisição n . 41.429, de dezembro 
de 1963 - Cr$ 1.330 . 

Aldorando Ricardo do Nascimen-
to - Vencimento como médico con-



-76-

tratado do Hospital "Galba Velo-
so", no período de março a 16 de 
outubro de 1964 - Cr$ 508. 464 . 

Emprêsa São Jorge Ltda . -
Transportes requisitados, conforme 
DCP/ SC/ SEC/ n . 4 .344 e DCP/ n. 
95, requisição n . 18.108, em de-
zembro de 1963 - Cr$ 115 . 

Décio Augusto Lourenção- Ven-
cimento como médico contratado, 
no período de 19 de agõsto a 31 de 
dezembro de 1964, da Unidade Sa-
nitária de Nepomuceno - ..... . 
Cr$ 617 .441. 

Vieira e Cia. Ltda. - Transpor-
tes requisitados, conforme DCP/ SC/ 
N.0 4.245 e DCP/N.0 95, requisição 
n. 19.559, em dezembro de 1963 -
Cr$ 455 . 

Companhia Sul Mineira de Ele-
tricidade - Fornecimento de ener-
gia elétrica ao Hospital "Samuel 
Libânio", da cidade de ~ouso Ale-
gregre, no período de outubro a de-
zembro de 1962 - Cr$ 56.324. 

Companhia Sul 'Mineira de Ele-
tricidade - Fornecimento de ener-
gia elétrica ao Centro de Saúde da 
cidade de Itajubá, de outubro a de-
zembro de 1962 - Cr$ 3 . 904. 

Companhia Sul Mineira de Ele-
tricidade - Fornecimento de ener-
gia elétrica à Unidade Sanitária, 
da cidade de Pouso Alegre, de ou-
tubro a dezembro de 1962 - ... 
Cr$ 5 .232. 

Companhia Sul Mineira de Ele-
tricidade - Fornecimento de ener-
gia elétrica ao Santório "Santa Fé", 
da cidade de Três Corações, de ou-
tubro à dezembro de 1962 - ... 
Cr$ 151.172 . 

Café Nacional Ltda. - Forneci-
mento de café à Escola de Visita-
deras Sanitárias, em novembro de 
1962, conforme nota l.GOt - ... 
Cr$ 280. 

Café Nacional Ltda . - Forneci-
mento de café ao Instituto "Eze-
quiel Dias", em novembro de 1962, 
conforme nota 1 . 603 - Cr$ 420 . 

Café Nacional Ltda. - Forneci-
mento de café ao Sanatório Esta-
dual "Eduardo de Menezes", em 

novembro de 1962, conforme nota 
1 .599 -Cr$ 6 .720. 

Café Nacional Ltda. - Forneci-
mento de café ao Dispensário Cen-
tral do Departamento de Lepra, em 
novembro de 162, conforme nota .. 
1 .663 - Cr 280. 

Café Nacional Ltda . - Forneci-
mento de café ao Departamento de 
Lepra, em novembro de 1962, con-
forme nota . 1 . 664 - Cr$ 700 . 

Café Nacional Ltda . - Forneci-
mento de café ao Hospital "Cicero 
Ferreira", em novembro de 1962, 
conforme nota 1. 661 - Cr$ 840. 

Café Na:ional Ltda. - Forneci-
mento de café ao Sanatório "Dr. 
João Penido", P.m novembro de .. 
1962 conforme nota 1 . 659 - .. 
Cr$ 'n. 163 . 

Café Nacional Ltda . - Forneci-
mento de café à Escola de Saúde 
Pública, em novembro de 1962, con-
forme nota 1 . 655 - C r 420 . 

Café Nacional Ltda . - Forneci-
mento de Café ao Hospital Colônia 
de Barbacena, em novembro de .. 
1962, conforme nota . 1.640 - .. . 
Cr$ 24.400. 

Café Nacional Ltda . - Forneci· 
mento de café ao Hospital "Galba 
Moss Veloso", em novembro de 
1962, conforme nota 1 . 636 - . .. 
Cr$ 2 .380 . 

Café Nacional Ltda . - Forneci-
mento de café ao Departamento 
Estadual da Criança, em novembro 
de 1962, conforme nota 1 . 620 - ... 
280. 

Café Nacional Ltda . - Forneci-
mento de café ao Dispensário Anti-
Tuberculoso Modêlo, em novembro 
de 1962, conforme nota 1.617 - .. 
Cr$ 364. 

Café Nacional Ltda . - Forneci-
mento de café ao Hospital de Neu-
ro-Psiquiatria Infantil, em novem-
bro de 1962, conforme nota 1 . 614 
- Cr$ 1. 400. 

Café Nacional Ltda . - Forneci-
mento de café ao Centro de Saúde 
.. Carlos Chagas", em novembro de 
1962, conforme nota 1 . 613 - .... 
Cr$ 420 . 
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Café Nacional Ltda . - Forneci-

mento de café ao Sanatório "Cris-
tiano Machado", em novembro de 
1962, conforme nota 1. 612 - .... 
Cr$ 3 .843. 

Café Nacional Ltda . - Forneci-
mento de café ao Sanatório "Erna-
ni Agrícola", em novembro de 1962, 
conforme nota 1 . 611 - Cr$ 4 . 575 . 

Café Nacional Ltda . - Forneci· 
mento de café à Escola de Enfer-
magem "Hermentina Beraldo", em 
novembro de 1962, conforme nota 
1.610 - Cr$ 2 .440 . 

Café Nacional Ltda . - Forneci-
mento de café ao Hospital de Cân-
cer, em novembro de 1962, confor-
me nota 1. 606 - C r 140. 

Cooperativa Central dos Produto-
res Rurals de Minas Gerais Ltda . 
-- Fornecimento de leite à Escola 
de Visitadoras Sanitárias, da Es-
cola de Saúde Pública, em dezem-
bro de 1962 - Cr$ 280 . 

Cooperativa Central dos Produto-
res de Rurais de Minas Gerais Ltda. 
--Fornecimento de leite ao Sanató-
rio Estadual "Eduardo Menezes", 
de B . Horizonte, em dezembro de 
1962 - Cr$ 8 .968 . 

Cooperativa Central dos Produto-
res de Rurais de Minas Gerais Ltda. 
--Fornecimento de leite ao Sanató-
rio "Santa Isabel", em dezembro de 
1962- Cr$ 4 .000 . 

Centrais Elétricas de Minas Ge-
rais S/ A. -Fornecimento de ener-
gia elétrica ao POsto de Saúde, da 
cidade de Nepomuceno, conforme 
conta n. 21-02-0040, de dezembro de 
1962 -- Cr$ 901 . 

Centrais Elétricas de Minas Ge-
rais S/ A. -Fornecimento de ener-
gia elétrica ao Pôsto de Puericul-
tura, da cidade de Vespasiano con-
forme conta n . 21-02-0020, d~ de-
zembro de 1962 - Cr 541. 

Centrais Elétricas de Minas Ge-
rais S/A. -Fornecimento de ener-
gia elétrica ao Centro de Saúde da 
cidade de Teófilo Otoni, conforme 
conta n. 21-02-0500, de dezembro de 
1962 - Cr$ 631. 

Centrais Elétricas de Minas Ge-
rais S/A. -Fornecimento de ener-

gia elétrica ao Centro de Saúde da 
cidade de São João-del-Rei, con-
forme conta n . 21-02-0255, de de-
zembro de 1964 - CrS 2 . 613. 

Centrais Elétricas de Minas Ge-
rais S/ A. -Fornecimento de ener-
gia Elétrica ao Centro de Saúde, da 
cidade de Sete Lagoas, conforme 
conta n. 21-02-0020, de dezembro de 
1962 - Cr$ 633. 

Centrais Elétricas de Minas Ge-
rais S / A. -Fornecimento de ener-
gia elétrica à Delegacia e Centro de 
Saúde, da cidade de Uberaba, con-
forme contas ns. 21-02-0070 e 21-02-
0080 -- Cr$ 3.244 . 

Café Nacional Ltda . - Forneci-
mento de café ao Hospital "Cícero 
Ferreira", em dezembro de 1962, 
conforme conta 1. 755 - Cr$ 840. 

Café Nacional Ltda . - Forneci-
mento de café ao Instituto de Psi· 
co-Pedagogia, em dezembro de .. 
1962, conforme nota 1. 754 - .... . 
Cr$ 560 . 

Café Nacional Ltda. - Forneci-
mento de café ao Hospital Colônia 
de Barbacena, em dezembro de .. 
1962, conforme nota 1. 744 - .... 
Cr$ 24 .400 . 

Café Nacional Ltda . - Forneci-
mento de café ao Hospital "Galba 
Veloso", em dezembro de 1962, con-
forme nota 1 . 730 - Cr$ 2 . 380 . 

Café Nacional Ltda . - Forneci-
mento de café ao "Dispensário Cen-
tral Anti-Tuberculoso Modêlo", em 
dezembro de 1962, conforme nota 
n . 1. 718 - Cr$ 364 . 

Café Nacional Ltda . - Forneci-
mento de café ao Ambulatório do 
Departamento Estadual da Crian· 
ça, em dezembro de 1962, confor-
me nota n . 1. 720- Cr$ 280 . 

Café Nacional Ltda. - Forneci-
mento de café ao Sanatório "Dr. 
João Penido", de Juiz de Fora, em 
dezembro de 1963, conforme nota 
n. 1. 761 - Cr$ 11.193. 

Gafé Nacional Ltda. - Forneci-
mento de café à Escola de Enfer-
magem "Hermentina Beraldo", ds 
Juiz de Fora, em dezembro de 1962, 
conforme nota n . 1. 757 - ....• 
Cr$ 2 .440 . 
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Café Nacional Ltda . - Forneci-
mento de café à Escola de Saúde 
Pública, em dezembro de 1962,-con-
forme notas ns . 1. 724 e 1. 725 e à 
Escola Visitadoras Sanitárias, con-
forme notas ns . 1. 724, 280, 1. 725 e 
420 - Cr$ 720 . 

Café Nacional Ltda. - Forneci-
mento de café ao Instituto "Raul 
Soares", em dezembro de 1962, con-
forme nota n. 1.768 - Cr$ 1 .400 . 

Café Nacional Ltda. - Forneci-
mento de café ao Departamento de 
Lepra, em dezembro de 1962, con-
forme nota n". 1. 721 - Cr$ 700. 

Café Nacional Ltda . - Forneci-
mento de café ao Hospital de Neu-
ro-Psiquiatria Infantil de Belo Ho-
rizonte, em dezembro de 1962, con-
forme nota n. 1. 729 - Cr$ 1. 400_. 

Café Nacional Ltda. - ForneCI-
mento de café ao Hospital do Cân-
cer, em dezembro de 1962, confor-
me nota n. 1. 728 - Cr$ 140. 

Café Nacional Ltda . - Forneci-
mento de café ao Centro de Saúde 
"Carlos Chagas", em dezembro de 
1962, conforme nota n . 1. 713 
Cr$ 420. 

Café Nacional Ltda. - Forneci-
mento de café ao Instituto "Eze-
quiel Dias", em dezembro de 1962, 
conforme nota n . 1. 711 - Cr$ 420. 

Café Nacional Ltda . - Forneci-
mento de café ao Sanatório Esta-
dual "Eduardo de Menezes", em de-
zembro de 1962, conforme nota n. 
1. 608 - Cr$ 6 . 720. 

Café Nacional Ltda. - Forneci-
mento de café ao sanatório "Ernã-
ni Agrícola", em dezembro de 1962, 
conforme nota n. 1. 694 - ..... . 
Cr$ 4.575 . 

Café Nacional Ltda. - Forneci-
mento de café ao Sanatório "Cris-
tiano Machado", em dezembro de 
1962, conforme nota . 1 . 693 ..... 
Cr$ 3 .873. 

Centrais Elétricas de Minas Ge-
rais S/A. -Fornecimento de ener-
gia elétrica ao Pôsto de Higiene da 
cidade de Abaeté, confonrie conta 
n . 2102-0010, de dezembro de 1962 
- Cr 1.531. 

Centrais Elétricas de Minas Ge-
rais S/ A. - Fornecimento ·de ener-
gia elétrica ao Sanatório de ~
berculose, da cidade de Antômo 
Carlos, conforme conta n. 21-02-
0040 de dezembro de 1962 -
Cr$ '2-928. 

Centrais Elétricas de Minas Ge-
rais S/ A. - Fornecime~to de en,er-
gia elétrica à Secretana de Saude 
na cidade de Araxá, conforme con-
ta n . 21-02-0380, de dezembro de 
1962 - Cr$ 509 . 

Centrais Elétricas de Minas Ge-
rais S/ A. -Fornecimento de _ener-
gia elétrica ao Hospital Colôma, da 
cidade de Barbacena, conforme 
contas ns. n -02-0280, 21-02-0285 e 
21-02-0370, de dezembro de 1962 -
Cr$ 180. 715. 

Centrais Elétricas de Minas Ge-
rais S/ A. -Fornecimento de e?er-
gia elétrica ao Pôsto de Higu~ne 
"Dr. Hackett", da cidade de Betun, 
conforme conta n. 21-02-Q030, de 
dezembro de 1962 - Cr$ 509. 

Centrais Elétricas de Minas Ge-
rais S/ A. -Fornecimento d~ ener-
gia elétrica ao Ppsto de Saude da 
cidade de Boa Esperança, conforme 
conta n . 21-02-0060, de dezembro de 
1962 - Cr 514. 

Centrais Elétricas de Minas Ge-
rais S/ A. -Fornecimento ~e. ener-
gia elétrica ao Pôsto de Hlgtene e 
Puericultura, da cidade de Bom 
Suces~o, conforme conta n. 21-02· 
0020, de dezembro de 1962 
Cr$ 509. 

Centrais Elétricas de Minas Ge-
rais S/ A. -Fornecimento de ener-
gia elétrica ao Pôsto de H~giene, da 
cidade de Campo Belo, conforme 
conta n . 21-ü2-0050, de dezembro 
de 1962 - Cr$ 1.081. 

Centrais Elétricas de Minas Ge-
rais S/A. -Fornecimento de ener-
gia elétrica ao Pôsto de Puericul-
tura, da cidade de Campo Belo, con-
forme conta n . 2-02-0060 de dezem-
bro de 1962 - Cr$ 541 . 

Centrais Elétricas de Minas Ge-
rais S/ A.- Fornecimento de ener-
gia elétrica à Secretaria de Saúde, 
na cidade de Carmo do Cajuru, con-
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forme conta n . 21-02-0050 de de-
zembro de 1962 - Cr$ 509 . 

Centrais Elétricas de Minas Ge-
rais S/ A. -Fornecimento de ener-
gia elétrica à Secretaria de Saúde, 
na Cidade Industrial, conforme con-
ta n. 2-02-0020, de dezembro de 1962. 

Centrais Elétricas de Minas Ge-
rais S/ A. - Fornecimento de ener-
gia elétrica ao POsto de Higiene, da 
cidade de Santana do Jacaré, con· 
forme conta n . 2 .-02-0050, de de-
zembro de 1962 . 

Centrais Elétricas de Minas Ge-
rais S/ A. -Fornecimento de ener-
gia elétrica ao Centro de Saúde, da 
cidade de Divinópolis, conforme 
conta n. 21-02-1290, de dezembro de 
1962 - Cr 2 .073 . 

Centrais Elétricas de Minas Ge-
rais S/ A. - Fornecimento de ener-
gia elétrica ao Pôsto de Saúde, da 
cidade de Esmeraldas, conforme 
conta n . 21-02-0040, de dezembro 
de 1962 - 519 . 

Centrais Elétricas de Minas Ge-
rais S/ A. - Fornecimento de ener-
gia elétrica à Secretaria de Saúde, 
na cidade de Ibiá, conforme conta 
n . 21-02-0150, de dezembro de 1962 
-Cr$ 811 . 

Centrais Elétricas de Minas Ge-
rais S/ A. - Fornecimento de ener-
gia elétrica ao Pôsto de Higiene, da 
cidade de Itaúna, conforme conta 
n. 21-02-0005, de dezembro de 1962 
-Cr$ 500 . 

Centrais Elétricas de Minas Ge-
rais S/ A. -Fornecimento de ener-
gia elétrica ao Centro de Saúde, da 
cidade de Montes Claros, conforme 
conta n . 21-02-0010, de dezembro 
de 1962 - Cr$ 2-.974. 

Centrais Elétricas de Minas Ge-
rais S/ A. -Fornecimento de ener-
gia elétrica ao Centro de Saúde, da 
cidade de Barbacena, conforme con-
ta n. 21-02-0050, de dezembro de .. 
1962 - Cr$ 16.464. 

Centrais Elétricas de Minas Ge· 
rais S/ A. - Fornecimento de ener-
~a elétrica ao POsto de Higiene, da 
Cldade de Oliveira, conforme con-
ta n . 21-02-0010, de dezembro de 
1962 - Cr$ 901. 

Centrais Elétricas de Minas Ge-
rais S/ A. - Fornecimento de ener-
gia elétrica ao Hospital de Psiquia-
tria, da cidade de Oliveira, confor-
me conta n . 21-02-0240, de dezem-
bro de 1962 - Cr$ 45. 616. 

Centrais Elétricas de Minas Ge-
rais S/A. -Fornecimento de ener-
gia elétrica ao Centro de Saúde, da 
cidade de Patos de Minas, confor-
me conta n. 21-02-0025, de dezem-
bro de 1962 - Cr$ 631 . 

Centrais Elétricas de Minas Ge-
rais S/ A. -Fornecimento de ener-
gia elétrica ao Hospital Regional 
de Patos de Minas, conforme conta 
n. 21-02-0040, de dezembro de 1962 
- Cr$ 19 .542. 

Centrais Elétricas de Minas Ge-
rais S/A. -Fornecimento de ener-
gia elétrica ao POsto de Higiene, da 
cidade de Pedro Leopoldo, confor-
me conta n. 21-02-0120, de dezem-
bro de 1962 - Cr$ 541 . 

Centrais Elétricas de Minas Ge-
rais S / A. -Fornecimento de ener-
gia elétrica ao Sanatório "Ernãni 
Agrícola", da cidade de Sabará, con-
forme conta n . 21-02-0030, de de-
zembro de 1962 - Cr$ 60.670. 

Centrais Elétricas de Minas Ge-
rais S/A. -Fornecimento de ener-
gia elétrica ao Sanatório "Cristia-
no Machado", da cidade de Sabará, 
conforme conta n . 21-02-0040, de 
dezembro de 1962 - Cr$ 72. 201 . 

Centrais Elétricas de Minas Ge-
rais S/ A. -Fornecimento de ener-
gia elétrica ao POsto de Higiene, da 
cidade de Sabará, conforme conta 
n. 21-02-0350, de dezembro de 1962 
- Cr$ 631. 

Total - Cr$ 16 . 590. 977. 
Art. 2<' -Para ocorrer às despe-

sas decorrentes desta lei, é o Poder 
Executi_vo autorizado a r.ealizar as 
operações de crédito que se torna-
rem necessárias. 

A1rt. 3° - Revogam-se as disposi-
ções em contrário. 

Art. oi0 - Esta lei entrará em vi-
gor na data de · sua publicação. • 

Sala "José Proença", 2 de março 
de 1966. 

(aa. > José Maria Magalhães, Pre-
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sldente -:- Jorge Varga~, Relator -
Carlos Megale - Mana Pena· 

- Publicar. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL 

Comissão de Redação 

0 Projeto n . 3. 472/ 65, de autor_ia 
governamental, que concede pensao 
às filhas de Pedro Ãngelo-Ta vare~, 
foi aprovado nas discussoes regl-
mentai.s com emenda . 

Somos, portanto, de parecer q~e 
se lhe dê, como final,~ a redaçao 
abaixo que está de acordo com o 
projet~ e o vencido,. para_ que, ~ob 
esta forma seja enviado a sançao. 

PROJETO N . 3 .472/ 65 
Concede pensão às filhas de Pedro 

.Ãngelo Tavares . 
A Assembléia Legislativa do Es-

tado de Minas Gerais de~ret~: 
Art 1 o - Fica concedida as se-

nhor~s Carolina Angélica Tavares, 
Petrina Angélica Tavares . e Hono-
rina Tavares, filhas do Sr. Pe~ro 
Angelo Tavares, antigo !uncio~rio 
do Estado, a pensão mensal vlt~
lícia de Cr$ 63 .000 (sessenta e tres 
mil cruzeiros) . _ 

Parágrafo único - A pensao ob-
jeto desta lei será rateada entre as 
beneficiárias, indicadas neste arti-
go. t d Art. 2o - O pagamen o . a pen-
são a que se refere esta lel C?f!e-
rá pelos recui'ISos orçamentanos 
próprios. . 

Art . 3° - Revogam-se as dispo-
sições em contrário, entrando est~ 
lei em vigor na data de sua publi-
cação . 

Sala José Proença, 2 de março de 
1966 . - p (aa .) José Maria Magalhaes, re-
sidente - Jorge Vargas, Relator -
Carlos Megale - Maria ~ena . 

-Publicar . 
-Vêm à Mesa: 

PROJETO N . 3 .553/ 66 
Dá denominação a estabelecirnsnto 

de ensino primário em Uberaba . 
A Assembléia Legislativa do Es-

tado de Minas Gerais decreta: 

Art . 1 o _ Fica denomina~~ ~re
sidente João Pinheiro o vlgesrmo 
terceiro Grupo Escolar de Uberaba, 
cri:ldO pelo Decreto n . 9 . 656, de 2 
de março de 1966 . . _ . 

Art . 2o _ Esta le1 entr~ra ~m Vl-
gor na data de sua pubhcaçao, r~
vogadas as disposições em contra-

ri~alas das Reuniões, aos 2 de mar-
ço de 1966. - L · 

(aa.) Leão Borges - Joao UlZ 
de Carvalho - Orland<? Andrade -
Manoel Costa - Waldir Morato -
Delson Scarano. 

Ju tificativa: Representan<~o _ os 
nobres sentimentos de gratidao e 
amizade da gente uberabense e ren-
dendo sincera homenagem ao !p'an· 
de brasileiro que foi o. ex-Pre~lden
te João Pinheiro da Si}va - e que 
apresento à consideraçao da As~e~
bléia Legislativa, pelo seu Ple~ano, 
a presente Proposição de U:1 qll:e 
dá 0 nome· daquele ilustre e molVl-
dável estadista de Minas ao 23.o -
vigésimo terceiro - grup? escolar 
criado em Uberaba, nos termos ~o 
Decreto n . 9 .656, publicado _?o!e, 
n Diário do Executivo do orgao 

o " .... ..~ ...... ., Gerais" oficial, o .~.~ · · ·d-Por feliz e excepcional comcl en-
cia a unidade escolar, ora criada 
pel~ eminente Gover~or Israel 
PinheirÓ destina-se a receber os 
alunos e~cedentes do Grupo .Esco-
lar Brasil, que foi o es~abele~lme?
to pioneiro da educaçao prunána, 
na minha cidade, e que ali foi m~= 
dado construir, instalar ~ funclo 
nar pelÓ grande e~-Pr~Sld~te do 
Estado _ 0 Dr. Joao Pinheiro. 

Nada mais justo, portanto, qu~ 
os representantes do povo, ;eum· 
dos nesta augusta Assembléia Le· 
gislativa d e Minas Gerais, rendam 
mais esta sincera homenagem .e 
mais êste preito de gratidão e am~
zade ao extraordinário homem pu-
blico que tantos e tão assinalados 
serviços prestou a Minas e ao Bra-
sil . 

(a . ) Leão Borges .. 
- Publicado o ProJeto, inclua-se 

·em Ordem do Dia. 
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REQUERIMENTO N. 1 . 149 

Exmo. Sr . Presidente da 
Assembléia Legislativa do Estado 

de Minas G€rais. 
Os Deputados infra-assinados r e-

querem a V. Exa ., ouvido a dou-
ta Casa, seja encaminhado um ve-
emente apêlo ao Exmo . Sr . Presi-
dente da Companhia Vale do Rio 
Doce, no sentido de manter no Par-
que Ferroviário da Cidade de Aimo-
rés os serviços ali ex.ecutados, a fim 
de que não sejam removidos dali 
os funcionários e suas famílias lo-
tados no Depósito da Ferrovia, na-
quela cidade. Isto no caso de ser 
impossível a criação de novos ser-
viços para aproveitamento das ins-
talações da Ferrovia naquela cida-
de, como acontecia, em outras épo-
cas quando dali foram removidas 
aproximadamente cem famílias . 

Requer, outrossim, que fiqUe fa-
zendo parte de seu Requerilnento a 
íntegra do memorial dirigido pelo 
povo de Aimorés ao Exmo . Sr. Pre-
sidente da Cia. Vale do ruo Doce, 
que acompanha êste, por cópia e 
que deverá ser encaminhado com o 
nosso apêlo àquela Presidência. 

Sala das Reuniões, 2 de março de 
1966. 

(a a. ) Florivaldo Dias - G€rardo 
Grossi - Altair Chagas - Euler 
Lafetá e Alvimar Mourão. 
-A Comissão de Transportes. 

COPIA 

Excelentíssimo Senhor Presidente 
da Companhia Vale do Rio Doce. 

Rio de Janeiro -Guanabara. 
Excelentfssimo Senhor. 
Dr. João Cr.isóstomo Beleza. 
DD . Superintendente da Cia. Vale 

do Rio Doce. 
Vitória - Estado do Espírito San-

to. . 
O povo da cidade de Aimorés, 

(MG) representado pelos infra-as-
sinados, personificando tôdas as 
classes socla1s, culturais, edmtnts-

trativas, autoridades, classes pro-
dutoras da Indústria e Comércio, 
dos educandários públicos e parti-
culares, das associações diversas, 
Associação Comercial de Aimorés, 
.As~ociação Rural do Município de 
Aimorés, do Rotary Club, do Lyons 
Club, do Clube dos Amigos de Ai-
morés, e do Vale do Rio Doce, en-
tidades várias e pessoas gradas, 
vêm respeitosamente, sem qualquer 
cõr politica, mas visando tão-sO-
mente ao engrandecimento da cida-
de, reivindicar, ante Vossa Exece-
lência, a continuidade dos funcio-
nários que servem o Depósito des-
ta comunidade, junto à Estação de 
Aimorés ora em vias de serem trans-
feridos para Vitória e outros pon-
tos sob fundamento de que a Fer-
rovia não mais necessita manter 
aqui o Depósito e seu pessoal por 
exigüidade dos serviços. 

Pelo contrário, pedem que a Vale 
funde sem demora outras Emprê-
sas e Indústrias na Cidade, que 
possam suportar aquêles funcioná-
rios e outros mais, atendendo ao 
surto neo-industrial da hora pre-
sente e as possibilidades aquisiti-
vas de Aimorés, no que conceme à 
energia elétrica possível de ser ob-
tida, quer através da CEMIG 
Centrais Elétricas de Minas Gerais, 
quer pela futura construção da Bar-
ragem em Aimorés, que permitiria 
mais de 380 .000 (trezentos e oiten-
ta mil Klllowats - KWA), confor-
me o Projeto do Ministério das 
Minas e Energia, enviado há tem-
pos à Associação Comercial de Ai-

. marés, entidade que muito tem tra-
balhado, de longa data, junto às 
autoridades da República para essa 
grandiosa obra orçada em mais de 
quarenta e nove bilhões de cruzei-
ros), cujo valor energético faz par-
te do aproveitamento centro e sul 
do Pais, conforme frisou Sua Exe-
celência o Ministro das Minas e 
Energias, o ano passado, em carta 
dirigida à Associação Comercial de 
Aimorés, secundados pelos pronun-
ciamentos do ex-Ministro da Jus-
tiça Dr . Milton So~ Campos, 
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Dep . Dr . Pedro Aleixo e Dep . Dr . 
Elias de Souza Carmo, como é do 
onhecimento público . 
Embora essa construção em Ai-

morés tenha sido momentâneamen-
te adiada, cedendo lugar ao início 
da barragem em Mascarenhas no 
Estado do Espírito Santo, para 
atender às obras do Tubarão e ou-
tras naquele Estado, é óbvio que 
o Projeto da barragem de Aimorés 
será posteriormente executado . 

A cidade está se desenvolvendo 
com o inicio de novos edifícios, na 
rua Getúlio Vargas, o imponente Pa-
lacete do fazendeiro Sr. Levy Vi-
torino de Oliveira, o inicio da cons-
trução do edifício-sede do Banco 
Mineiro da Produção S . A. ,edificio 
do Sr . Mussi Chimelli, do Sr . Aloys 
Benz, todos na avenida principal, e 
outras construções esparsas, a colo-
cação do relógio público no prolon-
gamento da A v . Dr. Américo Mar-
ti!'.<; da Cof t e. e Raul Soares, pelo 
dinàmico Prefeito Sr . Adernar Vi-
torino de Oliveira que está execu-
t::tndo o calçamento a paralelepípe-
dos nas principais ruas, visando 
também ao ajardinamento de suas 
avenidas . O município é opulentQ. 
em pecuária, em cultura, em pro-
gresso, com escolas em tOdas as 
suas vilas e distritos, e luz elétri-
ca abundante, sendo as terras pro-
pícias ao fomento de tôdas as in-
dústrias, inclusive a montagem nos 
seus arredores de uma siderurgia, 
como foi sonhada, há muitos anos 
pelo plano "Farquar" e mais tarde 
delineada pelo saudoso Presidente 
Antônio Carlos Ribeiro de Andrada. 
Por êstes e outros motivos, não 
há o povo de Aimorés de silen-
ciar seus apelos no sentido de evl· 
tar-se a saída de grande número de 
funcionários da Vale do Rio Doce, 
lotados no Depósito em vias de fe-
char-se, os quais, com suas famílias, 
já são cidadãos aimoreenses, mui-
tos dos mesmos prestando servi-
ços à comuna nos ramos adminis-
trativos, no ensino primário e se-
cundário, com real proveito para o 
rn\lllicipio, sofrendo também CQ~ 

o deslocamento dêsses funcionários 
o comércio e a Sociedade local . 

O presente apêlo é também diri-
gido, por cópias, às mais altas Au- -
toridades da República e do Esta-
do de Minas Gerais, para que se 
dignem solicitar da alta Direção da 
Vale do Rio Doce maior conside-
ração aos assuntos desta Represen-
tação, seu melhor estudo para aju-
darem Aimorés a progredir e ain-
da para que ditas Autoridades es-
tudem a localização de Indústrias 
médias e pesadas neste setor do Va-
le do Rio Doce, inclusive a constru-
çâo da Barragem com a Ponte sô-
bre o Rio Doce e a localização de 
uma Siderúrgica ali . 

Assim sendo, cônscios de estarem 
cumprindo um dever sagrado de 
civismo, amor e gratidão para esta 
exuberante urbe, os infra-assina-
dos felicitam a futura geração ai-
moreense e apresentam a tOdas as 
Autoridades, a que é destinada a 
presente representação, os votos 
mais sinceros par& um próspero 
1956 que seja portador de Paz e das 
bênçãos de Deus, para o Brasil e 
de real progresso para esta região 
do Vale do Rio Doce. 

Aimorés, janeiro de 1966 . 
Assinados: 
1) Adernar Vitorino de Oliveira 

- Prefeito Municipal. 
2) Henrique Rodrigues de Bar-

ros - Presidente da Associação Ru-
ral . 

3) Oskar Ribeiro de Castro -
Juiz de Direito em Exercício . 

4) "Associação Comercial de Ai-
nlorés" . 

5) Dr . Carlos Tavares de Souza 
-Médico. 

6) Juventino de Oliv.eira Ruella 
- Comerciante. 

7) Frei Elizeu Maria Casanhas 
O . O . -Vigário. 

8) Irmã Maria Calixta - Direto-
ra da Escola Normal e Gin. ~
tadual "N. S. Carmo". 

9) João Inácio da Stlva - Ofi-
cial do Registro CivU 
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41) Amélio Neves - Comercian-te. 
lO? Jair Sebastião Corrêa 

Presidente da Câmara Muni . 1 11) Alcino Corrêa Diniz ClpJa ·. 
de Paz . - wz 42) Félix Girsa - Industrial 

12) José da Cunha Sobrinh 
13) Geraldo Lopes Vieira o. 

Agente de Estatística (IBGE) 
Le~:~o El~~J~~t:1aursto Fernando 

44) "Laticínios Galvão Ltda " 
14) .Abel José Maria "Pa . 

ficadora Rio Doce" - m-
1~] Eugênio Fernandes _ T _ 

45) Fernando Galvão I d. . trial. - n us-
46) Gumercfno Mendonça 

Comerciante. beliao do 3. o Ofício a 
16F) Augusto Eugênio de Mattos 

- une. Aposentado 
47) AntOnio Cardoso de Souza 

- Industrial 
17) ,_Aílton Pereira· da Costa 

Tabehao do t.o Ofício 
18) José Abr~u Go~çai 

48) Dr. Ailseimo F 
di o do SESP. erraz - Mé-

19) Alexandre T ves . 
merciante aquete - Co-

20) José Brum de 

M:~co Dr. Manoel Pedro Salles -
"S- L prop. Casa Saúde Mat ao ucas" . · 

- Comerciante. Paula Júnior 
21) João Costa 

50> Amaro Lança 
da Escola Té ni - Professor 

51) José ~a de Comércio. 
22) Nélson Costa - Comerci-ante. 
23) Antônio Freitas de F'agunde 
24) Ascendino F s 

Industrial. erreira Dias -
25) Feliciano de Souza Pinto 
Conoerciante -
26> Osmar Sobrinho 
27) Válter Lopes · 
28 > Jurandir José de p u1 
29) Ataíde de Souza Loa a. 

Comerciante . pes 
30) "Companhia de Arm 

Silos do Estado de Mina azéns e 
(Ag. Aimorés). s Gerais 

31 > Paulo Molenque 
cJ~> José Nasma- Delegado FJs-

a:;~n~o~ Resende de Almeida _ 
do Estado d~~~~~rio Agr. 

34) Adventmo Calmick . 
~5) Anacleto José Ra~und ""4a.tor Pedera1 o 

36) Válter ·c 
vente. arva.Iho - Escre-

37> Renato Param• ..... su 
veira _Escrevente e~ de Oll-

52) "C gues . asa Verde Ltda , 
53) Juvenal de Olive~ Ruella 

Comerciante. 

L 54) "Thiago Ferreira & tda . ,. Cfa. 
55) Monso Tavares de s 

Fazendeiro ouza -
56> JúliÓ Tavares de Souza 

Fazendeiro (vereador) 
57> Alimiro Olegário de Freitas 
(Comerciário) . 

58> José do Carmo _ Co 1 ante . merc-

A 59) AntOnio José dos Santos -
ux. de Escr. 

6610)) J"Leão dos Tecidos Ltda , 
oão Bitencourt · · 

62) Severino Dias d · 0 Gerente das "C e livelra -
nas" asas Pernambuca-

63 > Delarides Calixto de 
- Gerente da "Potótica, Freitas 

64) Dani I . 
Rio Doce". e c. Sbrur - "Otica 

65) Sebastião 1""1 .. _. _ _. 
tos "'.U:W.IllUO dos San-. . 

66) "Orgatec" - Or f 

38) Mariano AI · 
- Industrial exandre Pereira 

39) Fenwicto 

Técnica Contábil "Santa C.."!'çl.o 
67) !Alarico Patrício de .a-: ... _ 

- Téc Contab ~" I4Wl 

68) Rosten8 Lo.,_ Co Comerciante Vfctor Moreira _ 

4~ 'l'agi~ Hubner de Oliveira 
ercJante. 

ante . .,_, - merci-
69) "Predertco Benz & , 
70) Nflton da Sfl a.. . Con ...... _ va I•nça -..-.aur. 
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71) Dr . Jaime Corr~a de B~~: 
72) "Caixa Econômlca do M 

do de Minas Gerais" - Djalma ar-

99) Saul Vitorino de Oliveira -
Fazendeiro . . . Di de cruz _ 

100) AtargiDO as 

ques _ sub G.er~nte . 
"Sapataria". b inho 

101) Pedro Lacerda So r : 
73 ) José Teuce1ra . . . i 
74) Sebastião Cupertmo Teuce -

102 Erídio Hidelfonso Riberro. 
103) Vá.lter Teixeira de Lacerda 

ra. Manoel Martinez Afonso. . 
~~~ Antônio Assbu - comerCl-

comerciante. 
-104) Manoel Telles sampáio -
Industrial. , 

105) "Pôsto São José Ltda. -
ante. · " Ra-76) "Farmácia eypnano -
miro Cypriano da Silva - Farma-

José Soares · "Pôsto Es-
106) Anibal Guerra -

cêutico . . ll" _ Fazendei-
78) Mussi ChiJile 1 

ro 79> Henrique Luiz Kroelling -
Representação· · co-

SO) Ezer r..opes de F arm -
merciante . 

81) Adernar A. Brito. 
82) Pedro dos santos- comer-

ciante . Aff nso _ "Barbea-
83) Ulisses o 

ria" . I "Foto Freitas" - Neusa 
84) PP 

Maira de Lueza · " Co-
85) "Irmãos Nascimento -

mércio Papeleiro . . - Co-
86) José Ra.mon Martinez 

merciante. . Far-
87) Irineu Jardim Filho -

macêutico · Jardim _ comer-
88) Ronaldo 

ciante . . Mai - Co-89) José Rodrlgues a 
merciante · - ·un..;a Constância 

90) Irma_ J.Y~...... , 

oo" . 
107) América TOrres de A~:: 
108) Joaquim Guerra - C 

ciante. T ,..,.. (lBC) 
109) Washington .LLLL-J. .. a .- 0 _ 
110) Nivaldo F. Sampruo- PT 

fessor do Ginásio Estad~. 
111) Alcino Lúcio Boroares. . 
112) Levy Vitorino de ouveua 

_ Fazendeiro. 1 dus 
113) Angelo Martinez - n -

trial . . da conceição DiaS 
114) M.a~r do Grupo Escolar 

Lopes - · . , 
"Machado de AsSlS · tria1 

115) Renê Castro - IndUS . ' 
116) Mário Caulit - comerct.an-

te Ü 7) Francelino Rodrigues Maia 
comerciante · c 

118) Dário Braga Fontes - o-
merciante . . 

119) José Augusto - ComerCi-
ante. c-• de Souza 

120) Jorge Patrocllllo 
"Hospital Sao José · ça1 

91) Valdemar Pereira Gon ves 
_ comerciante· Fa-

_ comerciante . . co-
121) José RamOS da Silva -:-

merciante. ·tas cou-
92) Clóvis Brum de Pa.ula -

zendeiro. . ser-
93) José Ignácio Peret.ra -

ventuário da JustLiçait. _ comerci-
94) Valdevino e e 

ante 'b · o 95) Higino Nunes R' ell' 
comerciante. 1 96) Flauzino José da Sl va 
Fazendeiro· Sll Fa-97) Jo5é Balbino da va -
zendeirO · t Bento n.n.drtunes -98) Ores es A/V .,.-

";Barbearia" , 

122) Dr. Abner de Frel 
tinha - Bancário· 

123) José Corrêa de Barros ll 
rente da Ag. Banco do Bras . 

Ge124) Atbayde Pereira BarcelloS 
_ Fazendeiro. 

125) EliaS de Souza Lima -
BancáriO· dl ,AzevedO 126) Manoel Gualen 
-BancáriO. Sll 

127) João Batista da va 
comerciante· 

128) José Lopes da ~u~. 

-85-
129 > Agnes Alves Paixão - As-

sistente Escolar de Saúde C. E. 
"Machado de Assis". 

130) Lídia Jósna Paixão - Pro-
fa . C. E. "Dr. América Martins 
da Costa". 

131) Raymundo Gomes da Sil-
va - Tipógrafo . 

132) Pedro Sperandio - Bancá-
rio . 

133) Autanir Coimbra - Fun-
cionário. 

134) Teima Souza Cardoso 
Funcionária. 

135) Neida Pereira Sathier 
Funcionária. 

136) Leontina Arma da Costa -
Funcionária. 

137) Silvanllia de Freitas- Fun-
cionária. 

138) João Domingos Cacello 
Funcionário. 

139) José Dias de Oliveira 
Funcionário. 

140) Celso Luiz Pinheiro - F\m-
cionário. 

141) Martha Brá.gio - Funcio-
nária. 

142 Gil Augusto Rosa - Fun-
cionário. 

143) Benedito Aureo Nogueira 
da Silva - Funcionário . 

144) ~ice Souza Barger 
Funcionária Estadual . 

145 Mercedes Curtinhas Vieira 
- Funcionária Estadual. 

146 ) Eurides Teixeira - Fun-
cionária Estadual. 

147) Wilson Luiz Viana - Fun-
cionário Estadual. 

148) Vicente Alves Paixão 
Tipógrafo C. P. 22. 102 - Série 75. 

Pela Comissão de Expediente de 
Redação assinaturas e expedição . 

(a.) José Alves Paixão - (Téc-
nico Contabilidade Ap) . 

Caixa Postal, 70. 

REQUERIMENTO N. 1.150 

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

O Deputado "in-fine" assinado, de-
vidamente apoiado, requer a V. 

Exa., ouvida a Casa, seja feito apê-
lo ao Exmo. Sr. Presidente da Re-
pública, ao Exmo. Sr. Ministro de 
Minas e Energia, ao Conselho Na-
cional do Petróleo e à Petrobrás, 
como imperativo de integração eco-
nômica, no sentido de que exami-
nem a conveniência de serem fixa-
dos preços para a gasolina e os de-
mais produtos derivados de petró-
leo, em Belo Horizonte, iguais aos 
e~tabelecidos para a Guanabara, 
tao logo entre em funcionamento a 
Refinaria Gabriel Passos. 

Sala das Reuniões, 2 de março 
de 1966. 

(aa. ) Lúcio de Sousa Cruz -
Raul Fernandes - Alvaro Sales -
Cícero Dumont - Sousa e Silva -
Sebastião Anastácio - Otelino Sol 
- Jorge Ferraz - Batista Miranda 
- Carlos Megale - Hélio Garcia 
- Athos Vieira de Andrade - Ma-
noel Costa - Artur Fagundes -
Pinto Coelho . 

Justificativa - O processo de con-
figuração, preservação e desenvol-
vimento econômico brasileiro exi-
ge, necessàriamente, a integração 
de áreas e regiões do nosso "hinter-
land" e a criação de um mercado 
interno nacional . 

Os mineiros se baterem pela im-
plantação da Refinaria Gabriel Pas-
sos, exatamente com o objetivo de 
pôr têrmo à diSparidade de preços 
dos produtos derivados do petró-
leo, que importa sério entrave 
à industrialização e desenvolvimen-
to econômico de nosso Estado. 

Muitas indústrias deixaram de 
ser implantadas em Belo Horizonte 
e nos municípios adjacentes, em 
razão dessa disparidade de preços 
dos produtos derivados de petró-
leo, que força a elevação dos custos 
de matéria-prima e dos produtos 
industrializados, de modo a colo-
car os industriais e comerciantes 
mineiros obrigados a pagarem o 
mesmo salário minimo que os seus 
colegas da Guanabara, em posição 
de inferioridade no quadro compe-
titivo do País. 
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O mesmo ocorre em relação ao 

nosso consumidor que se vê com-
pelido a pagar preços mais eleva-
dos por bens e utilidades qUe po-
deriam ser produzidos em condi-
ções econômicas mais favoráveis, 
não fôra a distorção apontada. 

Antes, justüicava-se isso com o 
frete mais elevado do transporte . 
Já agora, com a construção da Re-
finaria Gabriel Passos, não se jus-
tüica mais essa disparidade de pre-
ços, tão nefasta à economia minei-
ra . 

Ademais, Minas, que concorre, 
sem qualquer compensação, para 
a balança cambial do pais com cêr-
ca de cem milhões de dólares, obti-
dos com a exportação de minério 
de ferro, sem falar em outras ma-
térias-primas ou produtos, não po-
de continuar a receber da federa-
ção tratamento desigual e injusto. 

Em se tratando de assunto de ta-
manha relevância, a Assembléia Le-
gislativa de Minas deve assumir po-
sição de vanguarda, pugnando pela 
equiparação dos preços dos produ-
tos derivados do petróleo em Belo 
Horizonte aos vigentes na Guana-
bara, o que se impõe como impe-
rativo de integração e desenvolvi-
mento econômico de nosso Estado. 

Sala das Reuniões, 2 de mar9o 
de 1966. 

(a. ) Lúcio de Souza Cruz. 
- A Comissão de Agricultura. 
O SR. PRESIDENTE - Com a 

palavra o Sr. Batista Miranda. 
O SR. BATISTA MIRANDA -

Apresento à Casa as seguintes pro-
posições: 

REQUERIMENTO N. 1 . 151 

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

Os Deputados abaixo assinados, 
na forma regimental e ouvido o 
Plenário, requerem a V. Exa. a 
transcrição nos Anais da Casa do 
texto da aula inaugural, proferida, 
ontem, pelo eminente brasileiro, 

Senador e Professor Milton Soares 
Campos, ao abrir os cursos univer-
sitários, e publicado pelo "0 Diá-
rio". 

Sob o título "Um ano letivo se 
inaugura, um professor se despede", 
o conferencista produziu uma peça 
rara de pensamento político e que 
figurará como de primeira grande-
za dentre os estudos mais qualifi-
cados e já elaborados, aqui e alhu-
res, por mestres e pensadores, vol-
tados para o exame da história do 
homem sôbre a terra e sua vida 
em comunidade. Com efeito, enche-
nos de orgulho, a nós mineiros e 
brasileiros, depararmos em nossos 
quadros culturais um pensador 
da altitude e dimensão do Pro f . 
Milton S . Campos. Suas palavras, 
marcadas de palpitante atualidade, 
impregnadas de profundo saber, re-
fletem as constantes de um mundo 
que se radicallza, e se afasta da 
idéia de liberdade, porque não a 
tem sabido usar em proveito de 
sua continuidade e sobrevivência, 
isto é, a segurança da paz e dos 
povos. 

Roteiro para os universitários, 
advertência às elites dirigentes, o 
documento, da sua primeira à últi-
ma expressão, é uma poesia em 
prosa, mas sobretudo a diretriz fi-
losófica, fora da qual, a civiliza-
ção ocidental há de defrontar-se a 
curto prazo com "o imprevisível" . 

Sala das Reuniões, 2 de março de 
1966. 

(aa . ) Batista Miranda - João 
Vaz - Joaquim de Melo Freire -
Expedito Tavares - Daniel de Bar-
ros - Hugo Castelo Branco. 

A Comissão Executiva. 

INDICAÇAO N. 1. 050 

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

Os Deputados abaixo assinados, 
requerem a V. Exa., ouvido o Ple-
nário, e na forma regimental, que 
indique ao Sr. Governador a con· 

Justificativa 

-87 
veniência de determinar atra . d 
Impre~. Oficial, a in{press~~s d! 
Cü..nferencia proferida pelo Senador 
MIIto~ Campos, ao ensejo da inau-
guraçao do ano letivo e em se . 
da, determinar sua distrÍbw· - gw-tre os <rin6 • çao en-

conce ~ Sã? João-del-Rei foram 
extint~'b~~ol~as de estudos pela 
dical, tendo ;f~ 1~ Impõsto Sin-
tivos adiantamentose~~sn~ re_s~ec:1 ~x-responsável pelo Setorer;:~~~: 

. õ.o..u.aSIQs, colégios e escolas 
n_o~rus do Estado, bem como aos 
sm Icatos de trabalhadores a f" 
de que as diferentes cam~ : 
nossa população possam cult;var e 
ap~rfei~oar os seus sentimentos 
prmcípiOs de liberdade, brilhante~ 
mente expostos naquele importan-
te documento . 

_As fbôlsas de estudo, no entanto nao oram pag t . , data _as. a e a . presente 
sesti~o ?ue preJu.~ca. onera e de-
em u a as famílias interessadas 

Saia das Reuniões 2 de 1966 . ' de março 

manter os alunos beneficiários 
nas escolas daquela cidad 

A Deleg · R e. aCia egional do Trabalh prestou a um dos . t o 
assunto ·ru - m eressados no V aa . ) Batis_ta Miranda _ João 

d azB- Expedito Tavares -Daniel e arros . 
I ormaçoes pre is peito Todav· . c as ares-

- A Comissão de Justiça . 
-Vêm à Mesa: 

REQUERIMENTO N. 1 . 152 

inquértto ~1 a~nda ~ue se abra 
que o 1\..r~~:-t , . rustratxvo, justo é 

• - .I.Y.Lll!U) eno do Trabalho Pr 
~dencia Social determine U:edi e-
o pagamento para que . a-

sados não s ~ . _os mteres-
ato de d eJam preJudicados por 

Exmo Sr Pr ·d · bl · · · . · . esi ente da Assem-
em Le~latlva do Estado de Mi-nas GeraiS. 

pef~ )seN~1J~~7J~~~t~nc~~re:~~r 
. Icanor Armando . 

f o Deputado abaixo assinado na erma regun· e t 1 , V Ex n a •. vem requerer a c . a. ~ue se digne de, ouvida a 
asa, enVIar ao Exmo Sr Minis 

t~o do Trabalho e Pr~vidê~cia S -
?Ial apêlo no sentido de que ;-
Jam tomadas pro ·d- · -t VI encl8S urgen-
~s para efeito do pagamento de 
~~lsas ~e estudos concedidas em 

a_o ~oao-del-Rei, pela extint~ Go-
nussao do Impõsto Sindical e 
~~u respectivo Setor RegionaÍ sr: 
lado eX? Belo Horizonte, cuj~ ex-

::ponsa.vel não efetuou os paga-
fe"tntos, embora lhe tivessem sido 
Pr~posriadiantamentos de numerários 

os Para êsse fim se d 
clarecimento do Exmb · Fr .J!x,fs-
gado Regional do Trab~lho · e-
19~~la das Reuniões, 2 de ~ço de 

. <aa · )) Nicanor Armando _ Al-
Vlrnar Mourão _ Marta N . M teiro s· 8U' on-
tair ~vai Boaventura _ Al-

- A Comissão de Trabalho. 

REQUERIMENTO 

bl~Leo ;,;~Ir ·t· Presidente da Assem-
..... b~ a 1va do Estad d . nas Gerais. 0 e Mt-

. Comunicamos a v E Ciência à c · . xa · • para 
Pedr Az asa, o falecunento, em 
da ~unh ul, do. Dr . Carlos América 

a PeiXoto médico . 
dente naquela cidade O Dr ~SI-
los América representou m~is a;-
~ vez, o povo de sua , cidade n! 
Namara Municipal de Pedra Azul 

esta oporturud d . 
um voto de pes a e, requeremos 

S ar. 
ala das Re ·-1966. uruoes. 2 de março de 

(aa.) Otelino Sol _ At lib 
des - Lúcio d S a a Men-e ouza Cruz. 

REQUERIMENTO 
~xmo · Sr · Presidente da Asse 

bléia Legislativa do Estado de Mim-
nas Gerais. • -

O Deputado que êste subscreve 
requer a v. Exa. que, OUvida a 
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coMUNICAÇÃO 

. tado um voto de Casa, seJa apresen o Sr MiniStro 
congratulaçoes com de" Brito e 
da saúde, Ra~r~ndação sESP 
com a Diretona a. . d com o Go: 

Exmo. sr. Presidente da AsSem: 
bléia Legislativa do EstadO de Mi 

l convênio assma o 
nas Gerais . d · -

comunico 0 falecimento o ~t P: 0 d Minas Gerais, para ex~cu
verno e · d na area - de serviços de sau e . -ça.o . tendida pelo ServlÇO Coo 
~::[va~ ade Saúde, extinto em de· 
zembro de 1965. 

Pint o Coelho - Souza e (aa . ) s a cruz -Silva - Lúcio de ouz . 
Cícero Dumont - José Mana Ma· 
galhães - Jorge Vargas. 

J tificativa - com a extinç~o, 
po:~ôrça dé conv~nio, . ~o Ser~~~~ 
Cooperativo de Saude, .flcou. ~pal
s área de Minas GeraiS, J?rmc 
~ente a do Polígono das Secas, se~ 
o funcionamento do~ Postos d=:~~~ 
de que eram mantidos por 
serviço. 

Em vista da assinatur~ de nôv~ 
convê~o entre f:L Fun~~l:~ã~~~ê-
o Governo de ~· sob a ori· 
les postos a funciOnar, SESP 

ão e com recursos do . , 
entaç d 2 bilhões de cruzerros, da ordem e 

d - mais ficarão Dêsse mo 0 • na? . "dadeS . t " · médica as c1 sem assls encta - (Várzea da 
do Polígono das. Sinhecas - Janaúba 
Palma - Porterr a . Rio 
- Monte Azul - Esplnosa e di-

vem Dr. Hugo Tamm ~na: O 
ocorrido ontem,. nesta Cit ta ·uma 
infausto acontec~ento emil~ias roi-
das mais· tradiciOnais fa hi 

. d . ando vácuo impreenc -
nerras, eiX. edade belorizontina e vel na socl tal 
nos meios forenses da Capi . 

Cumprindo o doloroso ~ever qu~ 
a estima ao falecido ~os _unpõs, /S.-
zemos esta comumcaçao, so 101-

tando se dê ciência do voto ~t;o 
sar' que se requer' ao Dr. 

Re;~~t das Reuniões, 2 de março 
de 1966 . . 

(a . ) Hélio GarcJ.a · 

COMUNICAÇÃO 

ExmO. Sr. Presidente da Asse~~ 
bléia Legislativa do Estado de 
nas Ger~ ~os à Mesa o !aleci-

Comumc Sil · a ocor-mento do Sr. Paulo verr , dia 25 
rido na cidade de Sêr.ro no ue se-
de fevereiro P · P · PedimOS q r 
. , dada ciência do voto de pesa 
~a família enlutada, na ~ssoa de sua 

. . a na cidade de Serro . 
Vl~:l;. das Reuniões, 2 de março 

. ) que eram aten pardo de Minas • . 
das pelo Serviço ora extmto~ ~ os 
funcionários, inclusive _os m~co~~ 
terão sua remuneraçao senslve 

de 1966 . . ....... n .. a~s 
( aa.} José Mana Ma~:.cw.o~ 

mente melhorada . 
Por outro lado, segundo infc ?rmb. raa-

. d sr Ciro oun cões obt idas 0 · f d sESP de Rezende atual che e o 
em Minas, ~erá remodelad~ e rea-
parelhado o Hospital de Pi:;pora, 
b em como está sendo estud o um 
plano de abertura de poços arte-

. anos para atendimento do povo s1 , - há ser-dos municípios onde .nao 
viço de água. 

Sala das Reuniões, 2 de março de 
1966 . 

(a.) Pinto Coelho. 

COMUNICAÇAO 

Exmo. sr . Presidente da Asselll:~ 
bléia Legislat iva do Estado de Mi 
nas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve 
vem comunicar aos s.rs . ~putadâ: 
O falecimento ocorndo dia 2'7 . 

' · dad de Jwz fevereiro último, nals Cl Vi~gilio Bi-
de Fora do Dr. Ne on d 

. 0 ' figura que desfrutava .e 
~~prestigio nos círculos. soe~ 
da uela comunidade, mot1vo po 

q passamento causou pro-
que seu - Nascido em 
funda consternaçao. NélsOn 
27 de abril de 1911, o Dr · 
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Virgílio Bisaggio era um cidadão 
dedicado aos estudos, conhecia vá-
rios idiomas e era formado em En-
genharia, tendo prestado valiosos 
serviços à "White Martins", à Usi-
na de Mataripe, na Bahia, tendo 
sido engenheiro da Fábrica de Juiz 
de Fora, estabelecimento fabril do 
Exército, durante a última gu-erra. 
o Dr. Nélson Virgfiio Bisaggio, que 
desaparece aos 54 anos de idade, · 
vitimado por mal súbito, deixa viú-
va a Exma. Sra. Dulce Pimentel 
Barbosa Bisaggio e três filhos: An-
tônio Virgílio, Berenice e Gilberto. 
Era o extinto genro do Sr . Leôncio 
Belo Pimentel Barbosa, cunhado 
do Sr. Bernardo Pimentel Barbosa, 
e concunhado do jornalista José Au-
reliano de Hollanda, diretor-assis-
tente dos "Diários Associados" -
de Juiz de Fora . 

Ao comunicar o falecimento do 
engenheiro Nélson Virgílio Bisag-
gio, requeiro à Casa, ouvido o Ple-
nário, seja consignado em Ata de 
nossos t rabalhos um voto de pesar 
pelo infausto acontecimento, dan-
do·se ciência da decisão dos Srs . 
Deputados à Sra . viúva Dulce Pi-
mentel Barbosa Bisaggio, à Rua 
Chanceler Oswaldo Aranha n . 119, 
em Juiz de Fora, ao Sr. Leôncio 
Belo Pimentel Barbosa, à Rua Del-
fim Moreira n. 141, e ao Sr . José 
Aureliano de Hollanda, à Rua Dr. 
Romualdo n. 480, em Juiz de Fora. 

Sala das Reuniões, 1.0 de março 
de 1966. 

(a . ) João Navarro . 
- Ciente - Comunique-se . 
O SR. PRESIDENTE - Com a 

palavra o Sr . Altair Chagas . 
O SR. ALTAIR CHAGAS -Sr . 

Presidente, Srs. Deputados. 
Continua a derrubada no interior 

do Estado e, de fonna especial, na 
Secretaria da Educação. 

Várias autoridades, investidas em 
suas funções, ilegalmente, através 
de memorandos, vêm burlando o 
decreto do Governador Israel Pi-
nheiro, que proíbe a contratação, 
a qualquer título, de pessoal no Es-
tado, e burlando também várias 

Portarias, como a de n. 7, publica-
da no dia 15 de fevereiro de 1966, 
e uma outra publicada no dia 16 
de fevereiro do mesmo ano, ambas 
do Sr. Secretário da Educação, e 
que regulam a admissão de novas 
regentes do ensino primário. Esta 
burla é t ão flagrante, que provoca 
reações na própria corrente que 
apoiou o Sr. Israel Pinheiro, tal o 
volume, tal a intensidade da irre-
gularidade. Têm sido contratadas 
a té professôras leigas, que nem se-
quer são portadoras do diploma de 
curso primário, e menores de ida-
de . 

Trago aqui, Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, várias cartas e reclama-
ções que me têm chegado das cida-
des que tenho a honra de represen-
tar. Recebi um apêlo do nobre li-
der Aureliano Chaves, no sentido 
de que retardasse ao máximo a di-
vulgação destas reclamações, por-
que havia um esfôrço, de parte a 
parte, para que se possibilitasse no 
Estado clima favorável à formação 
do n ôvo partido. No entanto, face 
ao volume dessas reclamações, face 
ao r ecrudescimento das discrimina-
ções no interior do Estado, não pu-
de mais silenciar-me quanto a êsses 
atos. 

Assim é que trago ao conheci-
m ento do povo mineiro denúncias 
do que ocorre nos municípios de 
Alpercata, Engenheiro Caldas, Iapu, 
Fernandes Tourinho, Sobrália, Ta-
rwnirim, Inhapim e Caratinga, on-
de a irregularidade é uma só: con-
t rato de pessoal, quando há decreto 
do Poder Executivo proibindo. Há 
também Portaria do Sr. Secretário 
da Educação, que estabelece uma 
t abela de convocação pela seguin-
te ordem: professôra concursada, 
normalista nã o concursada, porta-
dora de curso superior, de curso 
ginasial, de exame de suficiência, 
e, só depois, as leigas, sem melhor 
habilitação. 

Mas, o que tem sido feit~ é p 
cont rato de até menores de 1dade, 
de leigas que nem possuem o cur-
so primário. Citarei, ao acaso, uma 
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dessas comunicações, porque pas-
sarei tôdas à Taquigrafia, para que 
façam parte integrante do meu dis-
curso, pois que tõdas refletem o 
mesmo caso; o descwnprimento do 
decreto do Sr. Governador e das 
Portarias do Sr. Secretário da Edu-
cação. 

Assim é que, em Divino das La-
ranjeiras, foi dispensada a Sra . He-
loísa Sylvia Rezende, única norma-
lista nomeada, da diretoria e, em 
seu lugar, foi colocada, por memo-
rando, uma normalista sem concur-
so, portanto, menos habilitada . No 
Município de Sobrália, que já foi 
objeto de discurso meu na sexta-fei-
ra passada, a situação continua in· 
sustentável. 

O nobre Deputado Athos Vieira de 
Andrade, por acaso estêve presente 
em Sobrália, comprovando, assim, 
minhas palavras . Naquele dia, S. 
Exa . , a convite do Prefeito de Ta-
rumirim, Dr. Xenofonte Teixeira 
de Oliveira, dirigiu-se a Sobrália, 
onde o Prefeito, fazendo-se acompa-
nhar de um Tenente e de mais 12 
policiais, queria desrespeitar o De-
creto do Govêrno e as Portarias. 
O Deputado Athos Vieira conversou 
com aquêle oficial e fê-lo ver que 
estava . sendo instrumento de perse-
guição política. Tendo sido o mes-
mo bem tratado e tratando-se de 
oficial inteligente, logo percebeu 
que estava sendo envolvido numa 
manobra. Em Sobrália, onde o ex-
PSD dispõe de 80% do eleitorado, 
não seria necessário que o Prefei-
to se fizesse acompanhar de mili-
tares para mudar, desrespeitando 
o Decreto e Portarias, regentes do 
ensino primário, inclusive estabi-
lizadas. O que aquela autoridade 
desejava era dar uma demonstra-
ção de fôrça política, servindo-se 
da Policia Militar, o que não con-
seguiu, dada a providencial presen-
ça do Deputado Athos Vieira An· 
drade. 

Outro caso de Sobrália - êste 
já resolvido: o mesmo Prefeito, e 
o Cabo do destacamento local, fo-
ram ao distrito de Plautino Soares 

e, sem que o Delegado fôsse exone-
rado, tomaram-lhe as chaves, à fô r-
ça . O Delegado aguarda, no seu 
põsto, a sua exoneração por ato ofi-
cial. 

Gostaria de deixar clara a minha 
posição a respeito de todos êsses 
acontecimentos que vêm intranqüi-
lizando, no início do Govêrno do Sr. 
Israel Pinheiro, vários municípios 
do Interior de Minas . Todos aquê-
les elementos ligados à administra-
ção passada, colocados em postos 
de confiança, por indicaçã{) do De· 
putado da ex-UDN, todos êsses, sem 
exceção, não se apegam a cargos 
e funções . Todos entendemos que 
é p rerrogativa do Governador e dos 
Srs . Secretários - e não estamos 
aqui para discutir isto - a substi-
tuição normal de autoridades em 
cargos de confiança. Estamos pre-
p arados para entregar, de forma 
legal, aquêles cargos de confiança, 
para que as substituições se façam, 
normalmente. O que não estamos 
preparados é para ser assaltados, 
de qualquer maneira, como antiga-
mente, quando predominavam as 
paixões e os interêsses políticos . 
Hoje, os Partidos foram dissolvidos 
e ninguém se apega a cargos e fun· 
ções . Não impomos condições pa-
ra ingressar na Arena nem para 
dar apoio e cobertura ao nõvo 
partido. Não advogamos posições 
de confiança. Desejamos apenas o 
respeito à nossa posição e aos di-
reitos da pessoa humana . Não es-
tamos preparados para ser trata-
dos com discriminação. 

Tenho aqui em mãos tôdas as de-
núncias, as quais passarei à Taqui-
grafia, para que façam parte inte-
grante do meu discurso . São atos 
ilegais de dispensa de professõras 
e serventes, com garantia de esta-
bilidade, com garantia da Lei 3. 214, 
que foi votada, nesta Assembléia, 
com o apoio do ex-PSD também, e 
votada por todos os Srs. Deputa· 
dos. Não foi votada esta garantia 
apenas pelos seguidores do Sr. Ma-
galhães Pinto, mas também por 
aquêles que elegeram o Sr. Israel 
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Pinheiro. O que nós exigimos é o 
respeito à Lei. Nenhum de nós 
quer posição neste Govêrno e em 
troca deste posição, dar ou d~ixar 
de dar-lhe apoio. Estamos consci-
entes da nossa posição de revolu-
cionários autênticos; estamos cons-
cientes das dificuldades que atra-
vessam o Estado e o País de or-
dem institucional. Estamos' dispos-
t~s a dar o nosso esfôrço, na me-
dida em que fõr solicitado no sen-
~ido. do _aprimoramento d~ nossas 
mstltulçoes e para que volte a tran-
qü.ilidade aos lares de Minas Ge-
raiS e do ~rasil . Mas é necessário 
que, para ISto, também a grande 
~aioz:ia de seguidores do Sr. Israel 
Pínheu?,. no. Interior, se ajuste a 
essa eXIgenCia de respeito à ordem 
a essa. exigência de fazer-se a cois~ 
p elo direito e não pelo assalto con-
vençam.:se. afinal, de que há' uma 
revoluç~o e~ marcha, revolução 
que extingmu os partidos, e que, 
pela palavra de seu Chefe aqui on-
tem proferida, o Presidente Caste-
lo Branco, coibirá com veemência 
estas atitudes pertencentes a um 
passado extirpado e que não se dei-
xará renascer. 

As denúncias são as seguintes: 

Alpercata 

Radiograma, nos seguintes têr-
mos: 

IJE:putado Altair Chagas - Belo 
HoriZonte 

"Comunico-lhe elementos ex-PSD 
Fe.r:nandes Maia, tentando todos os 
~ews retirada diretora Terezinha 
Pmto · Rogo-lhe impedir qualquer 
forma tal cousa, caso verifique 
tr~carei Grupo pertencente Pre-
feitura. e salas a mim pertencen-
t~s · Virá causar prejuízos popula-çao. 

Prefeito Arnóbio Andrade". 

."J?ispensaram professôras aqui 
Divmo e Acácio colocaram outra& 
meno~ capacitadas . Maria da Luz 
FerreJ..ra retirada da diretoria 
Abraços. · 

José Silveira Campos". 

Engenheiro Caldas 

(Divino de Traíras) 

Professôras exoneradas: 
1) D. Maria de Souza Paz ( 4 

anos de magistério - contratada). 
2) ~merita Marques de Olivei~ 

ra (mrus de 4 anos de magistério_ 
contratada); 

3) E~igênia Marques de Miran-
da (mais de 4 anos de magistério 
- contratada); 

4) Maria Imaculada (com 1 ano 
de. ~agistério) - com curso de ad-
miSsao e datilógrafa) . 

Obs.: 
• T?das elas com exame de sufi-
encta para regente de classe. 

Foram substituídas por leigas 
sem nenh~a prática, algumas até 
~enores, amda estudantes de giná-
SIO· yma _delas, Rosária Marques 
M?reu~, nao possui sequer 0 curso 
prunáno. 

Divino das Laranjeiras 

Grupo Escolar Francisco de Sou-
za Rezende: 
D~p.ensada Heloísa Sylvia Rezen-

de, U?Ica normalista nomeada e pa-
dromzada, na cidade 

Foi s~bstituída, na ·direção do es-
t~belecunento, pela normalista Ma-
ria da Conceição .Tomé, ·que não 
tem sequer o concurso de titulo. 

Sobrália 

Engenheiro Caldas 

Telegrama, assim redigido: 

Professôras dispensadas· 
1) Maria das Graças Sousa Li-

ma - ·com exame de suficiência 
- 2 anos de exercício· 

2) 'Maria Ribeiro de Moura _ 
com exa~~ de suficiência - 5 anos 
de exerc1c1o; 

b 
~eputado Altair Chagas- Assem-

léUL Legislativa. 
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3) Maria Aparecida da Cunha -
com exame de suficiência - 3 anos 
de exercício; 

4) Iracema de Moura - com 
exame de suficiência - 5 anos de 
exercício; 

5) Jucilê Lacerda Ele r - com 
exame de suficiência - 3 anos de 

nesta data estou me dirigin~o às 
seguintes autorid~des: Presidente 
da República, Ministro da Educa-
ção Governador do Estado, Secre-
tárlo da Educação, Delegado do En-
sino em Governador Val~res e 
Inspetora seccional do Ensmo. 

Sendo o que se me apresenta no 
momento, firmo-me com todo res-
peito e admiração. exercício; 

6) Amália Louzada - com exa-
me de suficiência - 8 anos de exer-
cício; .. 

7 ) Maria de Lourdes AraUJ~ .-
com ginásio _ 8 anos de exerc1c1o . 

Obs . : 
Substituídas por professOras me-

nos habilitadas. 

Divino das Laranjeiras 

Dispensada a professôra Zuleica 
de Araújo Lopes, com e~ . de 
suficiência e 5 anos de exerc1c1o. 

Substituída por leiga, port':'dora 
de 2.1). série ginasial, contrariando 
determinação expressa do Senhor 
Secretário da Educação. 

Cópia de Carta - Localidade: 
Iapu . 

Exmo . Sr. Dr . Altair Chagas -
DD . Deputado Estadual - Belo Ho-
rizonte. 

Prezado Senhor, 
Colamo-me à presença. de Vossa 

Excelência, por meio ~ pre~ente, 
para comunicar haver s1do dispen-
sada das funções de regente c:te clas-
se no Grupo Escolar Joaqurm Na-
buco, de Iapu, funções estas que 
exerci desde 15 de fevereiro de 
1962 até dezembro de 1965, como 
pro~a a certidão de contagem de 
tempo anexa, ação esta exercida 
pela Sra. Inspetora Municipal, a 
qual foi designada por um daque-
les memorandos, já tão discutidos 
no que diz r espeito à sua real va-
lidade. 

Nesta oportunidade, aproveito pa-
ra levar ao Vosso conhecimento que 

Cordialmente, (a} Maria M.a.fra 
Gonçalves. 

Ia pu 

Cópia de carta: 
Ao nmo. sr. Dr . Altair Chagas 

_ DD. Deputado Estadual - Belo 
Horizonte. 

Prezado Senhor, 
Coloco-me à presença de Vossa 

Excelência, através da_ presente, 
para comunicar haver Sl~O dispen-
sada das funções de Drretora do 
Grupo Escolar Joaquim Nabuco, 
de Iapu funções estas que exerci 
desde 1 'de fevereiro de 1962, até a 
presente data, pela Senhora InSpe-
tora Municipal, designada por me-
morando e em meu lugar coloca-
da Alcin~ de Oliveira Van Huysse, 
também designada por ~emora.J?-
do, com habilitação infenor '. po~ 
meu padrão atual é M-C, e _Já flZ 
requerimento para promoçao ao 
M-D Na oportunidade, co~unico 
ser ·a professOra mais antiga do 
estabelecimento, pois exerço_ 0 ma-
gistério desde 1 de fevereiro de 
1955. 

Outrossim, levo ao vosso c~nheci
mento haver feito e encaminhado 
requerimentos às seguinte auto~
dades: sr . Presidente da ~públi
ca, Sr. Ministro da ~ducaçao, Sr · 
Secretário da Educaçao, Sr. Delega-
do do EnSinO em Governador Va-
ladares e sra . Inspetora Seccional 
do Ensino. 

Neste ensejo, renovo meus pro-
testos de respeito e) eGstimil ad. e 'Melo 

Cordialmente, (a. ca 
Mafra. 

Iapu 

Cópia de car~a: 
Iapu, em 27 de fevereiro de 1966 . 
Senhor Deputado Altair Chagas . 
o fim da presente é o seguinte: 

somos professõras leigas, contando 
vários anos de exercicio no Grupo 
Escolar Joaquim Nabuco, da cida-
de de Iapu, aprovadas em exame 
de suficiência e curso de treina-
mento . últimamente fomos dispen-
sadas de nossas funções pela dire-
ção do referido Grupo Escolar, cuja 
direção não é a mesma do ano de 
1965. 

A atual direção daquele estabele-
cimento de ensino contratou, para 
o corrente ano letivo de 1966, vá-
rias alunas do curso colegial nor-
mal, e:rp. desobediência frontal à 
portaria do Senhor Secretário da 
Educação, baixada em 15.12/ 66. 

Já pedimos providências às se-
guintes autoridades: Presidente da 
República, Ministro da Educação e 
CUltura, Governador do Estado, Se-
cretário da Educação, Delegado do 
Ensino, Inspetora Seccional do· En-
sino. 

Através desta, pedimos também 
sua colaboração no sentido de que 
sejam recuperados nossos direitos, 
pois, conforme escala de preferên-
cia, estamos em classificação su-
perior às novas contratadas. 

Nesta oportunidade, reiteramos a 
Vossa Excelência protestos de es-
tima e consideração. 

Cordialmente. 
(aa . ) Edite Pereira de Sousa -

Terezinha de Sousa Araújo- Ivo-
nilde Fernandes Paiva - Neusa 
Fernandes Souza. 

Iapu 

Cópia de carta: 
Ia pu, em 21 de fevereiro de 1966. 
Ao Exmo . Sr. Dr. Altair Cha-

gas. - DD . Deputado Estadual -
Belo Horizonte. 

Pr-ezado Senhor, 
Através da presente, apresenta-

m~ à presença d~ Vossa ~c~l~p-

93-
cia, para comunicar haver sido dis-
pensada das funções de professOra, 
do Grupo Escolar Joaquim Nabu-
co, cargo que ocupei como profes-
sõra, leiga, titulada em concurso de 
suficiência, realizado no ano próxi-
mo passado, 15 de fevereiro de 1962, 
até 10-12-1965, pela Senhora Inspe-
tora Municipal, a qual foi desig-
nada através de um daqueles já 
tão discutidos memorandos. E ao 
fazer-lhe esta comunicação, deixo 
em suas mãos a defesa de meus 
direitos. 

Outrossim, comunico que nesta 
data estou dando ciência às seguin-
tes autoridades: Presidente da Re-
pública, Ministro da Educação e 
CUltura, Governador do Estado, Se-
cretário da Educação, Delegado do 
Ensino em Governador Valadares e 
Inspetora Seccional do Ensino. 

Sendo o que se me apresenta no 
momento, renovo meus protestos 
da mais alta estima e admiração. 

Cordialmente, (a . ) Avelina Apa-
recida Ai v arenga Tavares. 

IAPU 

Cópia de carta: 
Iapu, em 21 de fevereiro de 1966. 
Ao Exmo. Sr . Dr . Altair Chagas. 

- DD. Deputado Estadual - Belo 
Horizonte. 

Prezado Senhor. 
A presente é com a finalidade de 

levar ao conhecimento de Vossa 
Excelência haver sido dispensada 
de minhas funções de professOra 
leiga, do Grupo Escolar Joaquim 
Nabuco, de Iapu, cargo que exerci 
no período e 2 de maio de 1961 a 
10 de deze~1bro de 1965, conforme 
pode consf·atar através de certi-
dão de contagem de tempo anexa. 

Nesta oportunidade comunico-lhe 
que fiz comunicação às seguintes 
autoridades: Presid-ente da Repú-
blica, Ministro da Educação, Go-
vernador do Estado, Secretário da 
Educação, Delegado do Ensino em 
Governador Valadares e Inspetora 
Seccion~l do Ensino. 
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Neste ensejo, renovo meus p~o

testos da mais alta estima e diS-
tinta consideração· 

Cordialmente, (a . ) Alaíde Fernan-
des Mafra. . . i d 

E . R . de Taruaçu, muruClp o e 
Turumirim. 

Dispensadas: 
Maria José Borges, com exame de 

suficiência e 5 anos de exercício: 
substituída por professõra sem exa 
me de suficiên~ia e sem sequer o 
curso primário; . _ 

Amélia Noêmia de AssiS, cursan 
do o 3.o ano normal, dispensada 
nas mesmas condições; 

Nair Gomes da Silva, cur~and~ 
o 3.o ano normal, idem, idem, ldem, 

Aurora Debattiste, normallsta 
sem concurso . Dispensada, e, em 
seu lugar, leiga sem sequer o cur-
so primário. 

2 . Fernandes Tourinho · 
Dineibra Neves da Silva, com 

exame de suficiência e 5 anos de 
exercício, també~ diploma do CUr-
so de Emergênc1a . 

Transferida para o distrito de 
Senhora da Penha, e em seu lu~ 
colocada leiga sem exame de sufi-
ciência; . R'b . 

Maria Aparecida Pinto 1 erro -
com exame de suficiência e 2 anos 
de exercício, transferida para E . 
C Marumbá e em seu lugar posta 
leiga sem ex~me de suficiência; 

Rute da Conceição Neves- com 
exame de suficiência e 2 anos ~e 

· da sumàrt.a-exercicio - dispensa 
mente e em seu lugar, leiga sem 
exame' de suficiência foi contrata-
da. 

3 . Inhapim. o 
Nilza Teixeira Bicalbo, com o 4. 

ginasial e exame de suficiên-
~~~ Dispensada das E. c .. c.o Ja-
nuária, e em seu lugar, lelga sem 
exame de suficiência, colocada· 

Maria Aparecida Rodrigues, com 
o 2.o ano ginasial e exame de sufi-
ciência - Idem, idem, idem; 

Carlota Costa Silva, com exame 
de suficiência, idem idem; 

Sônia Viggiano, com exame de 
suficiência, idem, idem, idem. 

Caratinga _ Servente escolar Eny 
Telles Araújo Roque, efetivada pela 
lei n. 3 . 214, apenas porque a apos-
tila ainda não foi publicada, está 
com a ordem de pagamento suspen-
sa pela Secretaria de Administra-
ção. S t 

Fernandes Tourinho - erven e 
escolar Conceição Gonçalves da 
Costa idem idem idem . 
Iap~ _ servente escolar Lair da 

Rosa Toledo, do distrito de S . Se-
bastião da Barra, nomeado e em-
possado regularmente, por concur-
so está sendo impedido de exercer 
0 ~argo pelo vice-prefeito José Flo-
riano de Lima e. pelo . Coletor Esta-
dual Éber Oliverra D1as, chefes lo-
cais do ex-PSD. 

Maria de Lourdes Silva, com mais 
de 6 anos de exercício . 

Edi Alves Reis, Teodora ~nçal
ves de Souza, Angélica Firmma ~
ves, com mais de 3 anos de exerCi-
cio. 

TOdas aprovadas em exame de su-
ficiência, no distrit~ ~e S. Vicent~ 
do Rio Doce, munic1p1o de Tarunu-

. foram substituídas por prof~ 
~~ leigas, sem exame de sufiCl= 
ência, sendo que duas das subst~tu 
tas são, inclusive, menores de lda-

~ - Có 0 procedimento contraria o -
digo do Ensino Primário e a Por-
taria do Sr. Secretário da Educa-
ção (Gilberto Almeida), publicada 
no "Minas Gerais" de 15/2/66; 

Reconhece-se que as referidas 
professOras não contam tempo su-
ficiente para estabilidade, mas a 
lei lhes garante que sõmente po-
dem ser substituídas e ~pensada~, 
quando surgirem candi,datas Dl.alS · 
bem habilitadas· 

Irregularidade no municfpi'! de 
IAPU (distrito de S. Sebastião da 
Barra); 

A professôra Maria Ergita de 
Souza, classificada em 2.o lugar no 
exame de suficiência, cureando 0 
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Ginasial, em vias de completá-lo 
êste ano, foi sumàriamente dispen-
sada de sua classe. Em seu lugar, 
foi contratada pessoa de nível in-
ferior, sem exame de suficiência, 
desrespeitando a preferência da 
Portaria n. 7165, ·de 15/2/1966, do 
Sr . Secretário da Educação. 

daquela sede do municlpio a esta 
vila, e, à fôrça, sem qualquer alega-
ção, tomaram-me a chave da dele-
gacia de policia, dizendo o seguin-
te: "não respeitaremos êste delega-
do por nós deposto, porqu.e esta-
mos aguardando nomeação de ou-
tro delegado". Creio serem dispen-
sáveis maiores explicações, porque, 
pelo exposto, V. Exa. poderá de-
dUZir da gravidade e assim aguar-
do providências do Govêrno de V . 
Exa., porque tenho dúvidas de que 
tal providência virá do Govêr· 
no Estadual. Respeitosas sauda-
ções. 

A dispensa deu-se por sua sim-
ples exclusão do quadro de classe, 
em qualquer ato oficial, sem qmil-

quer memorando. Referida profes-
sôra tem 4 anos de exercício. 

Em 17/ 2/ 66 . 
Vila Plautino Soares, 7 de feve-

reiro de 1966 . 
Exrno . Sr. Secretário de Segu-

rança do Estado de Minas Gerais. 
Belo Horizonte. 
Tenho o prazer de passar às 

mãos de V. Ex a.., a cópia da carta 
que nesta data, estou endereçando 
ao Sr . Presidente da República, 
cujo teor é o seguinte: 

"Venho com a presente, comuni-
car a V. Exa., o seguinte fato cons-
trangedor praticado por autori-
dJdes do município de Sobrália, a 
que pertence esta vila, e o faço, 
porque pão o fazendo, não chega-
rá êle ao conhecimento de V . Exa. 
Govêrno essencialmente democráti-
co, justiceiro, que, absolutamente, 
não endossa tais arbitrariedades. 
Mal ainda empossou-se o nôvo Go-
vêrno de Minas, até esta data, em 
absoluta calm com a administra-
ção do ilustre Magalhães Pinto, em 
cujo man to deu lições de demo-
cracia aos Mineiros, dá o nôvo Go-
vêrno, antes mesn~o de empossadas 
suas autoridades, os primeiros si-
nais negativos da política pessedis-
ta, que há mais de 30 anos infeli-
cita esta nobre Gente Mineira . Pa-
ra que tal não prossiga, venho de-
nunciar o fato, a V. Exa., tal qual 
aconteceu: no dia 3 de fevereiro 
do corrente, às 14 horas, o Prefei-
to Municipal de Sobrália, Sr. Mi-
guel Pereira Santiago, acompanha-
do do comandante do destacamen-
to policial, também de Sobrália, Sr. 
AntOntQ Lima de AI~az, veio 

(a.) Aristóteles Rodrigues da Sil-
va. 

~ pois, Sr. Secretário, a cópia da 
carta enviada ao Sr. Presidente da 
República, sendo também enviada 
outra ao Ministro da Justiça. 

Todavia no momento do ato, 
achava-me possuído de grande re-
volta e creio ter-me excedido um 
pouco, e agora mais calmo, resolvi 
tomar a iniciativa de me dirigir a 
V. Exa., não só para enviar a cópia, 
mas também para pedir a provi-
dência acima e, passados os pri-
meiros instantes, já creio na provi-
dência a ser tomada por V. Exa . 

Atenciosas saudações. 
<a.) Aristóteles Rodrigues da 

Silva. 
O SR . PRESIDEN'll.E - Tem a 

palavra o Sr. Deputado Waldo-
miro Lôbo. 

O SR. WALDOMIRO LóBO- Sr. 
Presidente, Srs . Deputados. O Sr . 
Presidente da República, quando 
aqui estêve, anunciou que vem aí 
um nôvo salário mínimo. E' preciso 
que êle venha com justiça, princi-
palmente para os trabalhadores de 
Nova Lima, Raposos, Sabará, Barão 
de Cocais, Monlevade, enfim, de tô-
da a zona metalúrgica. Da última 
vez, o salário mínimo veio com gran-
de injustiça. Nova Lima e estas ci-
dades enumeradas não pertencem 
à primeira zona. Dai, o salário 
m~nor. Sabemos, lferfeitamente, 
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que a vida é muito mais cara nas 
cidades circunvizinhas de Belo Ho-
rizonte do que na própria Capital. 
Para exemplificar, citarei os traba-
lhadores de Nova Lima. ~sses tra-
balham a milhares de metros abai-
xo do solo, com tarefas ~sadas, e 
precisam alimentar-se mwto b em. 
Há o perigo da silicose, da tuber-
culose e outras moléstias. Mais pe-
rigosa é a fome que possibilita ao 
trabalhador maior contágio destas 
moléstias . Mas como alimentar-se 
bem, se o que êle ganha é inferior 
ao salário dos trabalhadores da Ca-
pital? Se não fôsse a ajuda da Ali-
ança para o Progresso e de outras 
entidades, como a "Caritas", seus 
filhos talvez passassem fome. 

Daí, o meu apêlo. Vou apresen-
tar um Requerimento à Casa e es-
pero contar com a boa vontade por 
:~;arte dos Srs. Deputados. . Faze-
mos um apêlo ao Sr . Presidente 
da República para que, desta vez, 
não se cometa a grande injustiça 
cometida quando do último aumen-
to do salário mínimo . Os trabalha-
dores da Zona Metalúrgica, a come-
çar por Nova Lima, Sabará, Rapo-
sos Barão de Cocais, Monlevade, ' . . Itabira e outras cidades, precisam 
ter o mesmo salário dos operários 
da Capital, porque, como já_ disse, 
o custo de vida, nestas localidades, 
é muito maior e é aqUi que êles 
vêm adquirir os gêneros de primei-
ra necessidade. Se os preços des-
tas necessidades fôssem idêntico::; 
aos da Zona Metalúrgica, haveria 
ainda o acréscimo do transporte, 
pois êste não seria grátis . 

Talvez, amanhã mesmo, Sr. ~e
sidente, eu apresente a Propos1çao 
da qual falei, a fim de que a As· 
sembléia Legislativa de Minas Ge-
rais, por intermédio desta minha 
proposição, faça um apêlo ao Sr. 
Presidente da República, para que 
S. Exa . determine igualdade de 
salários entre os trabalhadores da 
Zona Metalúrgica e da Capital. Te-
nho certeza de que esta Casa me 
ajudará e o Sr. Presidente da Re-

pública tomará conhecimento do 
assunto e por certo, fará justiça 
aos trabaÍhadores daquelas locali-
dades . 

O SR PRESIDENTE - Tem a 
palavra · o Sr . Deputado Ataliba 
Mendes. 

O SR . AT ALIBA MENDES - Sr . 
Presidente, Srs. Deputados. . 

Há pouco, regressando de minha 
ci ade natal, Pedra Azul, tive co-
nhecimento de um discurso pro-
nunciado, desta Tribuna, pelo meu 
ilustre amigo e colega Deputado 
O elino Sol, no qual S . Exa. te-
ceu considerações em tôrno da 
situação de dois cidadãos, um do 
município de Jacinto, o outro do 
município de Santo Antônio do Ja-
cinto. Primeiramente, devo ressal-
tar que no município de Jacinto, 
em 196Í, foram eleitos Prefeito e 
Vice-Prefeito, dois cidadãos, pela 
legenda do Partid~ Social De~o.crá
tico e eleita a Camara MuruCipal, 
em ' sua maioria, pela coligaç~ 
UDN-PR, ficando a Câmara co~b
tuída de seis vereadores da coliga-
ção UDN-PR e cinco vereadores do 
PSD. O cidadão, politico, ou f~
cionário público, a que se refenu 
o nobre Deputado Otelino Sol, não 
é outro senão o Presidente da Câ-
mara Municipal, Arlindo Tõrres 
Bonfim, sem dúvida alguma, um_a 
das figuras mais inteligentes e ati-
vas daquele município, quer como 
cidadão quer como homem públi-
co, ou ~orno funcionário da Fazen-
da, que é. Participou de dois con-
cursos, para exator e para agente 
fiscal, sendo aprovado, com as me-
lhores notas, em ambos, optan~o, 
então, para a frmção de agente f~
cal . E' vereador à Câmara Muru-
cipal de Jacinto e, por três vêzes, 
exerce a Presidência da Casa. 

Para que não paire dúvida sõbre 
a atuação dêsse ilustre vereador, 
Arlindo Bonfim, devo dizer que, na 
Câmara tem-se dedicado, inteira-
mente, à causa pública de Jacinto 
e aos interêsses de seu povo. Como 
funcionário da Fazenda Estadual, 
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tem cumprido os seus deveres com 
isenção e com dedicação. 

Em relação à ilegalidade que 
diz situar-se na Câmara Municipal 
de Jacinto, que teria impedido o 
Prefeito, pertencente ao ex-PSD, 
devo dizer que esta medida não se 
prendeu a qualquer tipo de perse-
guição politica, pois, uma vez impe-
dido o titular do cargo, foi convoca-
do a assumir a Prefeitura o vice-pre-
feito eleito, também elemento do 
PSD. Trata-se, pois, de uma medida 
tendente a corrigir faltas o~orridas 
na Prefeitura tais como desvio de 
verbas e outras, em cujo mérito não 
vou entrar, mas de que tenho co:. 
nhecimento por informações rece-
bidas do município. 

TRE da eleição do candidato do 
PSD. Marcada nova eleição para 
outubro de 65, disputou-a, pela ex-
UDN, conseguindo vencer o seu 
opositor, do ex-PSD. Empossado, 
encontrou, entretanto, a Prefeitura 
inteiramente desorganizada. Dos 
livros de contabilidade não consta-
va um só centavo recolhido ao Cai-
xa ou aplicado em serviços públi-
cos do Município . Devo dizer ain-
da que êste cidadão, Aluisio Ruas, 
moço idealista e trabalhador, do-
tado de grande coragem cívica e 
moral, assumindo a Prefeitura, em 
menos de três meses, realizou mais 
do que os seus antecessores e pôde 
servir de exemplo a muitos prefei-
tos em vários municípios da região. A Bancada do PSD, na Câmara 

Municipal, constituía-se de cinco 
elementos, sendo, posteriormente, 
aumentado para seis, visto que 
conseguira ela a adesão de um dos 
vereadores da coligação UDN-PR 
- Sr. Isaías Barbosa. !:ste, en-
tretanto, sentindo-se constrangido 
com a troca de legenda, inibido pe-
rante os seus ·amigos e perante a 
Câmara Municipal, resolveu trans-
ferir seu domicilio para esta Capi-
tal, entrando com um pedido de re-
núncia. Uma vez aceito êste pedi-
do, foi convocado o seu suplente, 
elemento integrante da coligação 
UDN-PR. Voltou, então, a Banca-
da desta coligação a contar com 
seis vereadores, enquanto o PSD 
passou a contar com cinco . Pois 
bem; foram êsses seis vereadores 
que, em votação que acredito le-
gal, houveram por bem impedir o 
então Prefeito, "ad referedum" do 
Presidente da República, por fôrça 
de Ato Institucional. 

Mas, é preciso que se ressalte a 
situação do Sr. Aluisio Ruas, ante-
riormente vitorioso na eleição pa-
r~ Prefeito do Município, quando 
fez a campanha do voto em bran-
co, por ter-lhe sido negado, pelo 
J~ Eleitoral de Almenara, o re-
gistro de sua candidatura. Foi justa-
mente a maioria de votos em bran-
co que resultou a anulação pelo 

Construiu o grupo escolar no Dis-
trito, ligou a sede de Município 
aos municípios vizinhos, através de 
uma estrada trafegável em qualquer 
época, com a colaboração de fa-
zendeiros e de todos que reconhe-
cem os seus métodos de trabalho, 
como também daqueles que explq-
ram o comércio de madeira na re-
gião. São 66 quilômetros de estra-
da de rodagem, construidos em 3 
meses . Concluiu ainda o grupo do 
Plano Nacional de Educação, e me-
receu, pela finneza de sua atuação, 
o respeito e a confiança da direção 
do Plano Nacional de Educação, 
que transferiu ao nôvo Prefeito a 
responsabilidade da conclusão do 
prédio. Em 60 dias, entregou êste 
operoso Prefeito o serviço inteira-
mente concluído, estando o grupo 
já em condições de funcionar êste 
ano. 

Mas, não fica apenas af. S. Exa. 
construiu ainda um matadouro mo-
desto, simples. S. Exa. , o Prefeito 
Municipal de Santo AntOnio do Ja-
cinto, reaparelhou, ainda, a Prefei-
tura, e foi buscar, nas mãos de ter-
ceiros, que haviam adquirido, mó-
veis da Prefeitura, ilegalmente ali-
enados pela administração anterior, 
como seja, u'a máquina de escrever 
e uma de calcular, apreendendo-as, 
novamente. E' êle um Prefeito que 
não quer fazer polfttca; m,as ape-
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nas administrar . Agora, instado 
pelos comerciantes do Município, 
através de um abaixo-asinado à 
Câmara Municipal, que representa 
o pensamento do povo, atendendo a 
êste apêlo, votou uma lei, criando 
a Guarda Municipal, para o serviço 
de policiamento noturno, devida-
mente aparelhada e fardada, para 
que seus componentes fôssem iden-
tificados. Esta Guarda é composta 
de a elementos, que só foram admi-
tidos depois de conhecida sua fôlha 
corrida, portanto isenta de maus 
elementos, jagunços classüicados 
ou pistoleiros. Neste particular, 
acredito mesmo que o meu amigo 
e colega, Deputado Otelino Sol, há 
de reconhecer que, até o momento, 
naquela região, não existe o jagun-
cismo. 

Quero, apenas para que não pai-
rem dúvidas quanto à atuação do 
Prefeito de Santo Antônio do Ja-
cinto, ler a fotocópia da lei vota-
da pela Câmara Municipal, que cria 
a Guarda Municipal e abre crédi-
to especial: 

Prefeitura Municipal de Santo 
Antônio do Jacinto . 

Projeto de Lei n .... 
Cria a Guarda Municipal e abre 

crédito especial . 
A Câmara Municipal de Santo An-

tônio do Jacinto, por seus repre-
sentantes, decreta: 

Art . 1 o - Fica criada a Guarda 
Municipal, para fazer o Serviço de 
vigília noturna; 

Art. 2° - A missão desta guarda 
será de fazer o policiamento desta 
cidade durante a noite, ficàndo es-
tabelecido um horário, a critério do 
Sr. Prefeito Municipal, que baixará 
normas e regulamentos sôbre o as-
sunto; 

Art. ao - Para ocorrer às despe-
sas do artigo anterior, fica aberto 
um crédito especial de C$1 . 440 . 000 
("hum milhão quatrocentos e qua-
renta mil cruzeiros) . 

Art. 4° - Esta lei entrará em vi-
gor na data de sua publicação, re-
vogadas as disposições em contrá-
;riQ , 

Prefeitura Municipal de Santo 
Antônio do Jacinto, ta de feverei-
ro de 1966 . 

a . ) Aloysio de Lucena Ruas -
Prefeito Municipal . 

Aprovado em 1•, 2• e a• discussões. 
( aa. ) Gerolino Vieira Costa, Pre-

sidente - Miguel Ordaque Prates, 
Secretário. 

Como vêem, Srs. Deput dos, a 
Guarda Municipal é uma institui-
ção adotada em quase todos os 
municípios do Norte de Minas, on-
de o policiamento e as condições de 
segurança de seu povo são defici-
entes. No meu município, com uma 
evolução bastante acentuada no se-
tor da ordem política e social, há 
t ambém uma Guarda Noturna, cria-
da pela Câmara Municipal, a pedi-
do dos comerciantes, para que não 
mais se verüiquem os furtos, para 
que não mais se repitam os atos 
que perturbam a tranqüilidade nos 
lares, como vinha ocorrendo em 
Santo Antônio de Jacinto: em ape-
nas 8 dias, a casas foram assalta-
das . 

Considerando-se que êsse Municí-
pio fica nos limites do nosso Es-
tado com a Bahia, separado apenas 
por um ribeirão do Estado vizi-

ho é fá il erü icar-se que os mal-
feitores t enham facilidade de vir da 
Ba.l'lia para Minas, assaltar as po-
pulações ordeiras e laboriosas, que 

ivem do seu trabalho, policiadas 
às vêzes apenas · por um destaca-
mento de um cabo e dois solda-
dos, no caso presente apenas um 
soldado e um cabo . Dai a necessi-
dade da criação da Guarda Muni-
cipal naquele Município. 

Eram estas as considerações que 
queria fazer, para sanar qualquer 
dúvida e para que o povo mineiro 
fique esclarecido sôbre a posição, 
não só dos homens públicos dos 
Municípios de Jacinto e de Santo 
Antônio de Jacinto, como também 
de suas respectivas Câmaras Mu-
cipais . 

O SR . PRESIDENTE - Tem a 
palavra o Deputado Athos Vietra de 
Andrade , 

O SR. ATHOS VIEIRA DE AN-
DRADE - Sr . Presidente s Deputados. • rs. fora ~e Belo Horizonte, na primei-

ra qumzena de janeiro, quando es-
tava com minha fa ..... m- d 

Volto a esta tribuna para conti-
n~ar com a minha série de acusa-
ç~es aos atos de perseguição que 
vem sendo praticados pelo atu 1 gov_êrno. Em virtude de minha~ 
críticas, tOdas elas fundamentad 
e do?ume~t!das, feitas desta trib~~ 
n~, Já fui tachado" de agitador 
Nao sei a que se aplicaria o têr: 
~? · ~e agitar é estimular as cons-
c1enc1as contra os erros eu 

s d f -·~, escan-an o_ o:a desta Capital, foi êsse 
meu ll'IDao transferido para Belo 
Horizonte. Tão logo se consumou 
essa_ remoção, fui admoestado, e ad-
v_er.tid~, à porta do Palácio Incon-
fldenCia, pelo Sr. Luiz Soares da 
Rocha, Delegado de Polícia e ex-
~eput~?o pelo ex-PSD, que me 
disse: Na hora em que seu irmão 
~ôr r~movido para o interior você 
Irá dizer que é perseguição". Por 
que esta afirmação? Ora, Sr Pre-
sidente, se não há uma razão de 
ordem funcional, claro está que se 
trata de perseguição. Ressalto ain-
da 0 fato de não ter sido ouvido 0 Delega~o removido. Fomos sur-
preendidos hoje com a sua remoção 
p~ra Viçosa. Para que essa remo-
çao? - Para que, vagando seu 
cargo em Belo Horizonte, seja co-
locado no lugar mais um protegi-
do do atuai Govêrno . 

con~idero agitador. Mas ~unca r::~ 
s~~t1~o subversivo . Agito as cons-
_CJ?nc~ contra as perseguições e 
lDJUStlçB;s e não pararemos as nos-
s~s críticas, ao contrário, a cada 
dia que P~a!. diante de uma e ou-
t:a Pe.rsegwçao, tais atos do go-
verno_ m?entivam-me a dar ao po-
vo mmetro os esclarecimentos ne-
cessários atinentes a êles. 
~gora, ~eparo-me com uma por-

ta~ta pubhcada no órgão oficial de 
h~Je,_ da Secretaria de Segurança 
Pública! que vai atingir diretamen-
te a minha pessoa e indiretamente 
a pessoa de um dos mais ilustres 
homens de carreira da Policia do 
~stado, que é o Dr . Carlos Soares 
~ ~oll!a . Explico o fato: tenho 

ll'mao que se chama Wanderley 
Vieira_ de Andrade que, por concur-
s~, foi nomeado Delegado de Polí-
Cia . de Minas . Fui lotado na Dele-
gaCia de Brumadinbo Rec t mente · en e-d As •. ocu~ando o Departamento 

Sr. Presidente. Lamento ter que 
abordar assunto ligado a elemen-
to da minha família. mas f co d . • · o aço m. esprendimento, porque não 

e SlStência Social, o Dr. Carlos 
~oares_ de Moura, ilustre Delegado 
t e Polici~, conceituado pelo seu al-
? gabarito e pelo bom-senso uti-

hzado no exercício da função que 
exerce, êsse homem digno logo 
que assumiu aquêle Depart~mento 
fes~veu, para melhor atendimen~ 
1° ne:essidacles do seu serviço, 

atuei pela sua remoção para Belo 
~orizonte. Foi trazido para cá pelo 
I ustre Delegado Dr . Carlos Soa-
res d~ Moura, seu superior imed.ia-
t~, d~et~mente, após circunstan-
Ciada mdicação feita ao então se-
cretário de Segurança, Dr . Montei-
ro de Castro . Tive conhecimento 
~e sua . vinda Para Belo Horizonte 
Já depois da sua posse, porque isto 
se deu exatamente numa época em 
Masque eu aqui não me encontrava 

como é irmão d · 
Athos Vieira de Andrad~ :f~a:l~ 
veu apontar as irregularfdad 

~tar m~ts um Delegado de Poli-
Cia. no Abrigo Belo Horizonte" 
sediado nesta Capital. Então, por: 
que conhecia o meu irmão Wan 
~erley Vieira de Andrade n~ 
Poca em que eu me encÓntrava 

P ...,,{ - es as 
er~e6 ...... çoes, os desmandos às 'leis 

as mjust~ças, deliberou o govêrno' 
fem OUVIr. o f~cionário, remov~ 
~ para o mteriOr do Estado para 
1. r uma resposta e, em re'pr~ 
18 ao Deputado Athos Vieira de 

Andrade, que de maneira a1 
fechará sua bOca e deixará d~ 
bi~ ao ~vêrno mais êste ato de 
pe 8'Uiçao · Muito ao contrário 

. , 
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. um incentivo 

será êste ato malS inhas denún-
para continuar c_om fundamentadaS 
cia.s, porque sao nomes em 
em fatos, e~ ato~e~ algum~ te-
datas, que, e ~ d u e dos mais 
rão resposta, amnataites do Govêr-
brilhantes represe 

Bel Horizonte di-
política S~rá s:cretá~io de Seguran-
zer a~e t~ansfira aquêle delegado, 
ça q _ uerem lá, por ser 
porque nao 0 t~o Athos Vieira de irmão do Depu 

d de do ex-PR . -
~n r~ , . d desmoralizarao a 

Assun agtn _o, aniquilarão suas 

no nesta Casa . . 
- t de persegui-

Denuncio e~te . a ~a hoje se pos-

vida dêste D?-~çoÍismo demonstran-
aspiraçõ~:t: ~~:êrno ~stá, entre ou-
do que <: urando dar gua-

ção; e voltarei am dest~ada aos 
sivel, a fa~ar • ~a hor:lo art. 94, ama-
oradores iJlSCntos, P temos 
nhâ continuaremos, ptorqudee outros 

tras cmsas, proc do de política 
rida àqueles mét~ sam as tradi-

- documen os em maos os N "Peque-
atos de a~bi~r~ri~~~d~~s ~ possível 
no ExJ>ediende 'úncias em tôda sua 
fazer essas en temos apenas 10 
extensão, porque inSuficiente para 
minutos, tempo vem fazen-
demonstrarmG os_ r~o q~eo Interior do 
do o atual ove ' 
Estado . 

ui a Portaria 8 .135,. P.u-
Tenho aq . . 3 d órgão oflClal 

blicada à pa~a d~ 0 b acharel 
de hoje, d~s~gna~~ Andrade, de-
Wanderlei V\~u;a LL para ter exer-
legado de ~o cmia d~ polícia da ci-
cicio na de _egac, Esqueceu-se o 
dade de VIçosa · a de es-
Sr . secretário de Segu~a:~elegado 
c1arecer que ~~ :~:~ente . E' uma 
lotado em Be . da que nos 

que sempre mac ~r 
ções do r:os~o t~~~too ~ estou certo 

DenunClO s d 30 dias estará 
de que, dent.ro e utra vez' de Vi-
sendo removldado, 0wanderlei Vieira 

a o deleg o rt ·te ços ' d porque estou ce o, e- , 
de Andra ~· , seu dever, nao 
no. cumpdnmeníll. t~e~êsses politlcos de 
va1 aten era 
ninguém·. t dentro de pou-

Voltarel, portan o,trar outra vez, 
diaS para mos , . da c os • - do s r secretá.no 

que a intença:o t~rmar a vida do 
Segurança ÍOl transfrágil e pequena 
delegado numa ondas da pollti-
nau sõlt_a sõbre ~vem profissional, 
ca Assun um J . digru· dade . servu com que pro~ura braçou por voc~-
na carre1ra que a. nado e preju.di-
ção ver-se-á presslO da politica 

' los tnterêsses E cado l?e t- tuante em nosso s-munic1pal, ao a 
remoção politica,- am loqüente 

t do apreço a e • mereça 0 . . histórica cida-
a.ltiva, tr!"'diclOnal : trata-se da re-
de de VIçosa, ma. d familia que 
moção de um pal e 1 o Sr 
terá dificuldades com e a . deverl~ 

tado . d a hora destinada à 
_ E sgota a - de proposi-

Leitura e Apresentaça.o 

Secretário . da se:u:dar dele-
usar o crlt~rio d 0 interior, 
gados solteuos p~a em quantida-
pois os temos aq porém, pre-
de . Procura S. ~:t~ é irmão do 
judicá-lo, porque . ira de •Andra-
Deputado Athoss Vl~esidente? Para 
de Para que, · den· ..... "'ia da-. faça outra .u....... ' que eu dias Isto porque, 
qui a poucos cÜas quando êle 
dentro de poulcos ia de Viçosa e 
assumir a De egac unir se ir ali o seu dever, e P , 
cumpr . #ô pessoas ligadas à 
necessário .L: r' PSD ali co-
tradicional corrente do c, missão 
Upda com P. UDN, uma 9 

ções, segue-se a.: 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE 

PROPOSIÇCES 

RESIDENTE - Estão 
ab~rt~·at tnsc:_rições para a Reu-
nião de Amanhã· 

QUESTÃO DE ORDEM 

CERO DUMONT - Sr · o SR . Ct t aro-se esta casa 
presidente,_ enco~ r Lei com base na 
vários Pr~Jet<?s ~ i4 isto é, pro-
Lei const1tuc10na :t;· ' ra.zo fa-
jetos cuja tra.mitaça? tê~ticontram 
ta1 Entre êsses, ja se 1 ~iro 
do~ do c;;ovema.dor I~rae , r 
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Um, criando o Conselho de Desen-
volvimento, que deu entrada nesta 
Casa dia 17 de fevereiro, salvo enga-
no. O outro, criando o Conselho 
de Coordenação Rural. Como é do 
conhecimento de V. Exa . os pra-
zos são fatais, estão fluindo e até 
o momento a Casa não elaborou 
normas regimentais que apropriem 
a tramitação dos projetos à natu-
reza dos prazos dentro dos quais de-
vem ser votados . Assim, em rela-
ção ao Projeto, referente à criação 
do Conselho de Desenvolvimento, 
o prazo está, talvez, por 13 dias, 
por esgotar-se, não o prazo útil, 
mas o teórico. Assim, Sr. Presi-
dente, indagaria de V. Exa. qual o 
destino que foi dado ao Projeto 
que apresentei a esta Casa, há mais 
de 30 dias, dispondo sôbre normas 
especiais para êste fim. Insisto no 
pedido de informação, por um lado, 
e, por outro, quero alertar a Me-
sa, porque se os projetos . conti-
nuarem a tramitar de acOrdo com 
o nosso Regimento atual, o que vai 
acontecer é que êles serão aprova-
dos, sem sequer, virem a Plenário . 
Evidentemente, se nós não os pre-
pararmos para votar, então a cul-
pa será mais nossa do que de qual-
quer outro Poder . Assim, Sr. Pre-
sidente, fica a miilha indagação e, 
se possível, considerar assim a mi-
nha advertência, para a importân-
cia do problema. 

O SR. PRESIDENTE - Respon-
dendo à questão de ordem do no-
bre Deputado Cícero Dumont, a 
Mesa informa que, considerando a 
procedência de sua questão de or-
dem e a justiça de suas alegações, 
o projeto, por êle referido, está na 
Comissão Executiva e voltará, após 
a próxima Reunião da mesma, a 
Plenário. 

PALAVRAS 00 SR. PRESIDENI'E 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa 
comunica que a Proposta da Emen-
da Constitucional n. 25, de acOrdo 
com o Artigo 2.0 da Resolução n. 
722, permanecerá sObre a Mesa pelo 

prazo de 3 dias, para receber emen-
das. 

COMUNICAÇAO 

O SR . PRESIDENTE - O Depu-
tado Hélio Garcia comunica à Ca-
sa o falecimento do jovem Hugo 
Tamm Renault. -Ciente. Comuni-
que-se. 

O Sr. Deputado José Maria Ma-
galhães comunica à Casa o faleci-
mento do Sr. Paulo Silveira, ocor-
rido na cidade do Sêrro. - Ciente. 
Comunique-se . 

REQUERIMENTOS 

O SR . PRESIDENTE - Sôbre a 
Mesa, Requerimento do Sr. Depu-
tado Hermelindo Paixão, que pede 
a inserção na Ata de nossos traba-
lhos de um voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Dr . Newton de 
Paiva Ferreira, emérito jornalista 
e educador . 

Para encaminhar a votação, tem 
a palavra o Sr. Hermelindo Paixão. 

O SR . HERMELINDO PAIXAO 
- Sr. Presidente, Srs . Deputados . 

E' realmente emocionado que tra-
go neste meu pronunciamento a so-
lidariedade da Bancada do ex-Par-
tido Social Democrático ISO voto de 
pesar, por mim proposto a esta 
Assembléia, pelo passamento do Dr. 
Newton de Paiva Ferreira. 

Há mais de trinta anos, Sr . Pre-
sidente, Srs. Deputados, jovens éra-
mos ainda- Newton de Paiva Fer-
reira e eu - mal saído êle da Fa-
culdade de Direito, quando em cam-
pos opostos militávamos naquela 
época: êle ardoroso defensor do 
programa da Aliança Liberal, eu, 
ardoroso defensor da Concentra-
ção Conservadora. Não obstante 
nossos pontos de vista inteiramente 
antagônicos, sempre mantivemos, 
ainda mais naquela época, quando 
êle fazia sua doutrinação nas zo-
nas mais perigosas, então conside-
radas para pregação revolucioná-
ria, encontramo-nos uma vez em 
O. Prêto e outra '"vez em Itajubá, 
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quando êle iniciava, junto às Fôr-
ças Armadas, o aliciamento aos 
princípios revolucionários. Mas, 
Newton de Paiva Ferreira foi real-
mente um dos baluartes da Revo-
lução de 30, talvez pouco conside-
rado e sempre esquecido daqueles 
que deveriam premiá-lo quando as-
sumiram o Poder. 'Mas isto é mui-
to natural, porque as Revoluções 
costumam provocar êsses episódios. 
Basta dizer que o grande Presiden-
te Antônio Carlos, que foi a arma 
poderosa da Revolução de 30, foi 
pouco depois tristemente degolado 
na sua eleição para Presidente da 
Câmara dos Deputados . Como é 
natural, Newton de Paiva Ferréira 
nunca foi nem conseguiu ser apro-
veitado como merecia, depois da 
Revolução. Mas, homem idealista, 
professor emérito, de gabarito mo-
ral dos mais elevados, soube êle, 
em tôda a sua vida, imprimir aquê-
le cunho de dignidade que não era 
orgulho nem soberba, mas inteire-
za viril de seu caráter . Posterior-
mente, depois de fundar aqui giná-
sios e escolas, depois de ocupar a 
cátedra do magistério secundário, 
Newton de Paiva Ferreira, no Govêr-
no de Juscelino Kubitschek, foi con-
vidado para integrar a Direção da 
Rêde Ferroviária Federal. Naquele 
põsto, soube êle, mais uma vez, de-
monstrar a sua capacidade e a in-
teligência de grande administrador. 

Por todos êstes motivos, Sr. Pre-
sidente, Srs. Deputados, mais do 
que justa é a reverência desta Casa 
à sua memória, na Proposição que 
fizemos de um voto de pesar pelo 
seu falecimento que constitui urna 
perda e uma mutilação do patrimô-
nio cívico e intelectual do nosso 
Estado. 

O SR . PRESIDENTE - Para en-
caminhar a votação do Requerimen-
to, tem a palavra o Sr. Nunes Coe-
lho. 

O SR . NUNES COELHO - Sr. 
Presidente, Srs. Deputados. 

Trago a solidariedade pessoal e a 
da Bancada da extinta UDN ao re-
querimento formulado pelo Depu-

tado Hermelindo Paixão, em que se 
solicita um voto de profundo pe-
sar desta Casa, pelo passamento, 
ocorrido nesta Capital, do Dr . 
Newton de Paiva Ferreira. 

Quem foi o morto, Sr. Presiden-
te, a imprensa, nestes últimos dias, 
o tem dito; os oradores que ocu-
param esta Tribuna também o dis-
seram; e é do conhecimento de to-
do o povo da Capital e do Estado 
que perdemos um coestaduano dos 
mais eminentes, que, em vários se-
tõres de atividades particulares e 
públicas, muito se destacou pelos 
seus altos merecimentos e pelas 
obras que realizou. 

O Dr. Newton de Paiva Ferreira 
foi, antes de tudo, um idealista, 
pois, desde os tempos de sua ju-
ventude, se integrava sempre, com 
seu verbo inflamado e o seu de-
votamento patriótico, em tõdas as 
campanhas que agitavam a opinião 
pública. 

Depois, homem feito, não se afas-
tou dêste tipo de atividades úteis 
à nossa Pátria . Nós o ~os, por 
várias vêzes, à frente de movimen-
tos de altruísmo, de interêsse cole-
tivo, batendo-se abnegadamente pe-
la realização de grandes ideais. 
Todos nós nos ·recordamos de que 
foi êle um dos principais organi-
zadores da "Campanha de Ouro" 
logo após a Revolução vitoriosa de 
31 de março. Antes desta, havia 
atuado, em várias outras, tôdas con-
duzidas no sentido do · nosso pro-
gresso cultural, social e material . 

Foi também um homem de ação 
dinâmica. Assim é que se distin-
guiu em sua militância pelo comér-
cio e pela indústria, havendo sido 
mesmo um dos elementos de pro-
jeção neste setor, em Belo Hori-
zonte. 

Foi jornalista emérito, dos mais 
clarividentes e combativos. 

No âmbito educacional, prestou 
inúmeros serviços, pois era um pro-
fessor de reconhecida capacidade e 
competência, havendo dirigido es-
tabelecimentos de ensino médio, 
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dentr~ os quais o Colégi . 
q~~ vinha mantendo e J! _Anchieta, 
v anos anos . rtgindo há 

· Requerimento d S 
Luiz Junqueira q 0 r · Deputado 
bléia Legislativ~ ue pede à Assem-
pelo falecimento ~ ~oto de_ pesar 
tra Alvim na "dado r. Lutz Du-

No jornalismo na t· . tísticas e de divÚl s _a lVIdades ar-
também uma gaçao, apresentou 
profícuos, haja s~~ d~ trabalhos 
sido um dos princf ~ at? de ter 
~ dos fundadores Pats Pioneiros, 
m1, emprêsa vitor;i da TV Itacolo-
dito o povo min ?Sa, a cujo cré-
numerosas taref etro .Po~ lançar 
viços relevantes~ Patnóticas e ser-

gre, ex-Pr~feit~1 daq~e~: ~~e .~e-
Em votação o Requerim t ClpiO. 

Srs. Deputados en o . Os 
queiram permanec~~e o aprovam 
contram (P como se en-. ausa) Fo· Requerimento d. S 1 aprovado. 
Reny Rabello em o r. Deputado 
to de congratula _que Pede um vo-
dente da Petrob~~s com o Presi-
da constru - • pelo término 
lo Horizon~!~ do oleoduto Rio-Be-

Enfim, o Dr N wt Ferreira ocupo·u e_ on de Paiva 
ficiê!lcia, cargos , n:m~~·a com .P~o
traçao federal e estadual d ~s
a~ desaparecer, uma 1• eiXando, 
nos mineiros 1 acuna que . 
mente. A re ~ent~os profunda-

Sr~~ ~~!~;!~o~ Requerimento. Os 
queiram permanec~~e o aprovam 
contram. (Pausa) F _como se en-P!lrecimento,p nec~!:~i de seu desa-

VIa de ecoar nesta amente, ha-
do esta homenage c:sa. provocan-
SOciamos com em m- qual nos as-
cia à sua mem6 ioçao, em reverên-

0 SR . PREs.r1;m 

Requeriment · 0 1 aprovado. 
Otelino Sol e~ do Sr · Deputado 
de pesar pelo f~~~~ed~ um voto 
Carlos Américo da en o do Dr. 
residente em Pedra ~unha Peixoto, 

palavra 0 Sr TE - Com a 
Castro, para e~c=ado José de 

O ~R. JOSJ!; DE C~~ votação. 

Em vot - zui . . açao. Para enca~•"~~ tem a palavra o Sr D ••.uuut~.-la, 

Presidente Srs De t ... .n.O - Sr. ' · pu ados 
A bancada do ex-PTB . 

to nesta Casa • com assen-
saudosa às h ' une-se pesarosa e 
das pelo Re om:nagens pretendi-
Deputado nei~~=nto ~<: nobre 

E' verdade o ~aiXao. 
os trabalhist~ Sr. Prestdente, que 
endem, em tô~esta Casa compre-
vago deixado sua amplitude, o 
to do Dr N pelo desaparecimen-
ra, figur~ ct!wton. de_ Paiva Ferrei-
mais proemins maiS Ilustres e .das 
dade. entes da nossa socie-

tri~~a~o~~~a:o~ assim, deixar de 
sentidas e mais omenagens mais 
sejo do enc~rofundas, ao en-
ção do Re . amento da vota-
tado Herm~~r;::;-e~~o Sr. Depu-

ta<?_ SR · PRESIDENT;>. 
çao o Requerim t - Em vo-

Deputados en o. Os Srs. ram pe~ue o aprovam quei-
tram. <Pausa~Focoimo se encon-. aprovado. 

lino Sol . · eputado Ote-
. O SR. OI'ELINO SOL 

SI dente, Srs. Deput d - Sr. Pre-
Encaminh a os· 

An
men_to, paraa~~! ~o~~!a dRequeri-

ats um voto de os seus 
cimento, em Pedra P:ar pelo fale-
co Dr. Carlos Amé . ul, do médi-
Peixoto. rtco da Cunha 

O extinto era realm t gura proeminen't en e, uma fi. 
te de Minas N e ~m todo nordes-
tradi . . ascido em 1877 na ClOnal Fazenda dos Cu ! 
margem do Jequitinh nh rrrus, à 
nicfpio d 0 a, no Mu-
de Când13o mesmo nome, era filho 
Sinhá da C•~a~ ~a Peixoto e D. <UUJa PeiXoto 
d Naquel:s tempos di!íc~is 

o um diploma do ' quan-
:epresentava um 0~~~o superior 
macessfvel, o Dr . ca:Tosvo quase 
graças à compreensã Américo, 
carinho dos seus o, ao zêlo e ao 
se para Salvador ~a~.! transferiu-
d~- maior radiaçã~ c~~ o centro 
dgiao, onde logrou conse ....... ~ dda re-e alguns e; wu, epofs 
cUco. anos, o diploma de mé-
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Formado retornou à sua terra, 
estabelece~ consultório em P~~ 
Azul para servir a tôda a regtao. 

. . da Cunha Peixoto, 
los .Amenco ·-·' ·da em Pedra lUoi.U. ocorn • -·' inha terra natal, 

Pedra ,l'U.II.U, • ~ a das figu-
R~almente, o Dr. Carlos Amértco 

da Cunha Peixoto exerceu a sua 
profissão por mais de 50 anos, _ser-

indo aos seus clientes e anugos, 
v- só de Pedra Azul, mas tam-
~:~ de Almenara, Jequitinhonha~ 
·oaun· a santa Rita e Araçuai . Na 
"' · ' A:çi · quando o queles tempos uu celS, . . eio 

perdeu,. sem d':lJ!_~~ ~ dos ele-
ras maiS quer~ varo realmente, li-
menta~ que es_ a histÓria, à própria 
gadlos ~ P~qp~~~e Municipio. Morr_e 
evo uçao . . da Cunha Pel-
o Dr. Carlos Aroencdo idade depois 

to aos 90 anos e , . xo vida operosa, construtlva, 
de uma ' di que era, e fa-
realiz~dora. :e~m~o tempo, colocou cavalo representava o umco m 

de locomoção, era com~ ver-se ~ 
Dr. Carlos América, mwtas e mw 
tas vêzes noite a dentro, varan~ 
léguas d~ distância em estra 
inacessíveis para atender a seus 
clientes. Fazendeiro, homem ab~s
tado teve a felicidade de J?O 1 e~ 
dispénsar um carinho especm -

zendetro ao tôd a sua todo o seu trabalho, a 

sua profissão, a qual s~mp~:X:x~~-
ceu como inStrumento o , 
mo meio de caridade aos pobr~. 
e como recurso para finS humam-
tários. . v dor Dr . Carlos América fOl erea 
à Câmara Municipal d~ P~dra ~ 
em várias sessões leg1Slatlvas . Cl_ 
dadão pacüico e modera~o,. pro~
rou sempre, na vida publica 
quela cidade, ser um ho~em con-
selheira!, apagado r de ódi~s · d . 

D Carlos Américo deiXOU 01S 
filh~~ residentes em Pedra Azl ul~ 

. guem 0 seu exemp o 
~~ni~~o s:eu nome de cid:adão_ dig-

h nrado zeloso dos mteresses no e o • 
de sua terra · 1- · tamos 

Daí a s razões por que so lCl. 
m Ata pelo fa-um voto de pesar, e . , 'dadáo 

. t daquele d1gno c1 lecrmen o of. a-0 sempre f-z da sua pr lSS '- . , 
que in~trumento de assistencla aos 
umpobres e necessitados de todo o 

Minas 

dedicação à profissão que escolheu~ 
fazendo da Medicina verdadeiro sa 
cerdócio . Naquele t~mpo _em Cl:ue 
não havia estradas, na:o havu~lme~~ 
de comunicação, êsse il~tre om al 
de Pedra AzUl percorri.a, a cav o, 
t -das as fazendas e povoados, pa-
0 . d para minorar ra suavlZar a or e . 

o sofrimento, restabel_ecendo; ~~u
de a não poucos. Fol, se~ UVl a, 

das figuras que malS se P!O· 
uma ial econônuca jetaram na vida soe , t n-
e politica de Pedmirl~ Azudasl. ~ :ra-

t uma fa 1a 
c~n. e 3: d Minas Gerais que se 
diClOnalS e - · ial 
projetou na vida econo~ca, souus~ 
politica e jurí~ca:, d~ou d~ Dê-
tre extinto dots ?lhtos. oMiltÓn da 

da Cunha PelXO O, e 
~~a Peixoto e, dentre o_:; se~: 
netos, desta·ca-se o Dr · Joao _c te~ 
los de Almeida Peixoto, moço m 
li ente e de grandes virtudes que, 
~sta hora ocupa o honroso ca;~o 
~ Chef de Gabinete do Secretan? 
~ Edu~ação. O ilustre morto del-
xou como parentes, dentre outFulros 

' 0 Dr Carlos -ilustres nomes, : t ilustre 
gêncio da Cunha Pe.IXO O, Jus-
Desembargador do Tnbunal ~ Ré· 
tiça de nosso Esu;uu>. e Jo. cio T. 
gulo da cunha PeiXoto, UlZ 

norte de PRESÍDENTE - Em vo-0 SR. 
tação o Requinherima· -~:t~~m a palavra 

Para encaro • 
o Deputado AtalibaME~~~~-- Sr. 

0 SR ATALIBA 

de Alçada e seu primo, .;rr:t s~~ 
do grau Dr . Antônio eiXO Fed 

' Deputado e-Lucena Cunha, ex- liderou 

.d · t srs Deputados . Presl en es, ·te1. Sol encami-
0 Deputado O mo 

nh u à Mesa Requerimento em que 
e~e seja aprovado um voto de pe-

P Ata pela morte do dr · Car-sar, em • 

ral quefi! _pêonrci,:o~g~~p~~~· público: 
com e c1 .uo d J ui-UDN em todo o Vale o eq 
a ~~nha O Dr. Carlos .Américo da hmha p~ixoto abre um gr~nd~ v~~ 
zio na passagem humana nao 
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Pedra Azul, mas de todo o Vale do 
Jequitinhonha. pelas grandes qua-
lidades e virtudes excelsas que 
exornavam a sua personalidade de 
escol . Por tõdas estas razões, jul-
go do meu dever, trazer a minha 
palavra de amigo e conterrâneo pa-
ra tributar à sua memória inesque-
cível o nosso respeito, a nossa sau-
dade. 

Esta Casa prestará, ne~ta opor-
turridade, aprovando o Requerilnen-
to do eminente colega Deputado 
Otelino Sol, uma homenagem justa 
à memória de um homem que, real-
mente, foi grande t> a quem Minas 
deve, na Região do Vale do Jequi-
tinhonha, o seu progresso, o seu de-
senvolvimento, a sua prosperidade. 

O SR. PRESIDENTE - Em vo-
.ação o Requerimento. O Srs·. Depu-
tados que o aprovam queiram per-
mancer como se encontram . (Pau-
sa) . Foi aprovado. 

Sõbre a Mesà, Requerimento do 
Sr. Deputado Pinto Coelho que so-
licita seja apresentado um voto de 
congratulações com o Sr. Minis-
tro da Saúde, e com o Diretor da 
Fundação SESP, pelo convênio as-
sinado entre o Govêrno de Minás 
Gerais e o Ministério da Saúde, pa-
ra execução do Serviço de Saúde 
na área mineira atendida pelo Ser-
viço Cooperativo de Saúde, extin-
to em 1965. 

Em votação o Requerilnento. Pa-
ra encaminhá-la, tem a palavra o 
Sr. Deputado Cícero Dumont. 

O SR . C!CERO DUMONT - Sr. 
Presidente, Srs . Deputados. 

Bem andou o Sr. Deputado Pinto 
Coelho pedindo votos de congratu-
lações desta Casa com o Sr . Minis-
tro da Saúde pelo fato de ter sido 
assínado convênio entre o Estado 
de Minas Gerais e aquêle Ministério 
para execução de serviços de saú-
de na área mineira, atendida pelo 
Serviço Cooperativo de Saúde, ex-
tinto em dezembro de 1965 . Nós, 
daquela região, que conhecemos a 
gravidade da saúde pública por um 
lado e que, por outro lado, sempre 
contamos com o trabalho do SESP, 

de alta eficiência, perfeitamente es-
truturado e, sobretudÇ>, estreme de 
influências estranhas, sentimos um 
golpe terrivel quando foi extinto o 
Serviço Cooperativo que atendia à 
referida área, em nome do SESP. 
Agora, quando é assinado o convê-
nio entre o Estado de Minas Ge-
rais e o Ministério da Saúde para 
que essa organização, de fama in-
ternacional, volte a prestar o seu 
serviço àquela população, na ver-
dade, todo o povo mineiro tem mo-
tivo para regozijo, mas, nós, da-
quela região, em particular, temos 
o dever de nos regozijarmos com 
esta medida. O SESP responde pe-
la Saúde Pública, em mais ou me-
nos vinte municípios do Polígono 
das Sêcas, e é nosso desejo que êle 
ten.hã a seu cargo todos os muni-
cípios daquela área, não só pela 
alta eficiência do seu trabalho ad-
ministrativo, como pela correção, 
na orientação do serviço. Sensível ao 
problema do aproveitamento do ele-
mento local, todavia, não permite 
influências que não correspondam 
aos seus objetivos, aos objetivos da 
sua filosofia de trabalho . 

Portanto, Sr. Presidente, congra-
tulo-me com o SESP, com o Esta-
do de Mínas e com o Ministério da 
Saúde e, em o fazendo, deixo aqui 
lançado o meu depoimento do quan-
to o Norte de Minas deve ao SESP, 
em matéria de assistência. 

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

- Esgotada a matéria destinada 
a esta parte da Reunião, passa-se à 

2.lJ. PARTE DA OROEM DO DIA 

QUESTAO DE ORDEM 

O SR . CíCERO Dl.J!MONT - Sr . 
Presidente, apresentei há dias pro-
jeto de Emenda Constitucional dis-
pondo sôbre as eleições municipais. 
De acôrdo com a Resolução n. 722, 
foram elabox:adas normas especiais 
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para facilitar todo o projeto de 
Emenda Constitucional que venha a 
fazer adaptação de emendas feitas 
à Constituição Federal ou em conse-
qüência de ato Institucional e Com-
plementares. A Emenda dessa re-
ferida Resolução declara que a 
adaptação se refere ao Ato Institu-
cional n. 2 e Complementares. 

A Emenda que apresentei visa a 
facilitar a adaptação, não apenas 
da Emenda Constitucional n . 13, 
mas, também, de dispositivos do 
Ato Institucional n. 3 . Como o ob-
jetivo da referida resolução é faci-
litar a tramitação para tal adapta-
ção, indago de V. Exa. o seguin-
te: se a Emenda pode correr por 
esta tramitação especial e se po-
de correr, solicito a Vossa Ex-
celência fazer desde logo a desig-
nação da Comissão Especial . Per-
mito-me, Sr. Presidente, adiantar a 
Vossa Excelência o meu pensamen-
to pessoal a respeito, sem que com 
isto pretenda influir na delibera-
ção de V. Exa .. Meu propósito é 
somente fornecer alguns elementos 
para o raciocínio de V. Exa. A Re-
solução 722 foi elaborada com o 
objetivo de facilitar as adaptações 
decorrentes de Emendas à Consti-
tuição Federal, a partir do período 
revolucionário e dos Atos Institu-
cionais e Complementares. Esta re-
forma regimental foi feita, porque 
é um nosso dever fazer tais adapta-
ções a curto prazo, uma ve.z que de 
acôrdo com os têrmos do nosso Re-
gimento, a elaboração e a tramita-
ção de uma Emenda Constituição é 
morosa. De modo que o nosso obje-
tivo é êsse, embora a redação da lê-
tra da Resolução 722 possa não men-
cionar todos os Atos Institucionais, 
mas apenas o Ato 2. O objetivo é 
facilitar as modificações decorren-
tes de mandamento federal ou Re-
volucionário. Se não procedermos 
desta forma, correremos o risco de 
ter as modificações de fora para 
dentro como também correremos 
o riscÓ de ver a decretação de in-
tervenção em nosso Estado. 2ste 
é o meu ponto de vista pessoal, ~a-

ra sustentar que minha Emenda 
tem seu caráter adaptacionista e 
assim conta com prazo curto, pe-
lo que deverá correr de acôrdo com 
as modificações da Resolução 722. 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa, 
respondendo à questão de ordem 
do Sr. Deputado Cícero Dumont, 
informa que a Proposta de Emen-
da Constitucional n . 25 foi recebi-
da pela Mesa no dia 1.0 de março 
de 1966, conforme despacho do Sr . 
Secretário. 

E adianta, ainda, o seguinte: na 
presente Reunião advertiu a Casa 
desta Proposta de Emenda Consti-
tucional solicitando que, nos têr-
mos do Artigo 2.0

, da Resolução n . 
722, a mesma permaneceria sôbre 
a Mesa para receber emendas, pelo 
prazo de 3 dias. 

Informa, ainda, que, no curso 
dêsses 3 dias, a Mesa designará 
uma Comissão p I'a dar parecer sô-
bre a Proposta de Emenda Consti-
tucional n. 25. 

-Vêm 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 
se discuta e vote o Projeto n. 3 .476 
logo após o de n. 3.471. 

Sala das Reuniões, 2 de março de 
1966 . 

(a. ) Hélio Garcia. 

REQUERIMENTO 

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

O Deputado abaixo assinado re-
quer a V. Exa. a inversão da Or· 
dem do Dia da Reunião de hoje, a 
fim de que seja discutido e votado 
em primeiro lugar o Projeto n ... 
3. 476/ 65, de iniciativa governamen-
tal, o qual modifica dispositivos da 

-101-
Lei n. 3 .214, de 16 de outubro de 
1964, e dá outras providências 

Sala das Reuniões, 2 de marÇo de 
1966. 

ção, em . n_osso Estado, de fixar 
uma postçao que é aquela mes-
~a que adotamos da última Ses-
sao Legislati~a, quando aqui exer-
cfam~s- funçao fiscalizadora de 
opostçB? . Procuramos, naquela 
0~0~dade, por estudos da Co-
mtssao de Finanças, como o nosso 
rep_resentai?-te Deputado Gilberto Al-
meida, aprunorar êste projeto que 
com o substitutivo daquele Depu: 
tado. e com emenda do Deputado 
Lour~v~1 Brasil, tem, nesta Reunião, 
condiçoes de ser votado. Não que-
r~~os, nesta hora, fixar outra po-
Siçao que não aquela que já era 
adotada pela minha Bancada e pe-
las Bancadas que, nesta oportuni-
dade, apóiam o atual Governador 
do Estado . Nós não tínhamos nem 
era noss_o desejo, o pensamento de 
J?rocrastmar a votação dêste pro-
Jeto. Queríamos, isto sim, aguar-
dar q1;1e a Secretaria da Fazenda 
conclwsse- os estudos que estava 
fazendo sobre a repercussão do 
Projeto nas finanças do Estado 
Recebemos, há alguns minutos, ~ 
palavra do Sr . Secretário da Fazen-
da, Dr. João Quadros, informan-
do-nos ter sido o Projeto devida-
ment~ examinado por aquela Se-
cretaria e que poderíamos libe-

(a. ) Jorge Ferraz. 
O SR. PRESIDENTE - Sôbre a 

Mesa, Requerimento dos Srs. De-
putados Hélio Garcia e Jorge Fer-
raz, requerendo a inversão da Or-
~em do Dia, a fim de que seja dis-
tido e_ votado, em primeiro lugar, 
o ProJeto n . 3 . 476, de iniciativa 
governamental. 

Em votação os Requerimentos 
Os ~rs. Deputados que os aprov~ 
queuam permanecer como se en-
contram. (Pausa). Foram aprova-
dos. 
V~tação, em 3.1J. discussão, do 

ProJeto n . 3.471, do Sr. Governa-
d_9r do ~?tado, o qual concede pen-
sa~ ~ Vlllva de Carlos Antunes de Ollvetra. 

A Comis~ão de Finanças opina pe-
la aprovaçao do Projeto . 

Em votação . Os Srs . Deputados 
que 0 aprovam queiram permane-
ce~ como se encontram. (Pausa) . 
Fo1 aprovado. 

- A_ Colll_!ssão de Redação. 
3.'.' discussao do Projeto n. 3.476/ 

65, do Sr . Governador do Estado 
0 qual modifica dispositivos da LeÍ 3:2!4, ?e 16-10-1964 e dá outras pro-VIdencias . 

A Comissão de Finanças perdeu 
0 prazo regimental para dar pare-cer . 

Em djscussão o Projeto. (Pau-
sa) · N ao há oradores inscritos 
Encerro a discussão. Em votação· 

Para encaminhá-la, tem a palavrà 
0 Sr · Deputado Manoel Costa 

O SR. MANOEL COSTA - . Sr 
Presidente, Srs . Deputados . · 

rá-I~ para a votação. Queremos, 
P_or ISto, nesta oportunidade, anun-
c~ar ~os ~xatores e aos homens da 
f~cahzaça_o do Estado que não sa-
namos nos, da bancada que lide-
ro nesta Casa, que iríamos adotar 
o~tra atitude que não aquela que 
tivemos, quando examinamos: o 
pro_jeto nas Comissões Técnicas 
aprunorando-o . ' 

Anuncio, assim, que a minha ban-
cada, a bancada governista vai 
proferir, nesta hora, o seu voto !a-
rável ao Projeto. 

(Palmas nas galerias). 
Exercendo, nesta oportunidade 

graças à confiança do Governado; 
Israel Pinheiro, as funções de Líder 
d_o Goyêmo, nesta Casa, não pode-
na derxar qne a Assembléia votas-
se 0 Projeto n. 3.476, que trata de 
assunto que, diretamente, fala às 
classes da arrecadação e fiscaliza-

O SR. PRESIDENTE - A Mesa 
s?licita das galerias que não se ma-
nifestem. 

Com a palavra para encaminhar 
a votação o Sr. Deputado Hélio 

·Garcia. 
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0 SR. HÉLIO GARClA- Sr. Pre-
sidente e Srs. Deputados .· 

Falo, neste instante, em nome da 
liderança da bancada da e~-UDN ·, 

O Projeto que ora discutimos, e 
oriundo d~ Mensagem do ex-Go-
vernador Magalhães Pinto . e pro-
põe um aumento de V'enCimentos 
para a classe dos ~xat~res e fun~ 
cionários da fiscallzaçao do Es 
tado. 

Sem dúvida alguma! S · ~xa · • 0 
ex-Governador Magalbaes pmto, re-
conhecendo a necessidade . de me-
lhorar as condições d~ 'flda dos 
referidos servidores pubhcos, au-
mentando os vencimentos . dessa 
classe de funcionários, enVIOU a 
esta Casa aquela Mensage~ que, 
dentro de poucos instantes, rremos 
votar. Acompanhamos, ~urante vá-
rios meses a tramitaçao do Pro-
jeto ora ~as Comissões, ora em 
Ple~ário, procurando sempre da~ 
à classe aquilo que ela b~z:t me 
r-ece. Por vêzes, a proposlÇ::"O ~o
freu demoras na sua trarmtaçao, 
em virtude de emendas q ll:e ~e 
foram apresentadas na~ Comlssoes, 
e no Plenário. Post-enormente, S. 
Exa., o Governador do Estado, 
mandou Mensagem com prazo de 

Projeto n° 3.476 e, quando o fêz, 
Srs. Deputados, sentia S. Exa . ~ue 
a laboriosa classe dos se!Vldo-
res do · Estado, a que estava afeta a 
fiscalização e arrecadação das r~n
das merecia do Poder Execut1vo 
um' t ratamento condigno; sabia ain-
da o Governador que a melhoria de 
vencimento e vantagens do pessoal 
da fiscalização e arrecadação iria 
determinar sem dúvida, melhor ar-
recadação pare o erário público . 

Ouvimos desta Tribuna!. Srs. ~
putados, o Lider do Governo afu-
mar que a bancada do PSD vota!á 
coerentemente com o~ ~ron~cu~
mentos feitos nas Cormssoes Tecm-
cas desta Casa . Mas, gostaríamos 
de que o Lider do Govêrno tam-
bém tivesse afirmado, além do v~to 
decisivo neste Plenário, que é m-
tenção do atual Govêrno não vetar 
0 projeto, de vez que, est~da_do 
como foi em tôdas as C~missoes 
Técnicas, aprovado por todas as 
bancadas, será surpreend.ente .para 
todos nós e para o funciOnallsmo, 
se, logo após, encaminhado ao Exe-
cutivo, voltar a esta Casa com o 
veto do sr. Governador . 

.A.inda temos nos ouvidos as p_a-

30 dias . -Neste instante, em nome da ban 

lavras do Lider do Govêrno e nos, 
d PR ao deixarmos o nosso 
a~oiam~nto à Mensagem do Goyer-
nador' fazemos um a pêlo a? . ~~der 
do Govêrno, para que se diriJa ao 
Governador e, desde log~, trB:ga a 
tranqüilidade para o funciOn~SJ!lO 
ligado à arrecadação e fiscallZaçao, 
com a afirmação de que o G~ver
nador não vetará o atual proJeto . 
Então sim, poderemos dizer que .0 

atual ' Govêrno andou bem, po_:s 

ada de ex-UDN e -em ~orne da 
~aioria que apiou o ~vemo ~s= 
sado declaro, com alegrlB, que rre 
mos, votar maciçamente pela apro-
vação do Projeto, fato que resul~ 
tou de iniciativa nossa de reque 
rer a inclusão em pauta do Pro-
jeto. 
6~~RESIDEN~E .-A Mesa 

reitera a sua advertencu; às gale= 
rias no sentido de que nao se ma 
nifestem. ~r com a palavra, para enca 
a votação do Projeto o Sr. Depu-
tado Jorge Ferraz. S 

O SR. JORGE FERRAZ: - r. 
Presidente, Srs . neputado_s. . 

O ex-Governador Magalhaes Pinto 
houve por bem encaminhar a esta 
Casa. M-ensagem que resultou no 

. Anndo o pessoal da fiscalizaçao aJuuo. - . da . mes-e da arrecadaçao, a]U a Sl 
mo com 0 aumento de receita. -
(Palmas). T a o SR PRESIDENTE - em 
palavra .o Sr. Deputado Anuar Fa-

re~ SR. ANUAR FARES - Sr. 
Presidente, Srs. Deputados . 

uma das características do Go-
~rn anterior que deu a êste Es-
~o 0 um progresso. e um desenvol-
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vimento que já são conhecidos por 
todos, não obstante qualquer dife-
renciação do ponto de vista par-
tidário foi favorecer os servidores 
públicos e, dentre êstes, quis o Go-
vêrno destacar, sobretudo, o nobre 
e importante papel que os exato-
res e fiscais exercem na vida eco-
nômica e financeira do Estado . 
Evide~temente, não pode haver 

planejamento governamental, não 
pode hanr esquema de trabalho ou 
embasamento financeiro, se o Es-
tado não contar com funcionários 
capazes, competentes, bem remu-
nerados e €ntusiasmados com sua 
função. Sabemos que é constituída 
de funcionários desta classe a Se-
cretaria da Fazenda. Mas, sabemos, 
também. que é necessário remune-
rai.· condignamente a classe, porque 
é ela que canaliza, para os cofres 
do Estado, os recursos que possibi-
litam mais escolas, mais hospitais, 
estradas e mais desenvolvimento 
econômico . 

Assim sendo, é com o maior pra-
zer que venho aqui associar-me às 
manifestações de solidariedade com 
a classe dos exatores e fiscais . 

Foi aqui exaltada esta classe pe-
lo Líder do Govêrno, pelo Lider da 
Oposição e pelo Lider do partido 
que tanto enobreceu êste Estado, 
o ex-PR . Junte-se, pois, aos louvo-
res e à solidariedade dêstes orado-
res, a minha p ::tlavra de entusiasmo, 
no momento em que deixo o meu 
voto favorável à aprovação do Pro-
jeto. 

O SR. PRESIDENTE- Para en-
caminhar a votação do Projeto, 
tem apalavra o Sr . Deputado Artur 
Fagundes . 

O SR. ARTUR FAGUNDES - Sr. 
Presidente, Srs. Deputados. 

Queremos, desta Tribuna, consig-
nar nos Anais desta Casa a nossa 
posição de inteira e irrestrita soli-
dariedade a uma classe de servido-
res que presta os mais relevantes 
serviços ao erário público do Esta-
do, a dos exatores e fiscais da ren-
da . 

Ççmstituelll ~~e~ o suporte f~-

ceiro em (lue se apóia a máquina 
administrativa do Estado. Sem o 
seu trabalho, sem · a sua colabora-
ção despretensiosa, a ~áquina ad-
ministrativa estadual se emperra-
ria, e o Poder Público não conse-
guiria levar a bom têrmo a obra 
de Govêrno, que redunda no aten-
dimento do interêsse público e 
do bem-estar social. Queremos 
assinalar que, em verdade, os fis-
cais de renda e os exatores são ho-
mens que enfrentam tôdas as vi-
cissitudes, põem em· risco sua vida 
e sua sobrêvivência, na tarefa de 
arrecadar ou no levantamento de 
débitos fiscais, colaborando, assim, 
para a formação da Receita Finan-
ceira de que o Estado carece para 
levar a cabo a obra de Govêmo 
que planifica em cada exercício fi-
nanceiro. 

Associando-me aos pronunciamen-
tos das diversas lideranças que se 
fizeram ouvir desta tribuna quero, 
de maneira inequívoca, trazer para 
os Anais da Casa a minha solida-
riedade, manifestando, de público, 
o meu voto inteiramente favorável 
a êste Projeto de Lei que visa a 
dar o mínimo necessário aos abne-
gados exatores e funcionários da 
fiscalização do Estado . 

O SR. PRESIDENTE - Em vo-
tação o Projeto. Os Srs. Deputa-
dos que o a provam queiram per-
manecer como se encontram. (Pau-
sa). Foi aprovado . 

- A Comissão de Redação . 
1.~ discussão do 1.0 turno do Pro-

jeto de Emenda Constitucional n . 
798/64, da Comissão de Justiça, que 
modifica a redação do Art . 78 da 
Constituicão do Estado de Minas 
Gerais. -

Em discussão. Nãô há oradores 
inscritos . Encerro a discussão . 
Em Votação . Os Srs. Deputados 
que o aprovam queiram permane-
cer como se encontram. (Pausa). 
Foi aprovado. 

A Mesa constata que o Projeto 
foi aprovado por unanimidade, es-
tando presentes 73 Srs. Deputados. 

/i Ççmlis~?ão çle Justiça . 
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2.~ discussão do Projeto n . 3.018/ 
1965, do Sr. José Maria Magalhães, 
que declara de utilidade pública a 
sociedade civil denominada "Fra-
ternidade Paulo de Tarso", com se-
de em Belo Horizonte . 

Em discussão 0 Art . 1.0 • 

Para discuti-lo, tem a palavra o 
Deputado Domingos Jório. 

O SR. DOMINGOS JóRIO - Sr. 
Presidente, Srs. Deputados . 

Nem sempre é com entusiasmo 
que ascendemos a esta Tribuna para 
abordar os assuntos para os quais 
nos impõe um dever de consciên-
cia. 

O assunto que vamos abordar ho-
je, Projeto de autoria do Deputado 
José Maria Magalhães, é árido, é 
incômodo, mas é, ao mesmo tempo, 
de indeclinável dever moral, prin-
cipalmente de nossa parte, de não 
deixar passar a oportunidade . 

O Projeto, do qual nos aproveita-
mos para encaminhamento, visa a 
declarar de utilidade pública a so-
ciedade civil Fraternidade Paulo de 
Tarso, com sede em Belo Horizon-
te . Na justificativa, o Sr . José Ma-
ria Magalhães esclarece que a en-
tidade visa, principalmente, a esti-
mular a prática da caridade espiri-
tual e moral . Nosso discurso desta 
tarde se baseia também no senti-
mento de caridade espiritual e mo-
ral, principalmente de caridade mo-
ral para com uma família enluta-
da, pela perda prematura de um pa-
rente covardemente assassinado na 
cidade de Mantena. E', portanto, 
dever de caridade, de fraternidade 
e de solidariedade humana que se 
fale sôbre o fato, que trago ao co-
nhecimento desta Casa, e sôbre os 
incidentes que tumultuaram a apu-
ração dêsse crime, que vai causar 
a maior espécie aos colegas que se 
dignarem a nos ouvir. Nós o fare-
mos baseados em certidões e docu-
mentos que vão estarrecer a todos 
os que têm profundamente acen-
tuado o sentimento ético e social. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados. 
Infelizmente, o noticiário policial, 

de hoje, dos jornais da Capital, fo-
caliza novamente a nossa cidade, 
no que se refere à parte criminal, 
apresentando, com certo exagêro, 
um índice de criminalmente com-
parado ao desta Capital . Seja co-
mo fôr, o clima em Mantena é de-
primente e de absoluta inseguran-
ça. Para isso tem contribuído o Po-
der Público local; e para isso mui-
to contribuiu o Govêmo passado, 
conforme vou demonstrar . 

Todo crime causa um impacto na 
sociedade. Primeiro, por ser um 
illcito penal, por ser uma afronta 
ao senso ético-social, comum a to-
do cidadão. E maior é o impacto 
quando se trata de um crime do-
loso contra a vida, quando se trata 
de subtrair do meio social algum 
elemento valioso dessa coexistên-
cia humana. Para que se possa com-
preender e analisar tal aconteci· 
mento, é preciso que se perquira, 
ainda que ligeiramente, seus ante-
cedentes, que acabaram por produ-
zir o evento criminoso . Um crime 
tanto mais tem repercussão pelas 
circunstâncias em que foi realiza-
do. :t!:sse a que me refiro, realiza· 
do em Mantena, há cerca de 2 anos, 
t eve como vítima um dos elemen-
tos mais estimados da sociedade 
mantenense, jovem contador que 
ali foi exercer sua atividade, es-
timado por todos, e teve, pelas 
condições da vítima, aquela reper· 
cussão dolorosa e negativa, não só 
na sociedade mantenense, mas, co-
mo vou provar, em quase todo o 
Estado de Minas Gerais . Por ou-
tro lado, verüicado o crime, as 
suspeitas recaríram. na figura de 
projeção social e polftica que é o 
Prefeito de Mantena, suspeitas es-
sas confirmadas posteriormente pe· 
la declaração minuciosa e detalha-
da do pistoleiro, apontado como 
autor material daquele bárbaro 
assassinato. Portanto, a repercus· 
são foi a maior possivel, e o inte-
rêsse da sociedade na apuração da 
autoria dêsse covarde assassinato 
terá que ser correspondente a êsse 
impacto social. 
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E foi assim que uma ve . 

do êsse lamentáve'I inciden~,0~0~= 
vernador Magalhães Pint 

ocasião foi exat 

d - · o recebeu e vanos setores de proj -
trar à Casa amente Para mos-
gerai . que a repercussão foi 

Estado, como do Prefeito eJaoT no 
nema - tio da vítima d~ e ~pad M ' ess<> crune e antena - o Prefeito -de p 
crane, de tôda a fanúl · C o-
da famflia Magalhães ra . ampos, 
veementes · . t • sohcitações 

Tenho, em .ttleu d 
. cumentos que deixpo _er, outros do-
de resumir o me arer de Ie:. a fim 
nesta Casa M ~ pronunciamento 
que · o f t . as, a Casa já sente 

e InSIS entes n t"d de colocar d · . . o sen 1 o 
a serviço d~luc1~dpos_:tlvo ~ policial 

_ . a o repercutiu e in di 
nao so os parentes da T gnou, 
a tóda uma sociedad VI un~, mas 

D L açao desse cri me .. e nossa parte, recebemos . -
clusi:~e, do deputado João B 1 • m-
~?asiao, telegrama, no qual e o, na 
ma recomendar ao D I nos pe-
MB?tena o emprêgo dee ;;~!o de 
melOs, a fim de ue os 
rar tão b , b q se P_udesse apu-
rid ar aro assassmato, ocor-

quel t e que vzu na-e a o, um procedime t ' 
nhuma jt.Lstificativa ser:n 9 ~~mnhna
amp"ro sem nh' um 
legal ~· Ápesar ~e uma co~ertura 
teve o crime -a repercussao que 
h . , nao se consegu · té 

0 ~em 5 de fevereiro ale 
ser ele seu parente I lmgando 
nesta 0 ·- · gua ente - caszao, recebemos sor "t • 
çao do deputado Altair Chagas ICI a-
nos pedia todo . , que 
elucidação d aml paro ~oss1ve1 na aque e ternvel crlm 
porque a família estava ligada eà, 
sua e era gente de ·t . -
goz~va de todo r~~i~oproJeçao. e 
social em que vivia . no meiO 

O Sr. Altair Chagas - Ex tam te Sr n a en-' . eputado Para co~., . al - ' '-'.u.lr1nar a 
é ::0 que V · Exa . acaba de fazer 
sinat~ darte . Na ocasião do assas-
lJos fm· po contador Rômulo Caro-

' rocurado po . reside em Caratin r se par que 
tem honract ga, e que ali nos 
seu estímulo~ com seu apoio e o 

Peço permissão a V . Exa 
no meu aparte e""'"'"'. - . P~, nom • _ "'-LUJli me de citar 

es, por r azoes pessoais mas 
quero antecipar a v Ex ' 
mesmo se ·t · a . que m CI á-los sem aludir ' Pessoas e t ' a berto de ..._a ~ 05 V· Exa . está co-_. ,azao na denún · 

OJe. a apuração de s IU, a 
pelo menos, intelectual. ua autoria, 

Quero dar, em rápidas 
o único antecedent I_>alavras, 
provocou êsse desfe;ht~~SIVel que 
so, tão deprim t ao do~oro
de de Mantena~n e Para a soCieda-

Rômulo Campos estimadíssimo era um cidadão 
do do maior r:~e~~~t~na, _cerc_a-
da POPulação local De~aç~o 
em seu es "tó . · -•uua ele 
d cn rro de Contabil"d e a grande ma· . 1 a-
contábeis de Man~~~ ~ escritas 
te ser udenista · ~ _?bstan-. por conVIcçao J·a maiS trabalhou no sentido d ' -
~entar fôrças eleitorais oe ~r;e
ffiCidente a única . . . · uruco 
mulo ca{n munrzade de Ró-
P -~ ·t po~ ~stava na pessoa do 

-elei o munlclpai de Mantena 
Quando o Prefeito assumi · 
go o Sr w· ldir u o car-
1 ' . · a Pereira da Silva 
l!n~~~dmpostos exagerados naque-

e, sem nenhuma legisl -
própria, sem nenhum conb . açao 
to da Câmara e sem dar n:~unen
: atisfação aos contribuintes u~a 
~s procuraram Rômulo c · s-

vem fazendo da T .b era que 
bléia. v E ri ~ da Assem-
certo . xa . esta no caminho 
d , por~ue areclamação do Pai 

~~~ ~e protestar contra aq~~~~r~ 
e1ro assalto à bólsa po 1 Rêmulo Campos t _ pu ar. inh . . omou entao 0 ca-

o assassmacto d Que text repro uz, quase 
V E uaimente, as palavras que 

. xa. profere neste instante 
.,,0 SR. DOMINGOS JóRIO. 

~oracteço o aparte de V Exa 
t~ alusão a esta t.Qterte~ência~ ~ 

n:_ o mchcado . Por ser um . da 
dao esclarecido e de a ura CI: -
so_ ~e responsabilidade,p dirid~u sen-
OfiCilo a_o Sr. Prefeito soli~tan~ 
esc arecunentos sóbre 
mentos 0 prefeit que ele-
a9uela exorbitaçã~ J: !aposeotu para 
nJcipais De ;., s os mu-. po~ desta providência, 
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foi êle levar o ofício ao Gabinete do 
Prefeito, sendo maltratado e tendo 
ainda o chefe do Executivo Munici-
pal rasgado o ofício na sua presen-
ça, depois do que mandou que Rô-
mulo Campos se retirasse do seu 
Gabinete. Posteriormente, Rômulo 
Campos enviou ofício idêntico ao 
Presidente da Câmara Municipal, 
solicitando esclarecimentos sôbre 
aquela situação irregular . O Pre-
sidente da Câmara. ciente do espí-
rito atrabiliário do Prefeito, foi con-
sultá-lo a respeito, tendo-se na oca-
sião o Prefeito recusado a fornecer-
-lhe qualquer informação. Daquela 
data em diante, começaram então 
as ameaças do Prefeito a êsse jo-
vem que nada mais fazia que ten-
tar cumprir o seu dever. Rõmulo 
Campos, sentindo-se ameaçado e em 
insegurança naquela cidade, com a 
presença de jagunços aliciados pelo 
próprio Prefeito, procurou fixar re-
sidência em outra localidade. Os ja-
gunços transitam ali arxnados e são 
"fichados" - como dizem na cida-
de- a serviço da Prefeitura. Mas, 
por infelicidade, em virtude da de-
mora normal causada pela trans-
ferência de sua família, foi êle trai-
çoeiramente impedido de realizar 
o intento. Assim, no dia 4 de fe-
vereiro foi covardemente assassi-
nado, quando, pela praça principal 
da cidade, dirigia-se êle para sua 
residência, de mãos dadas com seu 
único filho de 5 anos. 

Coincidência bastante interessante 
é que, instantes antes do crime, a 
rêde de luz da rua em que passa-
va Rômulo se apagou. Consumado 
o homicídio, as luzes se acenderam. 
O criminoso se escondeu, logo após 
a prática do delito, no próprio bar-
racão de luz da Prefeitura e dali 
desapareceu, sem que a polícia o 
pudesse seguir, numa tentativa de 
prisão em flagrante. Então, aqui 
vamos nós começar a mostrar à 
Casa os absurdos da irresponsabi-
lidade de um organismo policial 
que se destina a garantir, a preser-
var e a amparar uma sociedade; 
que se destina a dar tranqüilld~de 

aos cidadãos que contribuem com 
impostos, para ter esta garantia, 
seja em sua atividade profissional, 
no interior de sua casa, ou seja, 
como aconteceu com Rõmulo Cam-
pos, quando transitava, com uma 
criança de 5 anos, em direção à ua 
residência, às 8 horas da noite . 
1!:sse organismo policial funcionou, 
neste inquérito~ como verdadeiro 
advogado da defesa, para exculpar 
aquêles contra os quais já se ha-
viam formulado provas palpáveis e 
irrefutáveis - apesar de ser cho-
cante, nós queremos descer a cer-
tas minúcias, a certos detalhes, 
sempre baseados em documentos e 
certidões, porque, se dissermos, 
aqui, o que vamos dizer, sem apoio 
de elementos de provas documen-
tais, muitos colegas poderão achar 
que estejamos apaixonados ou ar-
gumentando com in verdades . 

O Sr. Alvaro Sales - Nobre 
Deputado, ouço atentamente o seu 
discurso no qual V. Exa . relata o 
assassinato do contador Rômulo 
Campos, em Mantena, assassinato 
êste ocorrido em 4 de fevereiro de 
1964 . Conquanto não queira entrar 
no assunto propriamente de Man-
tens, visto que nem sequer tenho 
o prazer de conhecer aquela cida-
de da divisa do nosso Estado, não 
posso deixar de aqui vir, neste ins-
tante, para dizer da emoção que ex-
perimentei, ontem, quando ouvi do 
menino Sérgio, de 8 anos apenas, 
o relato do assassinato de seu pai. 
Dizia <>quela criança inocente, que 
atravessava com seu pai uma rua, 
de mãos dadas, com o mesmo, 
quando êste foi metralhado. Sem 
dúvida, um fato, como êste mere-
ce a repulsa de todo ser humano . 

Mas, não posso deixar de ressal-
tar aqui êste fato tão grave, que 
vem V. Exa. trazer ao conhecimento 
do povo mineiro e da Assembléia, 
para deixar transcrito em seus 
Anais. V. Exa. afirma que as pro-
"Jidências devidas não foram to-
madas convenientemente e que os 
responsáveis por êste ~UJSas~ato 
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foram os chefes do Executivo da-
quela comuna, bem como as auto-
ridades governamentais, que não ti-
nham autoridade, àquela época, pa-
ra impedir o imperislismo do ja-
guncismo naquela região . 

insensibilidade do homem portador 
da arma assassina. 1!:sse pistoleiro 
após ter dado dois tiros em Rômu~ 
lo Campos, desferiu um terceiro 
que deveria atingir essa criança 
talvez pelo receio de ser por el~ 
reconhecido. Vejam v. Exas a 
tor:peza dêsse crime. t!:le chocá a 
sociedade que jamais dêle se es-
quecerá, principalmente pelos ele-
m_ent~s antecedentes e pelas conse-
qüências dêle advindas para Man-
tens . . E' que, pela impunidade dês-
se crune, vários outros se deram 
trazendo para o município aquêl~ 
c~ima de intranqllilidade em que lá 
VIvemos. 

Com estas palavras, quero dizer 
que V. Exa. é um dos elementos 
eminentes da União Democrática 
Nacional, independente, com gran-
de autoridade para falar que vem 
à Tribuna, neste instante', para re-
clamar contra êsses crimes . Ape-
nas queria lembrar a V . E){a. e ao 
povo de Minas Gerais aquilo que 
teriam passado os nossos correli-
gio?á~ios do Vale do Rio Doce, ao 
assiStirem a dezenas de crimes co-n:o êsse, constantemente denun-
ciados, sem que qualquer providên-
cia fôsse tomada. Neste caso, felici-
to a coragem de V. Exa., decidida e 
franca, de vir a esta Tribuna para 
criticar, -ainda uma vez, 0 Govêrno 
q~e V. Exa. ajudou a eleger, por 
nao cumprir, realmente com sua 
autoridade de primeiro ~andatário 
do Estado, o dever de assegurar li-
berdade, segurança e vida a todos 
os mineiros . 

O Sr. Sinval Boaventura _ Meu 
nobre companheiro de bancada. 
~ - Exa. sabe da cordial convivên~ 
Cla que mantivemos nesta Casa, du-
r~nte todo êste período, até as elei-
çoes pas~adas. Quero, entretanto, 
fazer dOis reparos ao presente dis-
curso de V· Exa. . Antes porém 
devo. ~r que os crimes e as per: 
se_~çoes políticas, objetos de de-
nunclas nesta qasa, nunca. tiveram 
o meu apolo. Sempre lutei ao 
lado dos que sofreram injustiça 
Quanto a isto, V. Exa. receb~ 
a nossa solidariedade. Quero con-
testar, principalmente, as palavras 
do Deputado Álvaro Sales s Exa 
foi de uma profunda máld~ a~ 
pretender envolver 0 ex-Governa-
d~r Magalhães Pinto em crimes que 
nao levaram qualquer participação 
de S . Exa . Disse o nobre orador 
que há documentos comprobatórios 
referentes ao citado crimes Mas 
nobre Deputado, quero esciarece; 
que, apesar da amizade e da soli-
dariedade que tenho para com v 
Exa . , só agora o nobre Députad~ 
vem de público denunciar êste cri-
me que deveria ter sido denuncia-
d? no govêrno do Sr. Magalhães 
Pinto. Parece-me qUe iSto seria um 
ato de politicagem dos pessedistas 
contra os udenistas de Mantens ' 
Se fõr isto, realmente, ficarei ao 
lado dos meus adversários para 
defender os meus companheboos de 
partido, que não podem ~r ~qw~-

O SR. DOMINGOS JóRIO 
Agradeço o aparte de V. Exa. e 
devo também adiantar, de público, 
o quanto nos estranha a torpeza 
~o crime, que nos atingiu a todos 
u:>-direta:nente, principalmente pela 
CU'cunstancia de estar presente, na 
hora em que tombava insangüenta-
do o seu pai, uma criança de cinco 
~os· Após o crime, Sr. Presidente 
esse menino chega correndo à ca~ 
sa dE! sua mãe, deixando o pai des-
falecldo numa das vias públicas de 
Mant~ . Talvez, sentindo ainda 
nas maos o calor das mãos pater-
nas, trazendo na memória a lem-
brança do crime que o perturbou 
-:-~orno V. Exa. pode constatar-
dizia êle a sua mãe, que, já quase 
!ombando, o seu pai o advertiu 
corre meu filho, senão êle te ma~ 

ta também". 
. Pasmem Vv . Exas., com a insen-
$~bUi~ dê$e pistoleiro, com a 
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dos sem defesa nesta Assembléia . 
Acredito que V. Exa. traz aqui 
uma denúncia séria, quando afir-
ma que o autor intelectual do cri-
me é o Prefeito Waldir Pereira, que 
foi eleito, como V . Ex a . , pela le-
genda da UDN; mas, depois, por 
questões locais, divergiu de V. Exa ., 
ficando êle com a UDN de 1945 . 
Sabe que nossa bancada tudo fê~ 
para encontrar uma posição que 
pudesse dar uma solução na refe-
rida divergência . Mas, agora, no 
Govêrno do Sr . Israel Pinheiro, 
vem então o Deput-ado Alvaro · Sa-
les, dos mais prestigiados ex-sócios 
do Governador, homem inteligente, 
querendo imputar ao ex-Governa-
dor Magalhães Pinto a acusação de 
não ter dado condições para apu-
ração de crimes ou de ter fomen-
tado a desordem em Minas Ger2.is. 
Isto é uma injustiça! - E estão cla-
ras as suas intenções politlcas. Pe-
diri-a aos Deputados da situação de 
hoje que respeitem aquêle grande 
Governador, que saiu democràtica-
mente nos braços do povo, aceitan-
do o resultado das urnas, inclusive 
com os resultados das urnas de 
Mantena . Mas, responsabi!War aqui 
o Sr . Magalhães Pinto pelos crimes 
que há em Mantena é uma levian-
dade muito grande. 

O SR . DOMINGOS JóRIO- No-
bre Deputado $inval Boaventura, a 
intervenção de V. Exa. muito me 
vai ajudar no desenvolvimento do 
meu raciocínio, porque - estava 
me passando - e talvez me passas-
se desapercebido - esclarecer e até 
justüicar minha atitude, porque só 
agora, depois da saída de um Go-
vêrno, que já não mais detém o 
Poder, venho a público denunciar 
êste fato, parecendo que, com isto, 
estou prestando serviço à atual si-
tuação no Estado, ou ao ex-PSD. 
Devo, então, lembrar a V. Exa., 
para que me seja feita justiça 
e para que não haja nenhum es-
tremecimento em nossas relações, 
principalmente por que foi V. Exa. 
um dos qua batalharam ao meu la-
tio para que o Govêrno me pres-

tigiasse em Mantena, prestígio não 
eleitoreiro, mas imicamente por 
que pudesse levar para lá um dis-
positivo policial, que ficasse isento 
da influência do poder público mu-
nicipal, e pudesse dar garantias 
àquêle povo - que não é a pri-
meira vez que denuncio de público 
êste crime. V. Exa. deve lembrar-se 
de que, muito antes da eleição do 
atual Governador, numa época em 
que todos tínhamos convicção da 
vitória do candidato do Sr. Maga-
lhães Pinto, eu rompi politicamen-
te com êsse Govêrno, e um dos 
ítens que figuraram no meu dis· 
curso de rompimento foi exatamen-
te êste crime, o descaso do Govêr-
no estadual em apurá-lo. Foi, en-
tão, a minha denúncia feita quan-
do o Sr . Magalhães Pinto detinha 
ainda o Poder e quando o Secretário 
da Segurança poderia, se quissesse, 
prejudicar-me politicamente, e até 
pessoalmente. Portanto, faço êsse 
reparo, para lembrar a V. Exa. que 
não venho aqui aproveitando uma 
situação que já deixou o Poder, 
para servir, digamos, de instru-
mento a uma nova situação políti-
ca. Denunciei e rompi mesmo, che-
guei ao extremo de romper politi-
camente com o Govêrno do qual 
eu tinha sido eventualmente líder 
nesta Casa, em conseqüência do 
descaso para que s e apurasse êsse 
crime . V. Exa . vai perceber que 
não foi só através de meu rompi-
mento e meus discursos, nesta Ca-
sa, que atuei e pressionei o Govêr-
no. V. Exa. vai perceber dentro de 
documentos, - e eu solicitaria dos 
nobres Deputados Alvaro Sanes e 
Sinval Boaventura que me permitis-
sem entrar na leitura dessas peças, 
a fim de que nosso pronunciamen-
to não descambe pará um debate 
que possa parecer sem fundamen-
tação, sem base legal. Então, pe-
diria licença para permitir o apar-
te daqui a pouco e fazer logo de 
início a leitura das peças que vão 
mostrar, à sociedade, o que se pas-
sou, que é deprimente para todos 
nós, foi depriment(' enquanto c;> Go-
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vêmo era Govêmo e contin 
do deprimente. ' ua sen-

O 8!'. Alvaro Sa.Ues - Pediria a 
V· Exa . que tolerasse 0 m 

Major Alcides Jesus, teve lni f da 
a. sua apuração, tomadas c a 

te eu apar-
didas preliminares a as me-
riguação ouvidas P tra a sua ave-, apenas para responder ao De 

tado Sinval Boaventura P PU-
que serei breve. · remeto 

' as estemUnh o exame do local Lo as e 
D~Iegado estranb. gto após, foi o 
d amen e retirado 

O SR. DOMINGOS JóR Pois não! IO 

O Sr. Alvaro Salles c t· preocupação d dize - _orno 1ve a 

a Delegacia de Mantena S 
tamos então pessoalmente . do o~ci
c~etário de Segurança Ptlbli e-
~ao precisávamos fazê-lo dest~i-ri~ 

e r, nao entrarei 
nos debates do caso de que V Ex 

una porque apoiávamos o Go ê 
no e tínhamos convivência cnir1~ 
com 0 _e~nente Secretário e ho-
~~itpubhco M9nteiro de Castro. 

trata, o de . Mantena, mas dêie t!': 
nho conhecunento e ainda ontem 
foilhuY:f aqui, aquêle inocente Sérmo o da VÍtima M b· , 

Sinval BoaventW-a cagmoê Deputado 
que t d . • sse poder em e Impressio 

~ de~~~do e~a~ol~~~o P:~ioco~~ 
. ar aquela apuração or 

â~~ ~ra da J?aior ba,;b!'rid~~ ~ pares e a platéia a!•~r os se_us 
• I .o.uua que vun 

a~w para acusar o Sr Magalh-
Pmto . Não vim a · aes 
contra 0 sr Ma~~ dizer nada 
zer críticas· ao Gov~o ~~· ~
nas próprias palavras dé v ;: 0 

quando afinna que ningué~ :;; 
ga, que ninguém desconhece 
fatos ocorridos no Vale do Rio D~~ 
~=daEstá ali o nobre Lfder da ban-

da UDN, êsse homem cujas 
C
qounbalidades, cuja honradez todos 

ecemos e s Exa ' tar com essa h . d . pode ates-
ref . onra ez a que me 

en, que muitas ·vêzes me dirigi 
a S . Exa.' desta Tribuna, e êle sem-
;:~a:s~~=· ;;~:isartes, que . 
fatos nun h , mas os · ca c egavam à conclusão unpera.ncfo no Vai d · • bandit" e o Rio Doce o 
vestid~:r: ~~~ fismatos sempre re-
os .imin ar o, sem, levar 
nal.cr osos às. barras do tribu-

O SR. DOMINGO JORIO- A -
fe_ço o aparte de v. Exa. e pe~-
o me entrar no exame d 

aiS negativa repercussão. 
O Sr. Aureliano Chav; 

aparte que dou a V. Exa es é- O 
~~m o objetivo de, cit~do ~ 
t . en~e pelo Sr. Álvaro Sales 
IXar no discurso q v ' 

fere a minha posiç:~ V Exa . pro-
be, perfeitamente o áprê.çoExa. sa-
tima que lhe devÓto. e a es-

0 Sr. Álvaro Sales procurou fi-xar as reclamaç-
sas vêzes fizera C::: ~~J:r ddivz-
sembléia, a respeito de crimesa qu~ 
ocor~em quase que normalmente 
~a ~elicidade nossa, naquela re: 

o o Vale do Rio Doce. Recla-
mara êle contra tais fatos do Go-
vêrno do Sr. Magalhães Pinto co 
mo de resto, no passado também-
ocupavam a Tribuna désta C , 
e!e~entos da então UDN na asa 
Siçao, para reclamar 6 m~sma og: 
:· Fêz referência elogiosa à mi-

a pessoa, o que a""""'~eço Rep to"' co b e.LGU. • u--... mo ondade do co -
neroso do Deputado Ãlva~:~ ge-
As providências solicitadas por :ls. :entos propriamente, qae ~:o~~:= 

.;~var as denúncias que hoje for-
m ~os, a contra-gôsto, profun-
b~ ~ deprimidos, daqui desta Tri-

e que foram levadas por m1m e, 
Govêmo Magalhães Pinto que ti~ 
a honra de liderar nesta casa, afir-
mara êle no aparte a v. Exa ão 
~iram, infelizmente o etet~ n 
rneJado . Desejo esclai-ecer que ai-
providências solicitadas as 

O Crime OCOrrido Do di 4 fevereiro de 1964 q ....... ~ a de de 
trava ' I.&OU\.LO se encon-na Delegacia de Ms.ntena o 

àquela época, e que foram ~r=· , 
• 
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algumas vêzes, levadas ao conhe-
cimento do Sr . Alvaro Sales, re-
ceberam promessa formal de pro-
vidências e, pelo que tenho conhe-
cimento, tais providências foram 
tomadas. Desejo, inclusive, colhêr 
os elementos que me forem necessá-
rios, para que minha memória não 
me traia neste inStante, trazer ao 
conhecimento desta Casa, para os 
esclarecimentos que merecerem 
tais fatos . E' lamentável - lamento 
profundamente - que a politica em 
nosso Estado, no século em que vi-
vemos, século de tão angustiantes 
problemas em todos os setores so-
ciais, para um Estado e para um 
Pais que reclamam urgentemente 
medidas de ãmbito geral que visem 
a minorar o sofrimento de um po-
vo já desenganado, ainda se resu-
ma em lutas de hegemonia, de 
chefetes políticos municipais, mui-
tas vêzes acobertados por homens 
aue ocupam posicões de relêvo nas 
diferentes agremiações politicas . 

tados, aqui presentes, e de todo o 
povo mineiro, as reclamações in-
termináveis e incessantes dos cri-
mes que se vão avolumar cada vez 
mais, porque os homens que de-
têm o poder, de parte a parte, se 
vêem impotentes para vencer a sa-
nha inominável do coronelismo po-
lítico e da covardia política que, 
infelizmente, campeiam e continua-
rão campeando pelo nosso Esta-
do, enquanto não conseguirmos 
vencer estas dificuldades decorren-
tes nas lutas sectárias dos muni-
cípios . 

Era êste o aparte que dou a V. 
Exa ., nobre Deputado, pelo aprêço 
e pela estima que tenho por sua 
pessoa, aprêço e estima decorrentes 
de uma convivênda cordial e ami-
ga que mantivemos, e que ... 

O SR. DOMINGOS JóRIO - E 
que haveremos de manter . 

E' lamentável, é constrangedor para 
todos nós, que representamos uma 
parcela de opinião pública neste 
inStante, assistir a espetáculos co-
mo êste . Cada vez mais estou con-
victo de uma verdade que se tor-
na mais verdadeira a necessidade, 
por mais utópica que seja, por mais 
quixotesca que seja,, de os homens 
de bem no nosso Estado, e do nos-
so País, encontrarem um "modus 
vivendi", através do qual resultem 
medidaS concretas e objetivas que 
visem a extirPar, de uma vez por 
tôdas êsses coronelismos politicos 
e a ~ovardia que constitui a cons-
tante dêsses crimes, ao longo do 
Vale do Rio Doce e de tantos ou-
tros rios que deveriam estar sen-
do aproveitados para gerar a gran-
deza dêsse Pais, e que estão es-
crevendo uma página triste na his-
tória de nosso EstadO e de nossa 
Pátria . Só através disSO, podere-
mos vencer estas dificuldades. Fo-
ra disto, esta Assembléia Legisla-
tiva continuará a ouvir repetida-
mente, como uma ladainha a ba-
çial~ nc;> ouvido dos nc;>ssos Depu-

O Sr. Aureliano Chaves - ... 
que continuaremos mantendo na 
luta comum, pelos mesmos ideais 
e, acima de tudo, pela est ima fra· 
terna que tenho por V . Exa . , es-
tima de ordem pessoal e ainda pa-
ra rápidas explicações que julguei 
de dever fazer em virtude do apar-
te do eminente Deputado Alvaro 
Sales . 

O SR . DOMINGOS JóRIO 
Nobre Deputado Aureliano Chaves, 
meu Líder nesta Casa talvez V . 
Exa ., pelo imperat ivo do aparte, 
pelo inE-sperado, não tenha alcan-
çado e percebido o próprio signi-
ficado dêsse aparte. V. Exa . , no 
improviso, repito, num aparte li· 
geiro, é verdade, analisa, de manei-
ra percuciente, interpreta sociologi-
camente um estado de coisas que a 
todos nós deprime, e, principal-
mente a V. Exa ., que tem acentua-
do senso de homem público. V. 
Exa. que tem sido para nós nes-
ta Casa um padrão moral de 
comportamento e não só nesta Ca-
sa, mas nos espinhosos cargos exe-
cutivos que ocupou, num simples 
aparte, apresenta, como que um 

____. 117 -

estudo ético-social daquil 
t 

- • o que 
acon eceu, nao só no Go ê 
UDN, mas também, que vem ~c~~ 
tecendo em todos os G · . overnos e 
que por mwto tempo en 
n_ão estivermos estrut~adoiu~~i? 
t1ea e socialmente há de I-. d • aconte-
cer a~. a, sob influências malsãs 
da política, nesses meandros d . 
me,_ e de outras atividades qu~ c~~ 
veriam estar alheias complet te · Ifti • amen-.! a po ca. Quer queira nao cada dia . , quer 
nos~o co~ceito e ~:Is no~~e;c:~~ 
raçao.. na~ só pelos dotes inte-
lectuaiS: nao só pelo que acabamos 
de ouvrr,. agora, num improviso 
uma análise que eu gostan·a fô ' até minh sse a no próprio pronuncia-
mento qu~ faço ao abordar êste 
assunto, tao melindroso e incômo-
d? para. se focalizar nesta Casa E 
dig? ~rus, Deputado Aureliano Cha-
ves. tivéssemos nós, sem desmer -
cer quem quer que ocu e responsabilldad . pe cargo de m e, maiS homens co-
ve~ ~ · Exa · naqueles postos cha-
. e confiança do Govêrno -
~~n~v~z apressado êsse proc~s~:-
- e estrutUllação, de eleva-

ç~o moral, de melhoria de civlliza-
çao, tomado o têrmo de um d geral em mo o Pais . V nosso Estado.! em nosso 
d · _Exa · • tal vez nao se recor-
t~~ em Vll"tude de tomar êstes fa-
lhe ~om~ um dever funcional que 

unpoe êsse caráter marcada-
mente honesto e leal mas V Ex 
~; de se lembrar de que rdi s~licit~ 

uma certa vez para que nomeas-
se em Mantena · ra, oportuni.dad uma certa professô-
Exa e em q~e procurei v. 
da cÍ~ exibindo certidao autentica-
da que e~sa professôra, cunha-
SU do _Prefeito Waldir Pereira da 

va, tinha sido exonerad b 
do serviço públi a a em cesso C?, por um pro-
Exa 

administrativo regular v 
· resistiu a tôdas · - · inclusive a bilh te d as pressoes, 

Liberd - e s o Palácio da 
Magan!'~~ nao assinados pelo sr. 
guém 

Pinto, mas, por ai-
que se diz" por s ~~ autorizado 

rida n~ Exa:.. · E nao fêz a refe-
meaçao. No entanto, V. 

Ex~. deixou a Secretaria de Edu-
caçao e esta professôra foi nomea 
c:ta, ap~sar de haver contra ela ~ 
mquénto regular te ......... i· ad 1 · ' .u~"l o, que 
~onc UI~ pela sua exoneração a bem 

o serviço. Lá está ela em Mante-
na exercendo o cargo de Di ot 
Portanto, focalizou V Exa r~ o~at . bem 

0 
· · mw o fa caso. _Desejo registrar êste 

to porque amda continua sob mi-
nha responsabilidade sociedade d para com a e Mantena a r· d que se dê . • _ un e famíli uma satisfaçao a essa 
la cn:O enl~tada, à Justiça, àque-
tombar. ça mocente que viu o pai 

Portanto, desejo entrar direta 
mente na leitura de e - -trazer para todo P ça~ q?e vao S a COnVICÇSO de 
que, de fato, ocorreu um absurdo 
um entra v e a essas dili - . , liciais . gencl8S po--por mtereferência daquilo a 
que tao bem se f · 
Líd 

re er1u o nobre 
er que e· o " · , ' . coronelismo políti-

co . ~o mterior de Minas 
DIZ18 eu que q d · T"t 1 uan ° o Delegado 

. ~ ~ ar da Delegacia de Mantena 
:~Ia;a iJ: ~purações, solicitamos 

. e um nõvo elemento 
par~ contmuar êste trabalho F i 
designado, então, o Tte . o 
Fo~~ca, q~e se fêz acomPa:::r~: 
doiS mvestigadores e um escri -com a · - vao . miSsao de assumir a Dele a: 
ClB de Mantens mas tambe'm g a m · - ' • , com . ISsao ~sp~cifica de apurar êste 
cnme . Ate ai a interferência pare-

f
cle _qu~ se restrigia à própria in-

uencl8 local o Tte Al F . · · vares 
onsec~ contmuou a apuração dês-

se hediondo crime . Ouviu teste-
munhas . Teve, sob sua mira sus 
peitos de coatoria dêsse c~ime
Quando começou a ouvir · 
les empregados da Prefeitura aquê-
tomavam conta d ' que _ luz o motor de luz 

q~e se apagou - e que fo-
Mm coruventes com . . 
éss~ Tenente, inexplicà~el~~!~~ei~~i 
retirado da Delegacia de M , S~bstituiu-o o Capitão Me ~tena. 
mun que, ali chegando SS18S Alk-
o p~ocesso paralizado. ' ::~rtr~u 
quénto que êle tinha a resp~nsa= 
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bilidade de conduzir' porque sentia 
ainda no meio social de Mantena 
a revolta patente daquel~ povo, me-
receu do Capitão Mess1as . d;e ~k
mim a devida atenção. ~mcl~U ele 
o seu trabalho de investlgaçao em 
tOrno dêste crime e poucas sema-
nas depois, novamente, foi retir~do 
daquela Delegacia . A cada salda 
dos Delegados corríamos nós ao 
Gabinete do sr. Secretári~ da· Se-
gurança solicitando que nao para-
lizasse ~quelas diligência~, porque 
a sociedade de Mantena nao se _con-
formava com o bárbar~ crrme. 
Foi enviado, então, o MaJor Antô-
nio Morais, mas pasmem os Srs . 
Deputados com o qu~ ocorreu co~ 
a chegada dêste MaJor na Delega 

Segurança, foi des~gnado outro De-
legado, para continuar a s~a apu-
ração, e foi êle u~ hom~m mtegro 

correto o Capitao Rm Sócrates, 
~ue para' ali se. desl~cou, acompa-

had de dois mvest~gadores e de 
~m ~scrivão. As pistas eram ~ 
mais fáceis possiveis, porque nao 

. de Mantena: êle insere ~o 
c;;~ inquérito policial, que focalma 
a morte de Rômulo C~mpos, um 
expediente ao Juiz de Drrelto lo~l, 
dizendo que assumia a D~lega~m 
de Mantena, mas que _havm sido 
combinado, na Secretaria ~e Segu-
rança, que êle não tomar:-a a s~~ 
cargo a apuração do crrme q 
vitimou Rômulo Campos· 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa 
informa ao nobre orador que S . 
Exa. dispõe de 5 minutos para con-
cluir sua oração. 

ode:ria ninguém apont&! nenhum 
intecedente, nenhum atnto, nenhu-
ma inimizade de Rõmulo Campos 
na cidade de Mantens com quem 
quer que fOsse . 

As circunstâncias que en':olveram 
o crime: a fuga do assass~Q para 
o interior de uma repartiçao da 
Prefeitura; o apa~ar das luzes n~ 
instante em que ele se encaminh:_ 
va para sua casa; um ~hapéu e 
contrado no local do crrme . e qu_e 
se pressupõe pertencia a? . plStol~l
ro - chapéu de palha fuu:-!. mmto 
pouco comum naquela regmo, mo-
dêlo usado pelo a~us~o - e m~; 
do que isto, um c1dadao que ~e da 
contrava ao lado do barracao 
Prefeitura e que reconheceu o. ~-

. tudo isto levou o Capltao sassmo, d trato-Rui Sócrates a pren er ~m -
rista da Prefeitura e avenguar, en_ 
tão em minúcias e detalhes, tam. 
bém a autoria intelectual ~o cn· 
me. 

O SR. DOMINGOS JóR!O- Sr. 
Presidente, eu consul~arm _a V. 
Exa se na segunda discussao, eu 
não . terÍa direito a duas horas? 

O SR . PRESIDEN~ - a Mesa 
retifica a sua advertencia, e- lem-
bra que V . Exa. ainda dispoe de 
uma hora e cinco minutos . 

Peço vênia à bondade e compre-
ensão de Vs. Exas . , para ler a d-:-
claração que é longa, mas ne~s~
ria para justificativa da denuncm 
que formulamos . Peço vênia tam-
bém aos nobres colegas para ch~· 
mar-lhes e atenção para o ~ato e 
que um delegado militar, samdo d: 

O SR. DOMINGO~ JóRIO 
Obrigado, sr. Presidente . 
Então, nos deparamos com _êste 

absurdo: um Delegado que vai ~-
sum.li. a Delegacia faz um expe d-

· ·t dizen o ente ao Juiz de Drrel o, 
que de comum acôrdo com _a Ste-

' êle nao o-cretaria de Segurança, -

Belo Horizonte, _ao chegar a. M~. 
tena não podena, de maneua _ 

0 guma, :r.antasiar . esta deo1ar~~
feita pelo pistoleliO, com as :mdo 
cias que somente o execu- r lhe 
crime poderia conhecer . Nao -
seria possível forjar tal de~araçao~ 
como os nobres ~~legas teraol ~i~ . 
tunidade 'de verif1car . A e . 
desta. declaração se faz necessá~~ 
para que Vs. Exas. possamcloci· 

carla naquele processo. Entao, s~. 
Presidente, Srs . Deputadoirs, o e c sÓ 
me ocorreu em fevere o ui 
em julho 5 meses depois, por m -
ta insistê~cia nossa, pela nos~ pr~ 
sença constante na Secretaria 

ois acompanhar o nosso ra 
P ' que praticou o outro nio e ver o 
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delegado substituto dêste qae agiu 
corretamente: 

"Declarações prestadas por Ma-
nuel Dornelas de Souza, na forma 
abaixo: 
-Aos nove dias do mês de julho 

de mil novecentos e sessenta e qua-
tro, nesta cida.Qe de Governador 
Valadares, na Delegacia Especial 
de Policia, onde se achava o Sr. 
Rui Sócrates Loureiro, respectivo 
delegado, comigo escrivão "ad-hoc" 
do seu cargo adiante nomeado e 
assinado, aí compareceu Manuel 
Dornelas de Souza, vulgo Neca, 
com 39 anos de idade, de côr 
morena clara, estado civil casa-
do, profissão de funcionário pú-
blico municipal, tratorista, filho 
de Joaquim Dornelas Filho e Da . 
Adelaide Antônio de Souza, de 
nacionalidade brasileira, natural 
de Manhuaçu, residente na cida-
de de Mantena, na rua São Fran-
cisco, n. o 58, sabendo ler e es-
crever. Interrogado acêrca do fato 
que motivou o presente inquérito 
e de que se lhe deu ciência, res-
ponde: -que no mês de janeiro do 
corrente ano, mais ou menos vinte 
dias antes da morte de Rômulo 
Campos, foi procurado por Paulo 
de Morais, chefe da Oficina Mecâ-
nica da Prefeitura de Mantena, 
que lhe disse que o Prefeito que-
ria falar com o declarante; que o 
declarante perguntou a Paulo de 
que se tratava, tendo o mesmo 
respondido com um meio sorriso, 
que não sabia do que se tratava; 
que o declarante sabia já por in-
termédio do próprio Prefeito, Sr . 
Waldir Pereira da Silva, que o mes-
mo queria que o declarante matas-
se para êle, Prefeito, a Rômulo 
Campos, contador, residente naque-
la cidade, há vários anos, porém, 
não disse a Paulo que sabia do 
que se tratava; que quando Paulo 
lhe deu o recado do Prefeito, já 
sabia do que se tratava como dis-
se, porque há dias o Prefeito cha-
mou o declarante em seu gabi-
nete e lhe perguntara: - "Você 

tem uma arma?" Que o declaran-
te r espondeu que tinha uma gar-
rucha, ocasião em que o Prefeito 
mostrou ao declarante um revol-
ver, perguntando ao mesmo se que-
ria comprá-lo, -e dizendo que ven-
deria barato, pelo preço de .. . . . 
Cr 80.000 (oitenta mil cruzeiros); 
que o declarante não quis com-
prar o revólver alegando qae não 
tinha dinheiro para tal compra, 
como de fato não tinha, e também 
por notar que o revólver era de 
marca "H. O.", remarcado Smith, 
o que tirava todo o valor da dita 
arma; que o Prefeito insistia, di-
zendo que seria uma boa compra; 
que depois· dessa conversa inicial, 
como estivessem a sós no gabinete 
do Prefeito, onde o declarante ti-
nha ido buscar uma requisição 
para comprar óleo, o Prefeito dis-
se ao declarante: "Quero que você 
m ate um homem para mim, eu lhe 
dou êste revólver e mais duzentos 
mil cruzeiros em dinheiro; que 
em seguida, antes que coisa, o 
Prefeito disse: "aliás lhe dou o 
revólver e duzentos e cinqüenta 
mil cruzeiros; que depois desta 
afirmativa do Prefeito, o declaran-
te respondeu que não mataria o 
homem por preço nenhum; que o 
Prefeito r espondeu dizendo: "não 
há perigo, trata-se de um homem 
muito futriqueiro que anda até 
prejudicando a minha administra-
ção e prosseguiu - o homem que 
eu quero que você mate para mim 
é Rômulo Campos; êle além de fu-
tricar minha administração tam-
bém está prejudicando a viúva do 
Walfrido; ajudado pelo Rui, to-
mando dela o Cartório; que o de-
clarante tentou negar definitiva-
mente qualquer atendimento a. Wal-
dir, porém êste insistia muito e 
antes que o declarante dissesse 
que não mataria Rômulo, Waldir 
deu por encerrado aquela conver-
sa, dizendo para o declarante: vo-
cê pensa e resolve depois; o re-
vólver vai ficar aqui na g.aveta do 
meu birô e você pode apanhá-lo a 
hora que quiser; que não pôde 
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continuar a conversa C?m o Pre-
feito porqUe êle já havm encerra-
do c~m sua atitude, e é um homem 
muito nervoso, que poderia até 
zangar-se com o declarante, ou pre-
judlcá-lo no emprê~o; que o decla-
rante retirou-se ficando acerta_do 
que daria uma resposta depo1s; 
que não voltou a falar com. o ~e
feito sôbre o assunto e fol entao 
que Paulo procurou o declarante 
dizendo que 0 Prefeito queria falar 
com êle. que 0 declarante, sabendo 
do que 'se tratava, não foi procu-
rar o Prefeito, pois já tinha. resol-
vido intimamente que mata~. Rô-
mulo pelos duzentos e cinquenta 
mil cruzeiros". 

Vejam vs . Exas . Chamo-lhes a 
atenção para as minúcias destas 
declarações, que o del~gado ~~ ma-
neira nenhuma poderm adivinhar 
para inserir aqui . 

o Sr. Sinval Boaventura ? V · 
Exa . , me permite um aparte. 

0 SR . DOMINGOS Jc?.RI~ 
Solicito a V. Exa · a P8Clencm de 
me esperar terminar' porque esta 
peça é muito importante, e para 
que os próprios colegas possam 
auferir e chegar à convicção <_!e que 
estamos ou não co_m . a razao, ao 
fazermos estas denunCias: 

"e 0 revólver, isto porque con-
venceu-se com as palavras de Wal-
dir de que Rômulo de fato era mui-
to pior do que parecia, acrescen: 
do ainda, que o decl~ran~e q~e e 
pobre e tem familia, ha mwto vinha 
desejando comprar uma outra 
casa ao lado da sua e que per-
tencendo a um homem que móra 
em Governador Valadares, _está aos 
cuidados de Murilo, isto e, esta~a 
aos cuidados de Murilo da Farm~
cia, que nela morava e q~ a qu~ 
comprar por duzentos mil cruze -
ros e não conseguindo por ser; 
preço da mesma, duzentos e c ~ 
qüenta dltos; que recebendo re 
compensa pela morte do Rõm;:;~~ 
poderia comprar a casa, e dar 
lhor conforto à sua mulher e fi-
lhos, sabendo além disso que 0 re-

vólver continuava na ga~eta ~o bi-
rô do Prefeito; que o bt.rô Cltado, 
é de aço côr cinza azulado e o re-
vólver está na gaveta do centro; 
que digo do lado direito de dentJ:o; 

mais ou menos uns 14 dias 
i::~s do crime apanhou o revól-
ver do dito birô e and!lu com_ o 
mesmo durante alguns dms, porem 
o recolocou no lugar; que quatro 
dias antes de matar Rômulo, tor-
nou a apanhar 0 revólver passan-
do a portá-lo na cintura; . que to-

. Rômulo naqueles dias, por CalOU . - t 3 vêzes, embora o VlSse nao eve 
ocasião de matá-lo por estar o 
mesmo sempre acompanha~o deRôal= 

ém E de uma destas vezes, 
~ulo . estava acompanhado de Se-
bastião Rodrigues, conversando 
com o mesmo, passando pela rodo-
viária em direção à casa de Rô-

ulo 'mais ou menos às 20 horas, 
:ais' ou menos quatro ~as antes 
do crime, ou seja, no dia em que 
o declarante apanhou o revól!er 
pela segunda vez da gaveta do brrõ 
do Waldir; que o de?larant~, tõ~ 
as noites ou ao anOltecer' 18 para 
a oficina d3. Prefeitura, perto da 
qual Rômulo teria que passar para 
ir para casa, por ser o ca.m.inho 
mais curto do centro da cidade 
para a casa do mesmo, na expecta-
tiva de uma oportunidade em que 
0 mesmo estivesse desacompanha~ 
do. que no dia 5 de fevererr~, ~s 
ta~a atrás do muro dS: oficma 
quando viu Rômulo que, v~do do~ 
lados da padaria exis_t~n~e Junto ! 
estação rodoviária, dirigmdo-se tfo 
ra os lados de sua casa; que -
mulo desta vez vinha acompanha-
do de um menino, ainda peq~eno e 
ao qual Rômulo dava a mao es-
querda; que deu a volta ao barra-
cão da oficina, por dentro, ~aindo 
na entrada da passagem eXISte~te 
do dito barracão e a constru9ao 
quase acabada do pôsto de saude, 
no local aberto, onde havia um 
monte de tubo de ferro, à esquer= 
da de quem sai de onde saiu o de 
clarante; que ali, procurando. con-
tundir-se com as sombras, polS es-
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cinqüenta mil cruzeiros, e mais oi-
tenta mil cruzeiros, em lugar do 
revólver; que disse ao Prefeito que 
quem tinha matado Rômuio não 

tava escurecendo, isto é, caindo a 
noite, aguardou que Rômuio se 
aproximasse e ficasse em posição 
de ser morto de maneira mais fá-
cil; que Rômulo não viu o decla-
rante; que quando Rômuio passou 
J)€lo declarante, depois de andar 
mais ou menos uns cinco metros, 
colocou-se na posição desejada pe-
lo declarante, isto é, de costas para 
o mesmo; que naquelas circuns-
tâncias, aproximou-se ràpidamente 
de Rômuio, peLas costas, dando-lhe 
dois tiros entre a altura dos rins e 
os ombros; que os tiros foram rá-
pidos, e em verdade foram três, 
embora só tivesse a intenção de 
dar dois t iros, disparou um tercei-
ro sem querer com o mesmo inter-
valo de tempo do primeiro para o 
segundo, atribuindo o fato ao seu 
estado nervoso; que Rômuio caiu 
incontinente, vendo o declarante 
que o menino saiu correndo, pare-
cendo vagamente ao declarante que 
o menino corria enquanto gritava 
qualquer coisa; que vendo que Rõ-
muio caíra imediatamente, pôs-se 

fôra êle, declarante, porém um ne-
gro que o declarante havia contra-
tado para tal fim, em PaUlistas; 
que o negro não queria receber o 
revólver e sim os oitenta mil cruzei-
ros; que correspondiam ao preço 
e~ ti pulado para o mesmo; que as-
srm procedeu para obter melhores 
resultados, pois tinha mêdo do 
Waldir depois de saber que o de-
clarante era o assassino de Rômu-
lo, mandar matar o declarante, 
pois dito Waldir anda cercado de 
homens muito ruins e é muito 
bravo e nervoso, e além de tu-
do, receberia mais oitenta contos 
em dinheiro, que era melhor que 
o revólver que, no pensar do de-
clarante, não vale tal quantia; que 
disse a Waldir que queria os oi-
tenta mil cruzeiros com urgên-
cia, pois o suposto negro que-
ria receber imediatamente 0 dinhei-
ro, pois mUitos dias já se tinham 
passado da morte de Rõmulo" . 

em fuga pelo itinerário que antes 
projetara, da seguinte maneira": 

Ai conta em detalhes os lugares 
por onde transitou, para regressar 
à casa escondendo lá o revólver, 
dentro de uma lata de flõres, na 
frente de sua residência . . . e dá ou-
tros esclarecimentos, até nôvo en-
contro com o Prefeito, quando êle 
foi falar que no dia subseqüente 
ao crime, depois de colocar na ga-
veta do birô de Waldir, a arma as-
sassina, não conversou qualquer 
coisa a respeito, com Waldir, con-
tinuando, na Prefeitura e na sua 
vida particular, na rotina de sem-
pre; que mais ou menos quinze 
dias depois, mais ou menos às 8,00 
horas da manhã, na rua em frente 
ao armazém Guerra, encontrou-se 
com Waldir e como não houvesse 
ninguém em companhia do mesmo, 
com êle entrou em conversação, di-
zendo-lhe que em vez do revólver 
e dos duzentos e cinqüenta mil cru-
zeiros, o mesmo pagasse pela mor-
te de ROmu!o, os ditos duzentos e 

Continua êle, e aqui está esta con-
versa, para afinal concluir que até 
hoje o Prefeito não lhe pagara e 
que êle acabou confessando a auto-
ria do crime, levado pelo remorso 
por ter assassinado Rômulo Cam-
pos, pai da inocente criança, que 
devia ter virado a arma contra si 
e atirado em si próprio . Vejamos, 
em minúcias, .as declarações do 
pistoleiro, que foi reconhecido por 
um cidadão que estava próximo a 
um barracão da Prefeitura . O Ca-
pitão Rui Sócrates promoveu o ato 
de reconhecimento, como se faz 
comumente, colocando o suspeito 
junto a cinco ou seis pessoas, e in-
troduziu na sala a. testemunha, 
para apontar o criminoso . E a tes-
temunha apontou peremptoriamen-
te o pistoleiro, tratorista da Prefei-
tura. O reconhecimento foi cercado 
de tôdas as formalidades legais, 
com testemunhas que assinaram o 
têrmo, e cuja peça aqui se encon-
tra, em forma de certidão. Mais 
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ainda: sabendo que o crime teria 
repercussão política, o Capitão Rui 
Sócrates Loureiro tomou a pre-
caução de, uma· vez assinada a de-
claração, submeter o confidente a 
laudo médico, para constatar se 
teria sido seviciado, e o laudo, 
subscrito por dois médicos de Go-
vernador Valadares, um com assi-
natura ilegível, e outro, Raul Cha-
ves Corrêa - médico conceituado 
- encontra-se nos autos, e os mé-
dicos atestaram que êsse cidadão 
não apresentava nenhum sinal de 
sevícia ou espancamento. Com essas 
peças processuais, com a confis-
são do pistoleiro, com o reconhe-
cimento de uma testemunha, com 
um laudo que mostrava que a Po-
licia não maltratou e não arrancou 
esta confissão, o Capitão Rui soli-
citou a prisã o preventiva do pisto-
leiro, e do autor, Waldir Pereira da 
Silva, tendo que se dirigir a Belo 
Horizonte porque foi exatamente 
no m ês d e julho, quando aqui se 
encontrava em férias o Meritissi-
mo Juiz de Direito da Comarca de 
Ma.ntena . Feito isso e decretada a 
prisão preventiva Unicamente do 
pistoleiro, porque o Juiz agiu com 
cautela, encontrando os elementos 
básicos para a decretação da pri-
são preventiva com a declaração 
do pistoleiro e com . a sua confis-
são, preservando-se o exame do pe-
dido que se estendia ao autor in-
telectual para a continuação do in-
quérito policial. Nesta altura, ao 
fazer o pedido de prisão preventi-
va, no relatório, o Capitão Rui Só-
crates solicitou do Meritíssimo Juiz 
a devolução do inquérito para pros-
seguir, então, as averiguações. Re 
gressou, então o Capitão Rui Só-
crates à Delegacia de Mantena já 
com o pistoleiro detido, para con-
tinuar as averiguações. Ai come-
çou a série novelesca de incidentes 
que veio tumultuar o processo e 
que veio abertamente, acobertar 
os crimes e exculpar os que esta-
vam como autôres, material e in-
telectual. O Capitão Sócrates, quan-
do chegou a Mantena, encontrou 

um Radiograma da Secretaria de 
Segurança, destituindo-o do inqué-
rito e mandando que êle fôsse re-
metido novamente à Secretaria de 
Segurança Pública . Nesta oportu-
nidade reclamei do Sr. Secretário 
e me alegaram que o criminoso 
havia reclamado contra a atuação 
violenta daquele Delegado .encarre-
gado da apuração. 

Esta é uma estranha inovação 
para mim, no mecanismo policial, 
porque, se tôda reclamação de um 
suspeito, de um criminoso poten-
cialmente apontado como autor de 
um crime íôsse levada em conside-
ração, teríamos que mudar indefi-
nidamente os presidentes de in-
quéritos e êstes jamais chegariam 
a uma conclusão. Entretanto, con-
cordamos com a saída; concorda-
mos, não, porque já houvesse sido 
destituido violentamente do inquéri-
to aquêle militar; e foi então desig-
nado, pela Secre aria de Segurança. 
Pública, um bacharel, delegado de 
carreira, para prosseguir nas ave-
riguações. Êsse delegado, Asdrúbal 
Giovanini, indo a Mantena para 
apurar crime de tal repercussão, e 
com tal implicaçá.o, ali p ermaneceu 
apenas dois dias, regressando à Ca-
pital com o relatório que é uma 
peça qu.e qualquer advogado de de-
fesa do criminoso, do autor inte-
lectual e do pistoleiro, poderia as-
sinar. O relatório dêle analisa, 
tira ilações, para chegar à con-
clusão de que tanto o pistoleiro 
como Waldir Pereira não têm im-
plicação nêste crime, isso numa di-
ligência d e apenas dois dias. AD 
ler o inquérito policial, recordei-
me do bárbaro assassinato do nos-
so saudoso colega Nacip Raydan, 
para cuja apuração, uma das mais 
eficientes equipes policiais do Es-
tado de Minas, chefiada pelo coro-
nel Pedro Ferreira, com investiga-
dores escolhidos entre os mais cre-
denciados pela experiência, pela 
idoneidade e p ela inteligência, uma 
diligência que demorou cêrca de 7 
meses para a apuração. Chega êsse 
Delegado a Mantena e, com 2 diaS 
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apen~, regressa e dá um relatóri 
que e t.una peça prfm o 
ser incluída no anedotáo~osa I?a_ra 
ou jurídico. rio Policial 

Comarca de Ma t 
um radiograma n ena, encontrou 
presidência dêsseq~e o destituia da 
dava que 0 nquérito e man-. O Sr. Sinval Boaventur . 

c1to do nosso nobr 1 a - Soli-
clarecimento Esto~ co ega um es-
do atentamente a sua acomp~z:ban
queria que v. Exa e.xpoSlçao e 
se se quando 0 · me informas-
q~érito feito pelC::cà~~::!~· no In: 

de Seguranç~ev~lve~r à S~cr~taria 
samente cum . or em fOI rigoro-
Delegado, que ~~da, Pe!o referido 
tou do cargo . go apos se atas-

O Sr. Sinval Boav tur 
clarante está prêso en a - O de-

Socrates, entendeu-se o RUI 
feito Waldir havia t t com o Pre-
Pauio pres~nciou es emu~as; se 
da contrata ão 0 entenru;nento 
pistoleiro ~ Para o serviço do 
Campos o morte de Rômulo 
disse aqui Deputado Ãlvaro Sales 
de um me~~~ q~arte, que ouviu 
Campos foi rnetrafb ~ Sr. Rômuio 
pública. Talvez S ~ e~ praça 
tralhado, querend . · disse me-
por revólver 0 °! d~r baleado 

O SR DOM! ou sôlto? 
~ste é outro faf~S JúRIO -
pretendo esclare~e;.n!er~ssante que 
Delegado se af · Exa . . O 
~epois de dois ~~uado Inquérito. 
nguações do n- penas de ave-
:a lá foi, Dr. ox~dr~legad~ que p~
este inquérito fico bal GIOvaruru, 
de Segurança por ~ ~a Secretaria 
prazo Suficiente azs de 60 dias, 

d~ . disse alto ~ em r~o~Ido Deputa-
VItima foi metralh d som, que a 
quérito fala-se em a b aÍ mas no in-
ver. a as de revól-

aquêle tempo pre~~~~ s~ esgo~ar 
de Processo Penal pe o Código 
de culpa. Ent- • P~a f~rmação 
por Habeas c ao, o PlStolell'o saiu 

· · orpus. Pode v Ex ve_rificar quanta coindid' : a. 
sau-osa para encza de-
ocasião: ficar~s c~esponsáveis na 
dêsses, por recome:!a 111!I processo 
prio Delegado Dr As~ do pró-
Vanini que lá f . . bal Gio-
com ~ proces 01 Posteriormente, 
paraliz d 80 durante 60 dias 

to ~:r~. e::r~ciment<_> _que SOlic.i-
crates pedira ·à ~ Capzt3_9 . Rui Só-
são ~reventiva d~r~~f~o. da Pri-
o Jwz decretou d . ei.ro que 
examma I ezxancto para 
sões do ~ruf~~riormente, ~ pri-

a o, na Secretaria t ' mo conseqUên . , endo co-
lectual respect· e do autor inte-
Exa. fala zvamente. Depois V. 
gurança atisU: a Secz.:etaria de Se-
Estou cont ou aquele Delegado. 
a.finn uso porque V Ex 

ou que êsse Del · ~-Pedido a · - egado haVIa 
toleiro e przsao preventiva do pis-
decretada q~l· logo depois, foi esta 
Delegado , f . ttmando ainda que o 
taria de s~1 afastado pela. Secre-
foi ou não ~~~·? O inquérito 

0SR o. 
ja v. Ex~MINGOs JúRIO - Ve-
fêz êste tr"a.b o ~bsurdo . O delegado 
diu a Prisão a o tod_o, apurou, pe-
decretou. êl preventiva e o JUiz a 
P • e retornou à Co ara continuar · marca 
que tinha conb ~ apurações, por-
fatos Para cheg:unento de outros 
tuai do crim ... ~~ autor intelec-

e. ~. ao chegar à 

toleiro por ~:: a dsoltura do pis-
Corpus. o r em de Habeas 

Dizia eu que drúbal t ~ , quando o Dr. As-
~ es eve em Mantena . ele, em apenas do· d. , conclwu 
toleiro não perp 15t Ias, que o pis-e rou o cr· 
:fa~~~a ~o Prefeito Waldir ~:ir: 

Veja corno a'" ~ . -gado Dr ~~u esse novo Dele-
êle que Üm~~bal Giovanini. Diz 
tórias era um c ~eças incrimina-
local do crime ~apeu encontrado no 
reconhecido P~r 0 q~~~l Poderia ser 
como sendo o chapéu duer Pessoa, 

O Sr. SinvaJ &a e ... 
Deputado, queria qu~ura - Sr 
clarecesse dois ponto : Exa. es-
Paulo estêve presente sà se êsse 
qUe se teria conversa 
feito Waldir #e~~~o entre 0 Pre-
e se o assassinato f ei o Pistoleiro; 

o Por metra-
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lhadora ou revólver, pois, segundo 
falou a criança ao D e pu t a do 
Alvaro Salles, o seu pai teria sido 
assassinado com metralhadora. Os 
autos não dão notícia se Paulo foi 
testemunha do contrato entre o 
Prefeito e o pistoleiro . 

O SR. DOMINGOS JúRIO 
V. Exa . deve imaginar que tal mo-
dalidade de contrato normalmente 
não tem testemunha. .o mandante 
procura fazer o entendimento di-
reto com o mandatário, evitando 
assim que o fato se generalize pa-
ra o conheciment.o de outros, o que 
vem em proteção do mandante. 

O Sr . Sinval Boaventura - V. 
Exa. se refere a Paulo? · 

O SR. DOMINGOS JúRIO- O 
pistoleiro declara que Paulo havia 
dito a êle para procurar o Prefe-ito, 
porque êste desejava falar-lhe. 

O Sr . Sinval Boaventura - O 
pistoleiro encontrou-se com o Pre-
feito em seu gabinete, em compa-
nhia de Paulo? 

O SR. DOMINGOS JõRIO- So-

o auto de reconhecimento do cha-
péu e o reconhecedor, aquêle que 
havia trocado o chapéu, reconhece 
que aquêle chapéu nunca lhe per-
tenceu e, portanto não poderia per-
tencer a Manoel Dornelas, dizendo 
que aquêle chapéu é inteiramente 
desconhecido, não se identüicando 
com o chapéu trocado no peitoril 
à frente da Prefeitura, e que Ma· 
noel usava quando da troca. 

Estaria, então, aí começando a fa-
zer-se a provável autoria material 
do crime, de Manoel nornelas. Mas, 
vejam o absurdo desta peça e dêsse 
reconhecimento. ÊSSe Delegado que 
tomou esta providência, que fêz 
êsse auto de reconhecimento para 
saber se aquêle chapéu era do pro-
vável criminoso, o fêz na ausência 
dêsse objeto, que deveria ser reco-
nhecido . Vejam os Srs . a farsa e 
o absurdo dà tal reconhecimento . 
Nós temos em mãos certidões do 
Cartório do Crime, que atestam que 
o chapéu apontado pelo policial, no 
local do crime, jamais foi requisi-

zinho. V. Exa . referiu-se à questão de 
metralhar. Devo dizer que ou foi 
uma fôrça de expressão do Depu-
tado, ou uma expressão incorreta 

tado por qualquer Delegado para 
Delegacia Policial, onde se verüi-
cou o ato do reconhecimento. O De-
legado diz, conforme aqui está: 

de uma criança. O assassinato foi 
com revólver 38, dois tiros pelas 
costas. A peça que incriminava mais 
o pistoleiro era o chapéu encontra-
do no local do crime, que todos 
diziam pertencer a Manoel Dorne-
las, que usava chapéu idêntico. Sa-
bia-se que outro empregado da Pre-
feitura possuía chapéu parecido. 
Êsse chapéu foi apreendido e cons-
titui peça do processo no Cartório 
do Crime em Mantena . Havia sido 
trocado, segundo êsse funcionário 
da Prefeitura, diaS antes do crime, 
por engano . t:sse funcionário da 
Prefeitura q11e trocou o chapéu, 
vor engano, poderia reconhecê-lo ou 
não, trazendo assim mais ou me-
nos convicção ao Delegado, quan-
to à culpa de Manoel DornelaS, ou 
isentando-o. Então o nOvo Delegado, que foi 
a Mantena para averigUações, faz 

"Aos dez dias de agôsto de 1964, nes-
ta. cidade de Ma.ntena, presentes os 
Srs. Asdrúbal Giovanini etc ." . 
Portan o, o reconhecimento do cha-
péu foi na Delegacia Policial e êste 
Delegado se prestou à farsa de 
apresentar ao reconhecedor um ou-
tro chapéu . Não podia, portanto, 
êsse reconhecedor reconhecer aque-
la peça como sendo a do criminoso, 
porque esta estava no cartório Cri-
minal, e êsse nõvo Delegado, que se 
prestou a essa farsa, para ali foi, 
não como Delegado realmente, mas 
como provável advogado de defesa 
dêsses elementos imputados, co-
mo autõres do crime . Restava 
destruir a alegação da autoria in· 
telectual do crime . t:le o fêz, sub-
metendo o que êle diz ser o pisto-
leiro Manoel Domelas a nOvo laU· 
do médico, em Governador Valada· 
res, cujo laudo atestou violências 
fislcas, na pessoa de Manoel Dor-
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nelas. Fomos informad oficialmente os, extra-'- como não seamos em d nos ba-- ocumentos fazem 
questao de frisar que · ' t ~s cialrnente _ d e ex ra-ofi-" . . e que o elemento ~Dl exarnmado não f . . . que 
pistoleiro Manoel Do~ 1JarnaiS o 
outro elemento canse _ed as, mes lega · d gui o na De-. cta e Governador Val d 
SeJa CO!TIO fôr o Delogad a. ares. 
ao auto u_rn iaudo polic~afuntou 
atestou, na pessoa de M ' que 
neles, lesões corporais anoel ~or
tes do espancamento Enf_rovtenlen-
duas peças . · ao, emas il assmadas por rnédi 

ustres de Governador Valad cos 
Uma, atestando que êle não d ares . 
trava nenhum . emons-
para dias depo~malt de violência, 
co juntado ou ro laudo médi-
Asdrúbal Gio:~~a! pelo Delegado 
havia si'd . . rm, atestando que . o seVIciado êste · di 
no u:quérito policial. Com mist ci~o 
~~ ~vâe~elegado estava proc~e~~ 
lo ue esa~ re~utando tudo aqui-
feit~ d o pnm_euo. Delegado havia 

. ' e rnanerra lSenta M alem: o pistole;"o d 1 . . as, vai · . ...... ec ara em """; 
nuctas, o contrato do . , u..u.-
ra o ajuste com c~e, decla-
versa após o c . o Prefeito, a con-
revólver E t- rrme,_ a entrega do 
o Prefeito n ao, seria preciso que 
drúbal Ge negas~ ao delegado As-
cipação no o~= qualquer parti-

Êste Delegado ci . na casa d ' epolS de almoçar 
no . . . aquele que era indicado 
do ~f~e;Ito corno autor intelectual 
tes até ',p~a qu~n; se havia an-
depois d~Ldido pnsao preventiva, 
feito ro· alm~çar na casa do Pre-
lá c~lbe~ com ele até a Delegacia e 
gando q ~ suas dec:I~rações, ne-
morte d uaRôquer partiCipação na 

V 
e mulo Campos 

em, depois - t · seu relat . '· es e Delegado, no 
dir 

óno, diZer que tendo Wal 
Pereira da s · ' -Participação no ~va, n_egado sua 

tada cnme, f1Cava afas-
no Ín co~pletamente de cogitação 
que ti;:~~lt~, ~sta participação e 
reconhecid ose .Nestor Lopes não 
presumia o aq~e~e chapéu que se 
uma do crim'inosu, estava mais 

peça de ~ ao pistoleirQ 

afastada também d • do depois o pró o ~ué~to. Ten-
como só.i acontecePI'IID criminoso, r em crim d 
mandato, tendo o pJ.'stol . es e 
te da cnNI:ialidad. etrO, dian-do dia te e do novo Delega-

' n do tratamento 
so que lhe ofe - - amisto-
ali foi tumul= ~uel~ que para 
ganldó a autoria mater'Y!~~so . ne-
e a egando que se cnme 
em virtude de 0 confessou foi 

vi 
. espancamento d 

se Cla, concluiu e e numa dil" - . 0 nõvo Delegado 
d

. lgenm.a relâmpago de d . ' 1as apenas , o1s 
ro e nem wii':J. n;m ~ste pistolei-
tiveram 

1 
r ererra da Silva 

crime oc2r~d~ueer pMarticipação no 
Ch 

rn antena 
egou, mesmo n - . fesa a tranf • 0 seu afa de de-

peç~ de def~~ma:_ o relat?rio numa 
tos, alegando at ~esses dOis elernen-
dade muito r~dm_esmo uma inver-
tração de d~scas~ · ~~a dem~m~
dade, numa dern ~ facclOSI-
não fõra a M otnstraçao de que . an ena para 
o crrme, mas para turnult apurar 
cesso, em uma uar o pro-
tório d" p~rte de seu rela-

• 1Z - (Lê)· "O . -
Rw Sócrates con · Capltao 
fessar a autoria ~gue _fazê-lo con-
tando a irnputaç- 0 c?me, susten-
to de reconbe . ao nao só no au-crmento d fi corno na confissão e s . 29, 
rações de ns 30133 (seg~do, decla-
dício deixa~ po e amda no in-
~alqha rústico enc~n~d~h~~é~oc~~ 

ue o mesmo Dele d . tou no cartório d _ga o deposl-
malizar a apree~ã~rrme, _sem for-
na! sua · - ' pedmdo afi-
tório de h~1Sa35o preventiva no rela-. ' com o qual deu 
encerrado o inquérito sem p~r 
mesmo aquêle a quem . ouVll' 
corno rnandrulte do crime!;Mputava 
Tra~:se de urna inverdade ~;:na InJustiça ao colega que ~ de 

~cedeu na apuração do cr· an-
diz o Delegado que 0 Cap~!· poi~ 
Sócrates urna vez edi ao Rw 
preventi;a do pist~err· 0da a prisão da e t d e efetua-. ~ a, eu por encerrada 
mlSsao e nem mesmo a sua 
ao apontado como auto~z:ocurou ir 
do crime, o Prefeito Munfc~lftual 
enqmto Q Gani tiL-. Rni pa · NO 

' " -v ...., no final do 
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seu relatório ao Juiz, no qual pede 
a prisão preventiva, diz: "Solicito 
devolução dêsses autos, com a pos-
sível urgência, para continuação 
das diligências até o final". 

Mas, não pôde chegar .ao fim, 
porque, ao regressar a Mantena, já 
encontrou o radiograma da Secre-
taria, que o destituía da presidên-
cia dêsse inquérito. Com isto, o 
Delegado Asdrubal Giovanini, de-
pois de estar em Mantena apenas 
2 dias, depois da farsa do reconhe-
cimento do chapéu na Delegacia, 
sem contudo requisitá-lo no Car-
tório do Crime; depois de almoçar 
com o Prefeito, apontado como pro-
vável autor intelectual do crime, 
tomou suas declarações, que foram 
negativas, tomou novas declarações 
do pistoleiro e concluiu o seu rela-
tório dizendo que era um crime im-
possível de ser apurado, porque os 
delegados que o antecederam tu-
multuaram o processo e fizeram de-
saparecer os prováveis culpados, 
colaborando, assim, com a impuni-
dade do criminoso. Lança êle, ain-
da, esta pecha em todos aquêles 
que começaram a funcionar no 
processo e não tiveram a oportu-
nidade de uma atuação eficiente, 
pois foram logo afastados, por or-
dem da Secretaria, dêsse inquéri-
to policial. 

Ora, Sr. Presidente, Srs . Depu-
tados, diante dêstes fatos, acompa-
nhando e vivendo mesmo doloro-
samente o drama da família e da 
própria sociedade, na ansiedade de 
que se apontassem os autOres inte-
lectual e material do crime, não de-
sejamos, em momento algum, que 
a apura~ão recaísse sôbre o Pre-
feito Waldir Pereira. Jamais pe-
dimos a quem quer qUe fôsse, e 
muito menos ao Sr. Secretário da 
Segurança, que apontasse como au-
tor aquêle Prefeito. Sempre pedi-
mos a apuração do crime e, since-
ramente, desejamos que ela não re-
caia na pessoa do Prefeito Munici-
pal de Mantena, eleito conosco na 
legenda da UDN. Sempre nos ba-
temos para que se apurasse a au-

toria dêste crime, que abalou, não 
só a sociedade de Mantena, mas 
também a de vários municípios da 
vizinhança. O criminoso continua, 
até hoje, na impunidade. Decorre-
ram vários outros crimes dêste, e 
a viúva da vítima, naturalmente na 
esperança de que o nOvo Govêrno 
tomasse medidas sObre o fato, e 
que se pudesse contar agora com 
um trabalho eficiente, no sentido 
de se entregar à Justiça os autores 
dêste bárbaro crime, compareceu 
novamente ao Gabinete do Sr . Se-
cretário da Segurança, nesta Capi-
tal, segundo nos informa uma no-
tícia do "Estado de Minas" de hoje, 
o que nos provocou a vinda a esta 
tribuna, para esclarecimentos mais 
amplos dêste fato, ocorrido em 
Mantena. 

Desta tribuna, fazemos, então, 
um a pêlo no Sr. Secretário da Se-
gurança Pública, no sentido de que 
mande continuar êste inquérito pO> 
licial. Não se trata de uma vindita 
de nossa parte, não se trata de 
querermos afastar do cenário po-
lítico um possível concorrente nas 
futuras eleições em minha zona; 
não se trata, absolutamente, de 
qualquer vingança contra o Sr. 
Prefeito Municipal de Mantena 
mesmo porque jamais afirmei 
e jamais afirmarei, ser êle o au-
tor intelectual dêsse homicídio . 
Apenas fiz as referências a êle ti-
radas daquilo que nos dá notícia, 
o inquérito policial. Se daqui, des-
ta Tribuna, fazemos apêlo ao Sr . 
Secretário de Segurança Pública, 
homem que tem não só responsa-
bilidade da sua vida pública, do 
seu passado de representante do 
povo mineiro, mas, também, a res-
ponsabilidade de uma família de 
homens tradicionalmente dedicados 
à vida pública, como os Bias For-
tes, tem também a responsabilida-
de de manter integra, de manter 
resguardada de qualquer critica es· 
ta tradição de um.a ilustre família 
mineira. Se desejamos que se apu-
re êsse crime bárbaro, verificado 
em Mantena, sem nenhum moUvo 
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que justifique a eliminação de 
elemento tão integrado e de t U:O 
v:lor pa~a .a sociedade mante:n~ 
s-•. se msist;IIDos nisso é porque até 
hoJ_e ~ sociedade de Mantena 
mais ~ustamente a família da .líti: 
~a, nao se conformam com a impu-
ruda~~ ~os autores dêsse bárbaro 
hozrucidio. Se insistimos 1 mos o apêlo ao Secretário :a S~
rança Pública é porque nos lembra= 
mos de que na noite do crime a viti-
ma levava pela mão uma . d · cnança e cmco_ anos, que era seu filho 
a quem ele dedicava uma ado - , 
quase idólatra, filho único, in~e~~ 
te e. quase, podemos dizer ouviu e 
sentiu quando as balas , penetra-
vam no corpo de seu p · ter sentido que _ ai, que deve 

. a mao de seu pro-gerutor se escorregava da sua -na 1 d e caia ama as ruas de Mantena. 
~· portanto, um apêlo oue s f 

a f~ de . que um.a sociedade ~t:f~ 
r~o nao ~Jq~e descrente da aplica-
ç da JUStiça e não fique com 
~!ntas~a da insegurança, que ain~ 

. peraura em Mantena, com isto-
l~uos armados, transitando J>sten-
SIV~mente pelas ruas, . para u 
sociedade repito n.a-0 t· q e a ' • Ique com 
um fastama a lhe rondar os lares 
e a rondar os locais onde traba-
lha, procurando fazer a m-and 

ngeinmo ndãot pode crescer com a fma-
e urpada da · t· ra com · JUS Iça minei-

organismo a P:~~~~ deturpada do 
. Fica aqui, pois, o nosso agrade 

cimento a todos os 1 -
pacientemente nos ou~a~a!té qêue 
te final ásp . s-ment à e;.o, .o nosso agradeci-
. o pactenm.a da Mesa como 

fica nosso apêlo, neste pro~uncia
~e~to, que reconhecemos ter sido 
:c~mod~ e áspero, por se tratar 
. sun_ o que nem de leve deve-

~~a ter Sldo trazido para esta tri-
t na, que r_epresenta os sentimen-
d~s, P~:o osc~lações do pensamento 
tado M mineiro, nosso represen-
ho. . .as meu pronunciamento de 
te Jedi •. tminba f a dadenúncia prõpriamen-

, un -se no · nf mo da sociedade mco ormis-
falcada d ' que se vê des-

. e um elemento que sem 
pr~ Julgou de valor para seu mei~ 
de e grande destaque não 

ando, com esta perd~ concor-
O SR. PRESIDE~ . 

nua em discussã 0 t· - Conti-o ar 1go 1.o. 

QUESTAO DE ORDEM 

~~quefla te~a que, infelizm:nte, t:: 
o ocaliZada na part d . 

O SR . SINV AL BOAVEN'J'UR 
- Sr · Presidente. A 
nã~o~ Pode verificar v. Exa 
mento d'iu~~lara o prossegui~ v Ex 0 · Peço assim a 

ciário poli · 1 · e e noti-c . CJa • mas que tem muita 
_Oisa de grandiosa para ser foca-

lizada em outros setores da im-prensa. 
E' em ~omenagem a essa crian-

ça, q_ue Vai crescer com a lembran-
ça des_se fato doloroso, que jamai 
~i~dera ser . apagado de sua memó~ 
do , q~e Vai crescer com a figura 

Pai que tombou ao seu lado e 
que teve, no instante de m , 
aquela preocupação paternalorr~r, 
ie~e ~~~ s_edopusesse a salvo, 'apó: 
8 . gi . pelas balas assas-
mas e que mcentivaram 0 filh a correr para . o lar o mterior do seu 

e se resguardar assim d 
uma provável eliminaÇão. :l!:ssé me~ 

· a . • que a encerre . 

ENCERRAMENTO 

O SR. PRESIDENTE 
verificando a m· eXI·st. . - A Mesa, , enc1a de "qu _ rum para o prosse . o 
nossos trabalhos gwmento dos 
sente Reunr , encerra a pre- . 

. - ao, convocando Re 
ruao Secreta para 6.~ feira u-
do corrente mês às 21 h ' dia 4 
o fim especial d~ se apre~[;• o com 
recer da Comissão Es Pa-
a Indicação do Dr J pecial sôbre 
reira Gonçalves, p~ra o~q=oF~; 
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Procurador Geral do Estado~ e con-
voca, ainda Reunião Ordinária pa-
ra amanhã, às 14,00 horas, com a 
seguinte Ordem do Dia: 

ORDEM DO DIA 

3-3-66 

L~ Parte: 

Das 14 às 15 horas: 
Leitura e aprovação da Ata. 
Expediente inclusive leitura e 

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

Discussão e votação de parece-
res, 

Das 15 às 16 horas: 
Discussão e votação de redações 

requerimentos, comunicações e in-
dicações . 

2.~ Parte 

Das 16 às 18 horas: 
Votação, em discussão única, do 

veto parcial oposto à proposição 
de Lei n . 3 .894, a qual dispõe sô-
bre aposentadoria em classe ime-
diatamente superior, sõbre readap-
tação e contém outras providên-
cias. 

Prosseguimento da 2.~~> discussão 
do Projeto n . 3. 018/ 65, do Sr. José 
Maria Magalhães, o qual declara 
de utilidade pública a sociedade 
civil denominada "Fraternidade 
Paulo de Tarso, com sede em Belo 
Horizonte. 

1.~ discussão do Projeto n. 3.552/ 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual cria o Conselho de Coorde-
nação do Crédito Rural e dá ou-
tras providências. 

2.1!- discussão do Projeto n. 1. 868/ 
65, do Sr. Spártaco Po~peu, o qual 
declara de utilidade publica o Bo-
tafogo Futebol Clube, com sede em 
Varginha. 

2.o. discussão do Projeto no 3 .157 I 
65, do Sr. Governador do Estado, 

o qual declara de utilidade pública 
a Associação de Reabllitação, com 
sede em Belo Horizonte. 

2.1J. discussão do Projeto n° 3. 261! 
65,do Sr . Joaquim de Melo Freire, 
o qual autoriza o Poder Executivo 
a permutar terreno. 

3.11- discussão dos Projetos n°s 
437163 e M6j63, (Reunidos), de au-
toria, respectivamente, dos Srs . 
Wilson Modesto e Dermeval Pimen-
ta Filho, que dispÕem sObre o trans-
porte coletivo rodoviário intermu-
nicipal e dá outras providências . 

3.11- discussão do Projeto n° 1. 510/ 
65, do Sr. Athos Vieira de Andra-
de, o qual declara de utilidade pú-
blica a entidade "Ação Social Amé-
rico Cardoso de Menezes" . 

3.• discussão do Projeto n° 1 . 510/ 
65, do Sr . Governador do Estado, 
o qual cria um Ginásio Estadual 
na cidade de Perdigão . 

3.0o discussão do Projeto n° 2.038/ 
65, do Sr. Hllo Andrade, o qual dá 
a denominação de Rodovia Luiz 
Martins Soares à estrada de roda-
gem que liga Belo Horizonte a 
Ponte Nova. 

3.,. discussão do Projeto n° 3 . 209/ 
65, do Sr . Manoel Costa, o qual dá 
a denominação de "Presidente Ken· 
nedy" à Universidade • Aliança", 
com sede em Belo Horizonte. 

3.'1- discussão do Projeto n° 3 . 316/ 
65, do Sr. Nicanor Neto Armando, 
o qual dá a denominação de Jar-
dim "Da. Conceição Silva Tibúr-
clo" a estabelecimento de ensino 
pré-primário criado na cidade de 
Ritápolls. 

3.1!- discussão do Projeto n° 3. 412/ 
65, do Sr. José de Castro Ferrei-
ra, o qual dá denDminação ao nO-
vo Palácio da Justiça, em constru-
ção na cidade de Juiz de Fora. 

3.'1- discussão do Projeto n° 3 .467/ 
65, do Sr. Governador do Estad~, 
o qual autoriza aU%fiio financei-
ro ao Hospital Dr. Pacifico Masca-
renhas, com sede em Caetanópoli$. 
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3.o discussão do Projeto no 3 468/ 

65, do Sr. Governador do EsÍado 
o qual concede auxnio financeir ' 
à Escola de Belas Artes de B 1° Horizonte. e O 

3.0 disc~ão do Projeto no 3 470/ 
65, do Sr. Governador do Estado 
o qual au~riza aUXilio financeir~ 
ao. Lactáno ·Nossa Senhora Apa-
recida, com sede em Viscond d 
Rio Branco. e o 

65 3.'l- discussão do Projeto no 3. 473/ 
' do Sr. Governador do Estado 

o qual concede pensão à viúva d ' 
Eulino Manoel da Silva. e 

3.o discussão do Projeto no 3 474; 
65, do Sr. Governador do Esiado 
o qual concede pensão vitaUcia à 
;~~rofessôra Maria Filomena Ma-

Levanta-se a Reunião . 
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- 211- Chamada- Apuração - Ma-
nutenção do veto - Questões de 
Ordem - Prosseguimento da 2.• 
discussão do Projeto n° 3. 018 -
Discurso do Sr. Sinval Boaven-
tura - Aprovação do Projeto -
l,l) discussão do Projeto no 3 .552 
- Palavras do Sr . Presidente -
Encerramento - Ordem do Dia. 

COMPARECIMENTO 
- As 14,08 horas, compareceram 

os Senhores; 

Bonifácio de Andrada - Leão 
Borges - Mário Hugo Ladeira -
João Navarro - Pinto Coelho -
Anuar Fares - Agostinho Campos 
Neto - Altair Chagas - Alvaro 
Sales - Alvimar Mourão - Artur 
Fagundes - Ataliba Mendes -
Athos Vieira de Andrade - Augus-
to Zenun - Aureliano Chaves 
Batista Miranda - Benedito Xa-
vier - Carlos Eloy - Carlos Me-
gale - Cícero Dumont - Daniel 
de Barros - Délson Scarano -
Dermeval Pimenta Filho - Domin-
gos Jório - Euler Lafetá- Expe-
dito Tavares - Florivaldo Dias -
Geraldo Quintão - Gerardo Grossi 
- Hélio Garcia- Hermelindo Pai-
xão - Homero Santos - Hugo 
Castelo Branco - Ibrahim Abi-
Ackel - Jarbas Medeiros - Jeho-
vah Santos - Jorge Ferraz - Jor-
ge Vargas - João Luiz de Carva-
lho - João Vaz - Joaquim de 
Melo Freire - José de Castro -
José Luiz Baccarini-- José Ma-
ria Magalhães - Ladislau Sales 
- Lélis Chaves - Lourival Brasil 
- Lúcio de Souza Cruz - Luiz 
Junqueira - Manoel Costa - Ma-
ria Pena - Marta Nair Monteiro 
- Nicanor Armando - Nunes Coe-
lho - Orlando Andrade - Otelino 
Sol - Paulino Cícero - Pires da 
Luz - Raimundo Albergaria -
Raul Fernandes - Salim Nacur 
- Sebastião Anastácio - Sebastião 
Nascimento - Sette de Barros -
Sinval Boaventura- Souza e Silva 
- mysses Escobar - Valdir Mel-
gaço - We,ldir Morato - W~dO-
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miro LObo - Wilson Chaves _ 
Wilson Modesto - Wílson de Paiva 
- Wílson Tanure 

Com a presença. de 75 Srs. Depu-
tados, o Sr . Presidente declara 
aberta a Reunião. 

~~usando o recebimento de seu 
OfiCIO n . 31/~6/NRG . , de 19 de cor-
rente mês, agradeço o convite que 
me foi formulado e comunico a V 
Exa · que comparecerei à Reuniã~ 
Solene dessa Assembléia Legislati-

ATA: 

- O SR. RENY RABELLO _ (2o 
Secretário) -:-:..Procede à leitura da 
Ata da Reumao anterior, a qual é 
aprovada, sem observações . 

va, convocada com o fim especial 
de conferir ao Excelentíssimo Se-
nhor Presidente da República 0 tf-
tu_Io de "Cidadão Honorário" de 
Mmas Gerais . 

Aproveito a oportunidade para 
apresentar a V . Exa. protestos de 
elevada estima e consideração. EXPEDIENTE 

O SR . JOAO NAVARRO oo S 
cretário) - Lê Exi:Jecuente coO: 
tante da seguinte matéria. 

0F1CIO 

d Belo Horizonte, 28 de fevereiro e 1966 
~o·. Sr · Presidente da Assem-

blél8 Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

?onrado com o recebimento do 
Oficio da referência, pelo qual 'V . 
Exa ._ comunica a eleição da Co-
:mssao Executiva que dirigirá os 
rabalhos da 4.• ·Sessão Ordinária 

da 5.• Legislatura dessa Egrégia 
Assembléia Legislativa, venho agra-
~~r pela distinção, apresentar 

vos cumprimentos e os mais 
sinceros votos de pleno êxito na 
~o~re, porém. difícil missão dos 
IDSignes Deputados . · 

Ao ensejo, reafirmo a V Ex 
os meus prot t . a. es os de elevado aprê-
ço e distinta consideração 

(a.>. Evaristo S. de Paula- Se-
cretá:Io da Agricultura do Estad 
de Minas Gerais 0 

- Ciente. Publlcar. 

0F1CIO 

Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 1966 . 
Exmo . Sr . Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Temos em mãos o ofício n 19/66 
de 19 de fevereiro do corren.te en{ 
qu~ somos convidados para a' so-
Ie~uda~e de outorga do título de 
C~adao Honorário de Minas Ge-
raiS ao- il?Stre Senhor Presidente 
da Republlca, Marechal Humberto 
de Al~ncar Castelo Branco, à qual 
~sistiremos com a maior satisfa-çao . 
. Valemo-nos do ensejo para feU-

Cltar essa Casa pela homenagem ao 
nobre Chefe da Nação, cujos ser-
viços ao nosso Estado têm sido 
levantes. re-Afrânio da Silva Aguiar ~ Ten 

Cel. Av. -Comandante da T · 
cetra Zona Aérea _ Destacame~~~ 
de Base Aérea de Belo Horizonte 

A.presentamos, outrossim nosso 
protestos de estima e aprêço 8 

Atenciosamente. · - Ciente. Publicar. · 

0P1CIO 

de~~-Horizonte, 28 de fevereiro 
Exmo. Sr. ~~ent da bléla Legisi ""~~ e Assem-

Jlas Gerais. ativa do Estado de Mi-

O Secretário de Abastecimento 
=to Rural - (a·) FeUciano OU~ 

- Ciente. Publicar. 

onero 
de a;~, Horizonte, 18 de fevereiro 

.. 
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Exmo sr Presidente da Asse~
bléia Le.gisl~tiva do Estado de Mi-

Minas Gerais . Formulo meus 
sinceros votos pe~o êxito . 

Cordiais sauda2oes . 

mais 

nas Gerais. ece Tenho o prazer de acusar o r -
bun. ento do oficio 122/ 66, dess~ 

_ . · ndo-me a elel-Presidencla, comuruca . di-
- da Comissão ExecutlVa que -
~r~á. os trabalhos da 4.Q. sessao 

dinária da 51!- Legislatura da As-
Or bléia 'Legislativa dêste Estado. sem . v Exa os Ao ensejo envlO a . . 
meus sinceros a:gra~ecimentosl!~~ 
referida comuntcaçao, forrou 
à nobre Mesa dessa Augusta Assem-
bléia os melhores votos para uma 
profícu~ gestão . 

Nesta oportunidade apresen~o-
-lbe protestos de miJ;lha eleva a 
estima e distinta consld~raçao. De-

O corregedor de Justiça -
sembargador Lahyre Santos · 

_ Ciente. Publicar . 

TELEGRAMA 

Exmo . Sr . Presidente da Asse~~ 
bléia Legislativa do Estado de M 
nas Gerais . ·te ole-Acusando honroso conv1 . s d-
nidade de ent rega título Cl?-: . ~~ 
Honorário ao eminente P:esl en r 
Castelo Branco, lamento mfo;ma 

'bill'dade meu comparecunen-impossl 
to . tul e de-

Juracy Magalba~s. 
- Ciente . Publicar . 

TELEGRAMA 

Rio de Janeiro, l o de março de 

1966. S Presidente da Asse~-
Exmo. r. d d M1· 

bléia Legislativa do Esta o e 
nas Ge~ais . comunicação eleição 

Agra ~o Presidência Assembléia 
V ossênc. . Gerais vg dese-
Legislatlv~ Míllt~ pt Cordialmen-
jando feliz ges ao . Minis-
te Paulo Egydio Martms -
tro Indústria e C~mércio . 

_ Ciente . Publ1car . 

TELEGRAMA 

Brasília 28 de fevereiro de 1966 . 
Exmo . 'sr . Presidente da Ass~: 

bléia Legislativa do Estado de 
nas Gerais · uni ão vos-

Agradecendo com .c~ êxito sua 
sênc~a, fa~o vottoss~r~inistro Pra-
PresldênC1a P 
do Kelly. . 

_ Ciente . Publlcar . 

QUESTOES DE ORDEM 

Paralelamente •. con~a o-: tado 
. ão Assembléta desse s , 

~l:rço de tradições liberais e ~o~~~ 
inicial grande arrancada ~ov:m · 
to 31 de março 64, .ao, ~stl~~ 
incUto chefe revoluclOnano llgad 
por laços família ao grande Estado 

O SR . VALDffi MELGAÇO -
Sr., Presidente, indago a V~ rE:a~ 
quantos vetos extsten; P 
apreciação desta ENcasaTE. - A Pri-

montanhês. Gen . Arthur da costa e Silva -
Ministro da Guerra . 

Ciente . Publicar. 

TELEGRAMA 

Exmo . Sr. Presidente da Assem~ 
bléia Legislativa do Estado de Mi 
nas Gerais· --A.... · amável tele-Ag deÇO V O::.o:>•::.uClS 
~ comunicando po.sse Presi-

fente ~ A.sSem'Qléia LeglSlati~ <!~ 

0 SR . PRESID. ue há 
eira Secretaria informa q . 0: de 300 vetos a serem apreCia-cerca 

dos pela Casa. MELGAÇO -
O ;\~ V~ sr. Presidente, 

Em ~rmar à V Exa. • que a 
~~:i~O EXecutiva· ou me~or ~e~ 
Mesa na legislatura passadinJ.-'as • reuniões extra o r iU .. 

ri~:r~as 20 a 30 de janeiro para 

ap~~~J.v~=~te~e~~~ ·Presidente, 
somente cêrca de 40 vetos ~oram 
a reciados . Por isto, pedirla ~ 
p~ovidênci~ a~equadaS com re" 
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moes ordinárias ou conforme a 
Mesa entender, a fim de que êsses 
vetos sejam apreciados ainda no 
correr dês te mês. 

O SR. PRESIDENTE - A ques-
tão de ordem de V. Exa. tem proce-
dência. É missão do Poder Legisla-
tivo, aliás, das mais significativas e 
importantes, a apreciação dos vetos 
do Executivo. Como a Casa, porém, 
no tocante ao Plenário, fica à mer-
cê de certa forma, do procedimento 
e do comando das lideranças, a Pre-
sidência, juntamente com os demais 
membros da Mesa, entrará em en-
tendimento com os líderes das di-
versas bancadas, para que possa 
ser equacionada, da melhor manei-
ra, esta questão e, assim, o Poder 
Legislativo possa cumprir, mais 
uma vez, sua precípua tarefa. 

O ilustre Deputado Cícero Du-
mont, na reunião de ontem, levan-
tou uma questão de ordem que diz 
respeito a um dos temas de maior 
importância para o funcionamento 
desta Casa . S. Exa . chama a aten-
ção para os prazos fatais, advindos 
do Ato Institucional n . 2, e que di-
zem respeito à tramitação de Pro-
jetos provenientes do Executivo . 

Também S . Exa . indaga da Mesa 
sôbre o destino de projeto de sua 
autoria, que pretende normar a 
questão através de Resolução a ser 
votada por êste Plenário . 

Segundo determinações regimen-
tais e os preceitos constitucio-
nais em que se deve colocar o 
problema, a Mesa se vê na obriga-
ção de decidir a questão de ordem, 
adotando como normas subsidiá-
r ias as Resoluções n 9s. 50 e 60 do 
Regimento rntemo da Câmara dos 
Deputados, por omissão de nossa 
lei interna. Assim, pois, no tocan-
te aos referidos projetos, oriundos 
do Poder Executivo com o prazo 
de tramitação de 30 dias, a Casa 
passa a obedecer aos têrmos das 
referidas resoluções daquela Casa 
do Congresso Nacional . 

No tocante ao projeto de reso-
lução de S. Exa., a Mesa comuni-
ca que o mesmo está sendo examt-

nado pela Comissão Executiva, 
sendo o relator da matéria o ilus-
tre Deputado Leão Borges, e, no 
menor prazo, quanto possível, trará 
a êste Plenário o resultado das suas 
análises . Era o que nos competia 
levar ao conhecimento da Casa, em 
face da questão de ordem do mais 
alto significado, suscitada p e 1 o 
eminente Deputado Cícero Dumont. 

-Passa-se à 

LEITURA E APRESENTAÇAO DE 
PROPOSIÇOES 

PARECERES 

- Pelos respectivos relatores são 
enviados à Mesa os seguintes pa-
receres. 

PARECER PARJA 2.'1- DISCUSSAO 
DO PROJETO N . 3. 545/ 66 

Comissão de Constituição, Legisla-
ção e Justiça 

O Deputado Carlos Eloy, num 
gesto que traduz ao mesmo tempo 
reconhecimento e saudade, teve a 
feliz iniciativa de apresentar à Ca-
sa o presente Projeto de Lei, que 
dá a denominação de Deputado 
Cláudio Pinheiro à Unidade Sani-
tária do Município de Caeté. 

Separados em sua vida pública, 
pela filiação e facções políticas di-
versas, o Deputado Carlos Eloy e 
o falecido Deputado Cláudio Pinhei-
ro sempre se identificaram pelo es-
pírito público e pela lhaneza de 
trato. A proposição do Deputado 
Carlos Eloy tem, por isso, o sentido 
de homenagem àquele que, em vi-
da, jamais fêz das lides políticas 
uma barreira à amizade de quan-
tos dêle se aproximaram. 

A figura destacada de Cláudio Pi-
nheiro parece ainda que compõe es-
ta Casa . Retirado abruptamente ao 
convívio de seus familiares, colegas 
e conterrâneos, difícil é acostumar-
se à idéia de que já não se encon-
tra entrte nós. Vemo-lo ainda, se-
gundo a imagem imorredoura que 

.. 
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guardamos na retina. O porte atlé-
tico, o andar macio, os gestos deli-
cados, o bom humor permanente 
estampado no sorriso que sempre 
lhe bailava nos lábios, a voz des-
cansada e tranqüila, a recomendar 
bom senso e transigência . Transi-
gência, eis a palavra que bem tra-
duz a marca acentuada do caráter 
de Cláudio Pinheiro - êle nunca 
fêz de seus pontos-de-vista obstá-
culo às composições politicas que 
buscavam o interêsse público . Não 
se julgava dono ou proprietário eX-
clusivo da melhor orientação . Ou-
via a todos com paciência, pesava 
os prós e os contras, em seguida 
tomava aquêle que supunha ser o 
melhor caminho . Assim cumpriu 
com dignidade e isenção seu man-
dato, fazendo das disputas parti-
dárias um jõgo hábil e cavalheires-
co . Jamais se extremou. Alma sim-
ples e boa, tolerante e compreensi-
vo, entendia que todos buscavam 
alcançar melhores condições de vi-
da para o povo. Cada qual a seu 
modo. Cumpria, pois, encontrar o 
denominador comum que êle, Cláu-
dio, estava sempre pronto a refe-
rendar. 

Cláudio Pinheiro Lima era uma 
figura singular do "self made man". 
Iniciou-se no serviço público, onde 
alcançou posições de relê v o . Como 
político, a começar pela Prefeitura 
de Caeté, onde se houve como ex-
celente administr-ador, até alcançar 
uma Cadeira na Assembléia Legis-
lativa, destacou-se pelas raras vir-
tudes de seu caráter. Como em-
presário, era o exemplo do homem 
de negócios bem sucedido. 

Sem embargo de tantas vitórias, 
continuav-a a viver simplesmente. 'A 
eleição de seu tio, Sr . Israel Pinhei-
ro, para a governança do Estado-
circunstância envaidecedora para 
qualquer cidadão - em nada alte-
rou o modo de agir de Cláudio Pi-
nheiro, salvo quanto a uma imen-
sa satisfação que se traduzia em 
todos os seus gestos e palavras. Po-
demos dizer que Cláudio Pinheiro 
era quem mais se comprazia com 

o resultado do pleito . Pensava en-
tão muito fazer por Minas Gerais 
e, especialmente, por sua Caeté e 
adjacências e pela região norte-mi-
neira, onde tinha forte núcleo elei-
toral. 

A morte alcançou-o de maneira 
dramática, enlutando duplamente 
seu lar, esta Casa e todo o povo mi-
neiro. Mas, Cláudio Pinheiro levou 
consigo um saldo positivo de reali-
zações . Dêle se pode dizer qUe "vi-
veu o bom combate". 

Opinamos pela aprovação do Pro-
jeto, tal como se encontra propos-
to. 

Sala José Proença, 3 de março 
de 1966. 

(aa.) Hugo Castelo Branco, Pre-
sidente e Relator - Expedito Tava-
res - Carlos Eloy - José Luiz Bac-
carini - Waldir Morato - Lúcio 
de Souza Cruz . 

- Publicado o Parecer, inclua-se 
o Projeto em Ordem do Dia . 

PARECER DE REDAÇAO FIN!AL 

Comissão de Redação 

O Projeto n . 1. 509/ 65, de auto-
ria governamental, que estabelece 
normas gerais de proteção, promo-
ção e recuper-ação da saúde, com-
plementares ao Código Nacional 
de Saúde, foi aprovado nas discus-
sões regimentais, sem emenda . 

O nosso parecer é para que se 
aprove, como final, a redação, abai-
xo, que está de acõrdo com o Pro-
jeto, para que, sob esta forma, se-
ja enviado à sanção. 

PROJETO N . 1. 509/ 65 

Estabelece normas gerais de prote-
ção, promoção e recuperação da 
saúde, complementares ao Códi-
go Nacional de Saúde. 
A Assembléia Legislativa do Es-

tado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Ficam estabelecidas, 

nos têrmos do art. 4°, da Lei Fede-
·ral n. 2 .312, de 3 de setembro de 
1954, e em caráter complementar 
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ao Dec!eto Federal n . 49 .974_A d 
2~ de Janeiro de 1961 (Código 'N e 
eiOnai_de Saúde), normas gerais d~ 
~oteç~o, promoção e recuperação 

' saude a serem obser~adas , 

saúde deverá subordiná-I mas g · os às nor-1 _ er81S estabelecidas pela Iem .... 
açao federal e estadual . t~ 

Art . 7.o - As . . VIgen es. 
E~ado. no vêrno do Estado atl':Idades do Go-

ção de problemas' J15an~o à solu-
nicípio, deverão co e saude no mu-
possível,· com a co~~:: s~mpre que 
dem financeira ou açao, de ar-
pessoal, das Prefeitur~;terialdase de 

. J;y. 2.o .- Cabe, precipuamente 
a ~c_retaria de Est-ado da Saúde' 
pla~Jar, coordenar executar .• enta1 didas ' e on-. me de caráter gerai que visem à prot -
saúde do mJçí~ e recuperação da 

. v uo, bem como pro-
~~ve~ e Incentivar os estudos e 
P_ qwms sObre problemas de . t 

munidades. ou co-
.Art 8 o - E' d . 

resse lhédico-sarutár.· m e-
Parág:oafo único -lO no Estado. 

de, d~ f~mília e ;;~~a. âomunida-
p rir e faze VI uo, cum-r cumpri · 

tida no t· A norma con-
di t u- lgo abrange a prestaçao-re a O\ indi t , médica dil re a, de assistência 

recomendadas P 1 r as m~didas 
sanitárias compet:n~!s autoridades 

que - . qualquer natureza aos nao iisponham d . recursos .P1ra _ e me1os ou 
CAP!TULQ I 

Art 3 o prove-Ia. 
do poderá Ia 0 Govê~no do Esta-
mas de s~ú~ ra execuçao de progra-

. - 'e e obedecidas às dis 

Da Notificação Obrigatória 

noArtift_. 9.~ - Constituem ObJ.eto de 
Icaçao obri tó · posiçoes ~a _legislação vigente fu-· = 

mar convelll)s 0 • confirmados ou ~a ~ os casos 
enças constantes d~~::~o~ das do-
lecida pelo art 90 d çao estabe-
derai n . 49 . 97iA d o Decreto ~e
de 1961 · ' e 21 de janeiro de) , (Código Nacional de Saú-

Govêrno Federal u acordos com o 
tros Estados ' os gov~rnos de ou-
nicipais • as_ Prefeituras Mu-
autárquÍcasFu.ni~ç!les, Instituições 
estrangeiras o:upnvadas e. ent~dades 
caráter oficial internaciOnaiS, ·de . ou Privado Paragrafo úti · 
promoverá to~ co - A Secretaria 

• • \.US os entendimento necessanos con inst"tui - s 
ciais ou priv&qlg . 1 çoes ofi-
tament · t ' direta ou indire-
de saú~: er_essadas nos problemas 

- , VIS&ndo à adoça-o e à execuçao de . saúde pa~os mtegrados de 
Estad para as diversas regiões do o . 
ei~~a:·o ~!::mpete à Secretaria 
técnicas 6<4amentos e normas 
as atividaa~: cfrm~tam ~ciplinar 
S""''tá . assiStência médico-

u..u.. na no Eâado Art 5o · · nos tê . - A Secretaria poderá 
boraçã~s t~a lei, solicitar a cola~ 
petência :str~os de notória com-
de pess~ os ao seu quadro 
a orientaçãop~~' co planejamento e 
gramas de saúde. ampa.nhas e pro-

m~~ 6: ex~tmtarunicípio que pro-
programas de 

b ' a saber: blastoricoses ..:_ b 
a - bruceloses _ - ou-

oro venéreo . cancer - can-- caruncwo 61 ra - coqueluche _ d - c .e-
teria _ di . engue - dif-
Ch sentenas - doenças d agas - crittom inf · e escarlatina _ es . a ecc1oso _ 
hemorrágica Ptro~uetose íctero-
exantema súbito esqu7:ossomose -
- febres tif · ·d bre amarela 01 e e Paratífóid 
g~nococcio - hepatitez po f e -leiShma · r v rus -ruoses - lepra _ linf 
n~oma venéreo _ malá . ogra-
Illilgite cérebro-espinhal ~Pa id- mie-
- meningite é b em ca 
dêmicas - ~f~e r~-encefalites epi-
nascid almina do recém-
pênfi o - perotidite epidêmica -gos - pestes - . . anterior aguda Polionuehte 
- raiva · - quarta moléstia - riquetsioses _ bé - sarampo _ sífilis ru ola 
tracoma - tubercul - tétan? -

t- va~ola (inclusive ~~str~:rlcela 
ras VIroses human · e ou-as. 

§ 1·0 
- Além das d 

cionactas no artigo, co~e:;~:m m~~ 
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jeto de notificação obrigatória os 
infortúnios do trabalho . 

§ 2.0
- Casos esporádicos ou sur-

tos de doenças, não incluídas na 
relação constante dêste artigo, po-
derão ser objeto de notificação, 
sem o caráter de obrigatoriedade. 

§ 3.0 - A Secretaria poderá pro-
por alterações na relação de doen-
ças constantes no artigo, submeten-
do as modificações à aprovação 
do Conselho Nacional de Saúde. 

§ 4.0 - A ocorrência de qualquer 
das doenças quarentenáveis previs-
tas pelo Regulamento Sanitário In-
ternacional, ou sejam, varíola, fe-
bre amarela, peste, cólera, tifo 
exantemático transmitido pelo pio-
lho e febre recorrente transmiti-' 
da pelo piolho, será obrigatoria-
mente comunicada também às au-
toridades federais de saúde. 

§ 5.0 - A notificação, que pode-
rá ter caráter sigiloso, deverá ser 
feita às autoridades sanitárias pelo 
médico que tenha assistido o do-
ente e, na sua falta, por farmacêu-
tico, enfermeira, responsável por 
laboratório de análises clínicas, au-
toridades civis e militares, respon-
sáveis por estabelecimentos coleti-
vos, públicos ou privados, ou pelo 
Chefe da família ou qualquer pes-
soa que tenha tido conhecimento 
do caso. 

§ 6.0 - A ocorrência de doenças 
transmissíveis ao homem deverá ser 
notificada por veterinário, pelo fa-
zendeiro ou criador, ou por qual-
quer pessoa que delas tenha tido 
conhecimento. 

CAP!TULO II 

Das Doenças Transmissíveis 

Art . 10 - Compete às autorida· 
des sanitárias do Estado a coorde-
nação, execução e supervisão de 
medidas visando ao contrOle ou à 
erradicação das doenças transmis-
síveis no território estadual. 

Parágrafo único - O contrOle das 
doenças transmissíveis deverá ser 
realizado, fundamentalmente, pelas 

unidades Sanitárias, sob a orienta-
ção dos serviços técnicos especia-
lizados. 

Art . 11 - As atividades contra lS 
doenças transmissíveis abrangerão 
as seguintes medidas gerais: 

r - notificação; 
II- investigação epidemiolóflca; 
III - isolamento; 
IV - assistência médica; 
V - desinfecção e expurLP; 
VI - assistência social, Jeadap-

tação e reabilitação; 
VII - medidas de imUilli!ação; 
VIII - quimioprofilaxia, 
IX - educação sanitár4; 
X - contrOle de portadlres e co-

municantes; 
XI - proteção sanitárà da água, 

do leite e outros allmen;os; 
XII - contrOle de a.Jiinais com 

responsabilidade, epider.üológica na 
patologia humana; 

XIII - estudos e p!squisas; 
XIV - treinamento e aperfeiçoa-

mento de pessoal esJecializado . 
Art . 12 - Notificais. a ocorrên-

cia de caso positivaio ou suspeito 
de doença transm.is&ivel, caberá à 
autoridade sanitána competente 
confirmar ou esclartcer o diagnós-
tico, tomar as medtlas de contro-
le adequadas ao domte, aos comu-
nicantes e à popula;ão em geral e 
providenciar ou oflentar, quando 
houver indicação, o isolamento 
hospitalar ou domi.!Uiar do doente. 

Parágrafo único - Em casos es-
peciais, quando hruver perigo de 
disseminação coletiva de doenças 
transmissíveis, a j';úzo da autori-
dade sanitária cont>etente, poderá 
ser exigida a quar8ltena de porta-
dores de germes ~ comunicantes, 
devendo na eventtalidade serem 
abonadas as faltas a aulas ou ser-
viços de qualquer espécie, nos têr-
mos do art. 11, § 2? do Decreto Fe· 
dera! n . 49.974-A, le 21 de janeiro 
de 1961 (Código Nicional de Saú-
de). 

Art. 13 - A altoridade sanitá-
ria competente reãizará a investi-
gação epldemiológba dos casos no-
tificados, sempre 1ue esta possa 
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fornecer dados de interêsse P 
contrOle da doença . ara o 

A:t. 14 - Em circunstâncias es-
pec.Ulis de notificação do óbito 
quando houver suspeita de ter sidÓ 
ca~ad~ por doença transmissível 
CUJa-~seminação represente peri: 
go seno para a comunidad 

§ 2·0
- Os atestados de vacina -

fc:>r?ecidos pelas autoridad ç~ 
tanas serão gratuitas es saru-

Art · 18 - A Secretaria 1 órgãos próprios • pe os seus den - . , promoverá a coor-

toridade sanitária Poderá P e, a au-
0 exam d . romover 

~ ca avénco, inclusive vis-
cerotorrua e necrópsia sem re 

ativiaJ:~· orientação e execução das 
a lepr es Econtra a tuberculose e a no stado 

Parágrafo único · S -
c!onadas facilidades pa~~ ~opor
tlcto precoce e o tratamento do:Odó~-fOr t;tecessária à eluci~ção do dique nóstlco. ag-
le? eds em est~belecimentos especia~ 

Art: 15 - Em casos especiais a 
autonda~e sanitária poderá, oÚvi-
~o o órgao central da Secretaria de 
d stado d_a. Saúde, requisitar aUXilio 

e. autond_ade policial para o cum-
P~ento m tegral de m edid 
veArntivas de interêsse coletiv~ pre-

t. 16 - Sempre q h · curso profilát· d u~ _ouver re-Ico e ef1cacia com-
provada. contra doença transnus· í-vel CUJa · ·d~ . s , IDCl enc.Ul no E tad 
c~mstit~ problema de saúde, ~eve~ 
ra ser ele empregado gratuitamen-
te em campanha sistemática 
d Parágra~o único - A com~da-

e Podera cooperar . 
mente, com auxruo r' vo~untaria-
a realização da cam=ce1.ro para 

Art. 12 - A vacinaç- a. ~ 
riólica será realizada d ao an .. i-va-
temático e em certos e modo sis-
gatórios, n~s têrmos do c:;os, obri-
Dec::reto Federal no 49 974_~ ~· do 
de Janeiro de 1961 <c"' di , e. 21 
nal de Saúde> o go Nacio-
serão procedidase ;:r .~edivacinações 

IZa os mantidos 1 E por enti.dad - pe o stado ou es publicas t-cas, paraestat . , au arqui-
as qua· rus, ou privadas com 
Sau-d 1S a Secretaria de Estado da e mantenha · ração. regune de coope-

Art · 19 - A Secretaria co com os órgãos feder . . operará 
te~ na luta contra as ~dceonu~peten
raiS . as ru-

Art · 20 - A Secret · medidas 1 ana executará . v sando ao co t -1 doenças vene· n ro e das 
P reas . 

arágrafo - · UDICO - 0 tratam 
to ~os doentes portadores d en-
léstia~ venéreas será obrigat~ .mo-
~at~to, podendo a auto . rio e 
~tána competente deter;;::de sa-
t1So1amento compulsório dos mad r o 
es contagiantes. oen-

CAP!TULQ III 

Das Doenç~ não Transmissíveis 
ACJdentes .Pessoais e 

§ 1 o , lO camente. 
- . - E vedado às pessoas 

n_ao ~presentaram atestado de que 
cmaçao antivan·ól. . va-

Art . 21 - co t 
de Estado da Sa~cfe e à ~ecretaria 
cutar ou cooperar e plane.Jar e exe-
medidas visand e onentar as 
doenças não t o a'? ~on.trôie das I lCa. - poss Públi e em cargos ou funções 

C cas, Paraestatais ou autárqui os estadua · -
economia n:fst~~ nas sociedades de , 

II - matricUla tos de ensin ?0~ estabelecimen-
III - inte o, publico ou Privado; 

creches mamento em asilos 
tituJ - , patronatos ou outras ins: 
cia s~~~ ~ducativas ou de assistên-
. IV - Obtenção d Identidade. e carteira de 

- . . r~miSS1Ve1s de · _ portancia sarutaria tais un cer f - ' como cãn-. ' a ecçoes cárdio-vascuiares 
Xl~abe!e, doenças càrenciais into , 

caçoes e outras. , -
Parágraf 0 único 

a colaboração da S- A re~a inclui 
entidades privadas ecretaria c?m as 
ao estudo, tratame~foe se dediqu~m 
das doenças referidas e pre~ençao 

Art 22 A no artigo. 
dos s~us órgãos Secretaria, através 
moverá campanh competentes, pro-

as educativas vi-
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sando à prevenção dos acidentes 
pessoais. 

CAPíTULO IV 

Do Saneamenno 

Art . 23 - O Govêrno do Estado, 
através dos órgãos competentes da 
Secretaria de Estado da Saúde, es-
tabelecerá os padrões e normas de 
saneamento a serem observados no 
Estado. · 

Art . 24 - O Govêrno do Estado, 
atendidos os requisitos da lei, as-
sistirá técnica e financeiramente o 
município, visando à solução dos 
seus problemas de saneamento bá-
sico, particularmente os referentes 
ao abastecimento de água e à r e-
moção dos dejetos . 

§ 1.0 - A assitência técnica e fi-
nanceira prevista neste artigo de-
verá ser concedida em ca.ráter prio-
ritário aos municípios qua organi-
zarem os serviços respectivos em 
autarquias municipais . 

§ 2.0 - A Secretaria de Estado 
da Saúde, por seus órgãos especia-
lizados, poderá exercer o contrOle 
sanitário dos serviços de sanea-
mento. 

Art . 25 - O abastecimento de 
água dos meios de transporte in-
terestadual ficará sujeito, no terri-
tório do Estado, ao contrOle sani-
tário dos órgãos competentes da 
Secretaria . 

Art . 26 - Os mananciais, que pos-' 
sam ser utilizados para abasteci-
mento de água por mais de um mu-
nicípio, ficarão sujeitos ao contrO-
le de poluição e contaminação pe-
las autoridades sanitárias do Esta-
do . 

Art. 27 - As autoridades sanitá-
rias competentes participarão dos 
planos de saneamento das áreas ur-
banas e rurais, nos têrmos do art. 
34 e parágrafo, do Decreto Federal 
n . 49.974-A, de 21 de janeiro de 
1961 (Código Nacional de Saúde ). 

Parágrafo único - As autorida-
des sanitárias deverão opinar, sem-
pre, sObre os projetos de lotea-

mento, com o fim de formação ou 
extensão de núcleos urbanos . 

Art . 28 - A construção de edifí-
cios e prédios destinados à moradia 
obedecerá, obrigatoriamente, aos 
requisitos da higiene da habitação, 
visando à proteção da saúde e ao 
bem-estar dos moradores. 

Art. 29 - A construção ou adap-
tação de edifícios e prédios para 
sede de estabelecimentos comer-
ciais ou industriais deverá atender, 
além dos requisitos de higiene da 
habitação, aos preceitos da segu-
rança do trabalho. 

Art. 30 - Os edifícios de mora-
dia e os estabelecimentos comer-
ciais e Industriais deverão ser, obri-
gatoriamente, ligados à rêde pú-
blica de abastecimento de água e 
aos coletores de esgOto. 

1.0 - Na ausência de rêde pú-
blica de abastecimento de água e 
de rêde de esgotos, a autoridade 
sanit ária, por seus órgãos compe-
tentes, indicará as soluções adequa-
das a serem adotadas. 

· § 2.0 - Compete ao proprietário 
do imóvel a construção de insta-
lações domiciliares de abastecimen-
to de água e de remoção dos deje-
tos, de acôrdo com as normas apro-
vadas, cabendo aos moradores a 
conservação das instalações. 

Art . 31- O lançamento de águas 
residuárias de qualquer natureza 
em mananciais, águas receptoras ou 
áreas territoriais, só será permitido 
quando não prejudicar a vida hu-
mana e a fauna e a flora aquáticas 
ou terrestres, ou quando fôr pre-
cedido de tratamento recomendado 
pelos órgãos técnicos da Secretaria. 

Art. 32 - A instalação de indús-
trias no território do Estado, fica-
rá condicionada à aprovação, pelas 
autoridades sanitárias, do~ planos 
de remoção dos resíduos líqüidos, 
gasosos ou sólidos. 

Parágrafo único - As indústrias 
instaladas no Estado antes da vi-
gência desta lei ficam obrigadas a 
promover as medidas necessárias 
ao cumprimento dos dispositivos 
do presente artigo, devendo as au-

-139 
toridades sanitárias estabelecer os 
P_!az?s para a satisfação dessas exi-
genCias. 

sanit~ria da população em niat- . 
de alunentação . . ena 
do Estado . ' nas varias regiões 

_Art. 33 - Os projetos, a constru-
çao e a manutenção de piscinas pa-
ra uso coletivo, ficarão sujeitos a 
c~mtrOle sanitário dos órgãos téc-
rucos da Secretaria . 

Ar~. 39 ~A Secretaria, por inter-
m~cll~ dos orgãos competentes pro-
c~ _era a pesquisas sObre a coinpo-
~Içao. química e o valor nutritivo 

e aln;nentos utilizados ou que pos-
sa~ VIr a ser utilizados na alimen-
taçao da coletividade. CAPíTULO V 

Da Higiene da Alimentação 

Art · 34 .- A Secretaria de Esta-
do .da: Saude, por seus órgãos es-
peCl~lZados, planejará, coordenará 
e on~ntar~ as atividades destinadas 
a r~ciOnahzar no Estado a allmen-
taçao da coletividade 

Parágrafo único ·A . 
des sanitári - _ s autonda-. as Poderao col•aborar 
co~ hospitais, estabelecimentos de 
ensmo, organizações industriais 
outras entidades, públicas ou pri: 
vad~·-na seleção de problemas d 
nutr1çao e alimentação . e 

Art · ~5 - Cabe à Secretaria ro-· 
zr:over mquéritos visando à av~lia 
çao das condições nutritivas . ali: 
~en~ares da população nas v~rias 
in~~s . do Estado e investigar 18 
de c:X.~Cniac· del.doenças decorrentes 

Ia a unentar. 
Pará~afo único - Os inquéritos 

~i=wsas serão realízados espe-
pos dente, em ~lação a certos gru-
col populaçao, tais como pré-es-
tro~es, escolares, . operários e ou-
. Art 

~rt · 40 - A Secretaria realizará 
tremamento e aperfeiçoamento do 
pess?él} técnico especializado em 
nutnçao. e alimentação . 
. Art · 41. - Os gêneros alimentí-

Cios fabncado:; ou acondicionados 
dno ~stad? estao sujeitos, para fim 

e licenciamento à anális é . 
pelo órgão competente d: Spr VIa taria. ecre-

f' ~rt · 42 - 0 emprêgo dos meios 
lSicos, bem como a adição de 

substâncias com a finalidade de 
conservar ou enriquecer as proprie-
dade~ ?utritivas dos produtos ali-
menttcios e a utilização dêste ou 
da água . de abastecimento público 
como veiCulo de medicamentos ou 
?om outros objetivos, obedecerão 
as normas reguladoras estabeleci-
das p~la legislação federal vigente. 
Parag!~C? único - As autorida-

~~ sanlitana.s _9o Estado prestarão 
a co aboraçao para integral cum-

primento dessas normas . 

CAPtTULO VI 

Da Saúde e ~pação tárias· 3~ompj8 ~utoridades sani-
executarão ef es elaborarão e 
preven ã os P anos de combate e 
t ç 0 ~das doenças provenien-,es de carencia alimentar 

. Art. 43 - As autoridades sanit · 
rms do Estado, em acõrdo co a-
Secretaria de Estado do Trab~~ 
e Cultura Popular, poderão colabo-
~! ~~~. os órgãos competentes do 

at:Xt· 37 - O Govêrno d~ Estado 
Sec~~~s ~os órgãos competentes d~ 
ra _ ana, poderá prestar colabo-
de çao -~s municípios nos trabalhos 
g~ analise e contrOle sanitário dos 
eneros e produtos alimentícios 

se:VZ:. · 38 - A ~ec.retaria, pelos se~ 
rá ~octdasespecializados, promo-ve-

e tendentes à educação 

d lDlS no da Saúde e do Ministé . 
o Trabalho e da Pr vi r10 

cial ::'as atividades de ;ro~!çnaf_!oia So-
moçao r - , pro-e ecuperaçao da saúde d 
trabalhador, bem como re . 0 

tudos e pesquisas sObre as ~r _es-
en tre a saúde e as condi - çoes balho nas vã · _ çoes de tra-nas regioes do Estado. 
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CAP1TULO VII 

Da Fiscalizaç~o do Exercício das 
Profissões Relacionadas com a 
Saúde 

Art . 44 - Para efeito desta lei, 
são consideradas profissões relacio-
nadas com a saúde aquelas cujo 
exercício se acha regulamentado 
pelos órgãos federais de saúde a 
saber: médico, dentista, farmacêu-
tico, enfermeiro, laboratarista, ope-
rador de Raios X, técnico de Labo-
mtório, operador de radioterapia, 
ótico, protético, massagista, partei-
ra, auxiliar de enfermagem, práti-
co de laboratório, prático de far-
mácia, pedi cure e outras afins. 

§ 1.0 - O exercício dessas profis-
sões, no Estado, obedecerá à legis-
lação federal vigente, cabendo às 
autoridades sanitárias estaduais 
cumprir e fazer cumprir as normas 
nela estabelecidas . 

§ 2.0 - Os diplomas, títulos ou 
equivalentes, relativos às profissões 
mencionadas no artigo, serão, nos 
têrmos do art . 55, parágrafo único, 
do Decreto Federal n. 49 .974-A, de 
21 de janeiro de 1961 (Código Na-
cional de Saúde), obrigatoriamen-
te registrados no órgão competente 
da Secretaria de Estado da Saúde, 
satisfeita a exigência de prévio re-
gistro no órgão federal de saúde e, 
nos casos previstos pela legislação 
vigente, no Conselho Regional de 
Medicina, no Conselho Regional de 
Farmácia, no Conselho Regional de 
Odontologia e em outros órgãos se-
m elhantes . 

§ 3.0 - As autoridade sanitárias 
estaduais colaborarão com os Con-
selhos Regionais mencionados e 
com outros órgãos semelhantes que 
venham a ser criados, na fiscaliza-
ção do exercício das respectivas 
profissões . 

Art . 45- A Secretaria, ·através do 
órgão competente, licenciará e fis-
calizará, no Estado, a insta.lação e 

o funcionamento de farmácias, dro-
garias, depósitos de drogas ou de 
produtos farmacêuticos, ervanarias, 
bancos de sangue, bancos de leite 
humano, laboratórios de análises 
médicas e de pesquisas clínicas, ga-
binetes que utilizem Raios X ou 
substâncias radioativas, estabeleci-
mentos hospitalares, clínicos, e am-
bulatórios médicos, clinicas odon-
tológicas, estabelecimentos de psi-
coterapia, de psicanálise, de fisio-
terapia, de ortopedia ou quaisquer 
outros estabelecimentos que vi-
sem direta ou indiretamente à pre-
venção e ao tmtamento de doenças. 

Art . 46 - Cabe à Secretaria de 
Estado da Saúde, por seus serviços 
próprios, cumprir e fazer cumprir, 
no Estado, as normas estabelecidas 
pela legislação federal vigente re-
lativas ao comércio e ao consumo 
de entorpecentes de qualquer na-
t ureza . 

Art . 47 - As autoridades sanitá-
rias estaduais fiscalizarão a venda 
e o emprêgo de medicamentos cuja 
administração exiJa receita médi-
ca. 
. Art. 48 - As autoridades sanitá-
rias estaduais poderão, no desem-
penho da ação fiscalizadora, colhêr 
amostras de drogas e medicamen-
tos, para análise, e realizar a apre-
ensão daqueles produtos que não 
satisfizeram às exigências regula-
mentares ou forem empregados ou 
vendidos ilegalmente . 

Art. 49 - Cabe à Secretaria cum-
prir e fazer cumprir, no Estado, às 
normas de legislação federal vigen-
te relativa à produção, manipula-
ção, acondicionamen~ e ao comér-
cio de drogas, produtos químico-
farmacêuticos, plantas medicinais, 
preparações oficinais, especialida-
des farmacêuticas, antisséticos, de-
sinfetantes, inseticidas, raticidas, 
produtos para uso odontológico, 
produtos biológicos, produtos de 
higiene e de toucador, produtos 
dietéticos e quaisquer outros que 
interessem à Saúde Pública. 
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CAPtTULo VIII 

Da Saúde Internacional 

Art. 50- Compete às auto .d 
sanitárias estaduais observa~ ea~:~ 
zer observar as determina -
Regulamento saru·t , . çoes do 

f!cará a cargo dos órgãos es ecia-
~zzados e, ~upletivamente, dasp Uni-
ad~s Sarutárias, sob a orienta -

técmca dos referidos órgãos . çao 
.Art. 54 - O Govêrno do Estado 

~través _da. Secretaria, poderá cola~ 
~r:s:i~cz;z~a e materialmente com 1 . ano Internacio-

~ , do Código Sanitário Pan-Amo- ~ wçoes que prestem . 
ncal!o. e dos tratados, acordos ~ 
converuos Internacionais b . 

;e~cia espe_cializada a doentes~~~~ 
aLS que nao disponham d tos ou que venham , su scri-

tos p elo Brasil . a ser subscri- s_os para provê-Ia, desde e recur-
hdades beneficiadas se queb as en-às su metam 

CAPíTULO I}{ 

Da Assistência à Maternidad . ~ 
a Infância e à Adolescência 

normas estabelecidas 1 toridades sanitárias comp~~n~ au-
Art · 55 - A Secreta · · ór - ria, por seus 

Art . 51 - A Secr t · do das -d e ana de Esta-
petentes aupr~~r sáeus órgãos com-

gaos competentes realizará t dos p · d · . • es u-lên . e I erm~lógicos sõbre a preva-
Cl8 e a Incidência d d 

mentais no Estado . e oenças 

ri::t~s~:nuJ. ~ autor~dades sanitá-, eJar , coordenará e 
executará ou orientará dir tame . arao a cnação e a gamzação de entidades . . or-te ou em ~ d ' :e n-. acor o com órgãos fed 
r~~· . as atividades de proteção e-
~tana à maternidade à inr . sa-
a adolescência, no Estado ancia e 

que v· à Privadas . lsem assistência social à f 

Parágrafo único - A promo -
das atividades prevista çao se fa · s no artigo 
U .d rda, essencialmente através das 

ru a es Sanitárias . ' 
Art .. 52 - O Govêrno do Es 

~od~ra cooperar. técnica e mate~~ 
se: e com as mstituições que vi-
tên . a pr<;>t~g.er, através de assis-
inf~a . samtaria, a maternidade a 

Cia e a adolescência ' 
Pa~ágrafo único - A coopera ão 

~~VISta no art!go ficará condi~io
a à aprovaçao dos planos e nor-

m~s de trabalho pela Secretaria, 
~~ç~ndo a esta orientar a sua exe-ao . 

CAP.fTULo X 

Da Saúde Mental 

da~t ·. ~3 - A Secretaria de Estado 
orien~~r: planejará e executará ou 
que . ' no Esta~o, as medidas 
recu;:::eaçmao_ à daproteç_ao, promoção e 

P á saude mental ar graf · · · ~ . 0 uruco - A execução 
. llledidas previ~~ ne~te artigo 

milia do doente mental e ao e :s-
so de hospitais espP.cializados ~ -

CAPITULO XI 

Da Assistência Médi~Sociai 

. Art · 57 - As autoridades sanitá 
nas_ estaduais cooperarão com -
órg~os federais de saúde na i os 
taçao, coordenação e íf~ or ep-
das at.ividades de assistên~~~~-~ 
co-soclal no Estado . 1 

~t · ?B - A assistência médico 
~OCldal ~a.r~ à recuperação da saú: 

e o IndiVIduo e ção social. a sua reintegra-

Ar~ . 59 - O Govêrno do Estado 
tpor mtermédio da Secretar; ... de E ' ado da s -d -. s-técni au e, poderá cooperar 

ca e materialmente com t 
J:~~in;:te_!ltos hospitalares e o:~~ 
mant~Içoes de c~ráter privado que 
médi;~~~e ser~Iços de assistência 
soas que não sJlsam atendidas pes-
sos para provê-la~onham de recur-

Parágrafo único - A -
prevista neste artigo f. cooáperaçao 
cionacta a lcar condi-
~ . o cumprimento d 

gencias estabelecidas em leiS: exl-
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Art . 60 - Cabe à Secretaria es-

timular a criação e a organização 
de entidades privadas de assistên-
cia médico-social . 

Art. 61 - A Secretaria de Estado 
da Saúde, colaborando com os ór-
gãos federais, cumprirá e fará cum-
prir as normas da legislação vigen-
te que visem à prevenção das to-
xiconaandas e ao tratamento e à re-
cuperação social dos toxicômanos: 

Art. 62 - O Govêrno do Estado 
deverá, dentro de suas possibilida-
des, cooperar técnica e material-
mente com as instituições que pres-
tem assistência médico-social a pes-
soas parcial ou totalmente incapa-
citadas, tais como cegos, surdos-
mudos, mutilados, parallticos e ve-
lhos. 

c.AP:fTULO xn 
Da Estatística Médico-Sanitária 

Art . 63 - Cabe à Secretaria de 
Estado da Saúde, pelos órgãos pró-
prios, obter, analisar, estudar e di-
vulgar dados estatísticos, de inte-
rêsses para as atividades médico-
sanitárias do Estado. 

Parágrafo único - Os dados men-
cionados neste artigo serão, obri-
gatoriamente, fornecidos às autori-
dades federais de saúde. 

Art. 64 - Os estabelecimentos 
hospitalares e congêneres e as en-
tidades de caráter médico-social, 
que recebam do Govêrno do Esta-
do auxilio ou assistência de qual-
quer natureza, fornecerão, obriga-
tOriamente, à Secretaria de Estado 
da Saúde, dados estatísticos de in-
terêsse médico-sanitário, quando 
por ela solicitados. 

CAP1TULO XIII 

Do Laboratório 

Art. 65 - A Secretaria de Esta-
do da Saúde manterá em funcio-
namento, dentro dos padrões fede-
rais estabelecidos nos têrmos do 
art . 121, § ~. do Decreto Federal 

n. 49.974-A, de 21 de janeiro de 
1961 (Código Nacional de Saúde}, 
um laboratório central de Saúde 
Pública, além dos laboratórios das 
Unidades Sanitárias, laboratórios 
regionais e laboratórios especiali-
zados que se façam necessários. 

Parágrafo único - O laboratório 
central terá, entre outras, as se-
guintes atribuições: 

I} - realizar os exames neces-
sários à elucidação do diagnóstico 
das doenças transmissíveis. 

II} - produzir vacinas, sôro ou 
outros produtos imunizantes, dro-
gas e medicamentos, bem como an-
t fgenes de uso nas provas de labo-
ratórios de utilidade em saúde pú-
blica; 

III} - realizar, quando solicita-
dos e dentro de suas possibilidades, 
análises e exames para contrôle sa-
nitário da água e dos alimentos. 

IV} - realizar, quando solicita-
dos e dentro de suas possibilida-
des, análises e exame de drogas, me-
dicamentos e produtos de interêsse 
médico-sanitário; 

V) - estabelecer padrões, méto-
dos e técnicas a serem observados 
pelos laboratórios do Estado e ou-
tros, de acôrdo com as normas es-
tabelecidas pela legislação federal 
vigente; 

VI) - realizar pesquisas e estu-
dos sôbre problemas de interêsse 
médico-sanitário do Estado; 

VII) - colaborar com a Escola 
de Saúde Pública nos programas 
de ensino, treinamento e aperfei-
çoamento de pessoal técnico e de 
laboratório. 

CAPíTULO XIV 

Da Educação Sanitária 

Art. 66 - Cabe à Secretaria de 
Estado da Saúde, através dos ór-
gãos competentes, planejar, coor-
denar, executar as atividades de 
educação sanitária no Estado. 

Art. 67 ·- A Secretaria de Estado 
da Saúde colaborará com a Secre-
taria de Estado da Educação na ela-
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b~:>ração dos programas de ensino 
VISando. à intensificação e ao de-
senvolvunento das atividad d 

seul contrôle, bem como Promoverá 
pe ~s meios ao seu alcance a d ' 
caçulao_ sanitária odontológica' da ep~
P açao . -

educa - ·tár· es e çao saru 18 nas escolas. 

CAP1TULO XV 

Da Enfennagem 

d A~t . _d68 - A Secretaria de Estado 
a au e, através dos órgãos com-

petentes, planejará, coordenará orl 
entará e fiscalizará as at· .d d • -nf 1v1 a es de 
e ermage~ n~ Estado, de acôrdo 
co:t a legJ.slaçao federal vigente 

. 69- .o Govêmo do Estado 
através da Secret"na· t· , f - 4 , es unulará a . ormaçao e promoverá o a ~r 
feiçoamento de pessoal de enf Pc -
gem de Saúde Pública no Es~~~~ 

CAP!TULO XVI 

Da Odontologia Sanitária 

daA~t . - ~0 -A S~cretaria de Estado 
peten~~s e, atrave~ dos órgãos com-
executará epl~~~:[;;á coordenará, 
atividades de assis ~ , . no Estado, 
gico-sanitá · tenCJa odontoló-na . 

§ 1 o A . t• 
pre-v~t; atssiS e~cia ?dontológica 
te - nes e artigo VISará à pro-
sa~~~ dpernot~o.ção e recuperação da 
. ana da popuia -CLalmente d . çao, espe-
§ 2 0 a cr~ança. 

CAP1TULO XVII 

Da Form -açao e Aperfeiçoamento 
de Pessoal Técnico 

Art · 73 - A Secretaria de Estado 
da Saude promoverá e facilitará 
dentro de suas possibilid d , f - a es, a ormaçao e o aperfeiçoamento de 
pessoal técnico com 0 ob. t· 'h ' Je IVO de mel orar o rendimento d t b do . e ra alho s seus düerentes órgãos 

§ 1.o - Cabe, precipuam~t à 
Escola de SaúN- Públi e, a f - ut: ca propiciar 

ormaçao e o aperfeiçoamento de 
pessoal previsto neste art· 

§ 2 o N IgO . 
dade de !oU: e_yentual impossibili-
t açao e aperfeiçoamen-
o de_ P~ssoai pela Escola de Saú-

de Pública, em determinados t 
res de atividades técnicas a s se ô-
i:r~. dodderá proporciona; mei~~re~ 

c 1 a es para a realização de 
cursos ou está'"os em out t d ~· ros cen-ros e educaçao e treinamento. 

Art . 7~- A Secretaria de Estado 
S d~ Sau~e,. através da Escola de 
c~~d~r Pu~lica!. pode!á . colaborar 
saúd garuz.aço~s e mstttuições de . 
d e, . nacionaiS ou estrangeiras 

inter~édi O ~overno do .Estado, por 
cooper o a .secretana, poderá 
com . ar . t~c_mca e materialmente 
ou 1!1Stltuiçoes de caráter oficial 

e carater oficial ou privado ' 
formação e no f . , na 
pessoal técni aper elçoamento de co. 

Pnv~do que visem à prote ão 
~~~~~~aod e recuperação da sa~d~ 

A t Ia a população. 
da ~~c~l~ de ~a~e~reta~ia~ através 
moverá 0 t . e Públlca, pro-
çoamento dremamento e o aperfei-
Xiliar e pessoal técnico e au-
tária. no setor de odontologia sani-

ór~~s 7~om~e~~~etaria, ~elos seus 
tudo · . es, realizará es-
valê;ci~Pidem~ol<?g!cos sôbre a pre-
buco-den~~asm~dez:cia de. d~enças 
Sando à obte - e deunportâncm, vi-

. nçao dados para 0 

CAPíTULo XVIII 

Do Conselho Estadual de Saúde 

de Art. -75 - !t-o Conselho Estadual 
L . Saude, cnado Pelo art 4 o d et n 301 d 14 . . , a 
1948 · ' e de dezembro de , compete: 

a) - examina de saúd r assuntos básicos 
formula: r~~o~~~~ _e ~ôbre êles 

b) - sug · ç~, 
Planos enr diretriZes para os 
de. e programas gerais de saú-, 

c) - opinar sôbre 0 plan 
de subvenções preparado ~~~~~ 
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gão competente da Secretaria de 
Estado da Saúde . 

CAPíTULO XIX 

Das Disposições Gerais 

Art. 76 - O Govêrno do Estado 
estimulará a localização e fixação 
de profissionais, cujas atividades 
se relacionem com a saúde, tais co-
mo médicos, cirurgiões-dentistas, 
farmacêuticos e outros, nos muni-
cípios onde se faça sentir a sua ne-
cessidade . 

Art. 77 - O Govêrno do Estado, 
através da Secretaria de Estado da 
Saúde, estabelecerá as normas de 
saúde a serem observadas nas mi-
grações humanas no Estado, ca-
bendo às autoridades competentes a 
fiscalização dessas normas . 

Art . 78 - A Secretaria de Estado 
da Saúde, visando à proteção da 
saúde da coletividade, poderá pro-
mover, diretamente ou através de 
entendimentos com instituições ofi-
ciais ou privadas, estudos relacio-
nados com ~ aplicação da energia 
nuclear, observada a legislação fe-
deral específica. 

Art : 79 - Cabe às autoridades 
sanitárias promover estudos sôbre 
as relações entre os fatôres geográ-
ficos, climáticos, étnicos, históri-
cos, sociológicos, culturais e econô-
micos e as condições de saúde da 
população nas diversas regiões do 
Estado . · 

Art . 80 - O Govêrno do Estado 
promoverá as medidas visando à 
organização dos serviços de saúde, 
de maneira a descentralizar, sem-
pre que possível, as atividades mé-
dico-sanitárias, através de unida-
des locais polivalentes, cabendo aos 
órgãos centrais as funções essen-
cialmente normativas . 

Art . 81 - Na observância das 
disposições constantes da presente 
lei, fica ressalvada a competên-

·cto município, definida no art . 19, 
da Lei n. 28, de 22 de novembro 
de 1947 , 

Art . 82- O não cumprimento de 
qualquer dispositivo desta lei su-
jeitará o infrator, sem prejuízo de 
ação penal cabível, às penas e san-
ções previstas pelos regulamentos 
e pelas legislações vigentes . 

Art . 83 - O Secretário de Estado 
da Saúde baixará as instruções que 
se fizerem necessárias à exata ob-
servância das normas contidas nes-
ta lei. 

Art . 84 - Revogam-se as dispo-
sições em contrário. 

Art. 85 - Esta lei entrará em 
vigor na data de sua publicação . 

Sala José Proença, 3 de março de 
1966 . 

(aa . ) José Maria Magalhães, Pre-
sidente e Relator- Jorge Vargas -
Carlos Megale - Maria Penna. 

-Publicar . 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL 

Comissão de Redação 

O Projeto n . 3.444/65, de auto· 
ria do Sr . Deputado João Bosco, 
que concede o título de Cidadão 
Honorário de Minas Gerais ao Jor· 
nalista Adolph Bloch, foi aprovado 
nas discussões regimentais, sem 
emenda . 

Assim sendo, somos 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. 3. 444/65 

Concede o título de Cidadão Hono· 
rário de Minas Gerais ao Jorna· 
lista Adolph Bloch. 
Ai Assembléia Legislativa do Es· 

tado de Minas Gerais decreta: 
Art . 1. o - Fica concedido o titu-

lo de Cidadão Honorário de 'MinaS 
Gerais ao Jornalista Aldoph Bloch. 

Art . 2.0 - O título a que se .re- · 
fere o artigo anterior será entre-
gue em reunião solene da Assem· 
bléia Le~islativa . 
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_Art. 3.0 - Revogadas as disposi-

çoes em contrário, esta lei entrará 
em vigor na data de sua publicação. 

Sala José Proença, 3 de março 
de 1966 . 

(aa . ) José Maria Magalhães, Pre· 
sidente e Relator - Jorge Vargas 

Carlos Megale - Maria Penna. 
- Publicar. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL 

Contissão de Redação 

O Projeto n. 3 .471/ 65, de autoria 
g9ve~na~ental, que concede pen-
sao a vmva de Carlos Antunes de 
Oliveira, foi aprovado nas discus-
sões regimentais, sem emenda 

Assim sendo, somos de par~cer 
que se lhe dê, como final a reda-
ção abaixo, que está de acÔrdo com 
o projeto, para que, sob esta for-
ma, seja enviado à sanção. 

PROJETO N . 3.471/ 65 

Concede pensão à viúva de Carlos 
Antunes de Oliveira. 

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

A;t . 1.0 - Fica concedida a Da. 
Elzmda Tavares de Oliveira, viúva 
de Carlos AntLmes de Oliveira, ex-
Delegado Municipal do Distrito de 
Vila Pereira, Município de Nanu-
que, a pensão vitalícia de Cr$ 63. 000 
(sessenta e três mil cruzeiros). 
Pa~ágrafo único - Sobrevindo o 

falecimento da beneficiária em es· 
tado_ de viuvez, a pensão obJeto des-
ta le1 será rateada entre os filhos do 
casal enquanto menores . 
_Art . 2.0 - O pagamento da pen-

sao a que se refere esta lei corre-
rá pelos recursos orçamentários 
próprios. 
. ~rt . 3.0 - Revogam-se as dispo-

Siçoes em contrário, entrando esta 
lei em vigor na data de sua pu-
blicação. 

Sala José Proença 3 de março 
de 1966. ' 

(aa.) José Maria Magalhães Pre-
sidente - Jorge Vargas, Rela~r -
Carlos Megale - Maria Penna. 

- Publicar. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL 
Comissão de Redação 

O Projeto n. 3 .476/65, de autoria 
governamental, que modifica dispo-
sitivos da Lei n . 3.214, de 16 de 
outubro de 1964, e dá outras provi-
dências, foi aprovado nas discus-
sões regimentais, com substituti· 
vo e emenda . 

Assim sendo, somos de parecer 
que se lhe dê, como final a reda-
ção abaixo, que está de acÔrdo com 
o projeto e o vencido, para que, 
sob esta forma seja enviado à san-
são: 

PROJETO N. 3.476/65 
Modifica dispositivos da Lei n. 

3.214, de 16 de outubro de 1964 e 
dá outras providências . 

A Assembléia Legislativa do Esta-
do de Minas Gerais decreta: 

Art. 1.0 -O artigo 98 da Lei n . 
3 . 214, ~e 16 de outubro de 1964 pas· 
sa a vigorar com a seguinte reda-
ção: 

Art . 98- Na percentagem indire· 
t~ s?bre a arrecadação, a que têm 
dire1to os servidores ocupantes de 
cargos das séries de classes de 
Exator, Fiscal de Rendas e Agen· 
tes de Fiscalização, será respeita-
do o limite mínimo de dois venci-
mentos e máximo, de dois e meio 
calculada sôbre 30% (trinta po; 
cento) do excesso verificado entre 
as arrecadações de impostos e ta· 
xas dos dois últimos exercícios. 

§ 1.o - Para cálculo das percen-
tagens de que trata o artigo serão 
adotadas as seguintes alíquotas: 

I - Fiscal de Rendas III Exator 
IV e Agente de Fiscali..Zaçã~ IV -
0,0154% ; 

II · - Fiscal de Rendas II, Exa-
tor III e Agente de Fiscalização III 
- 0,0132%i . 
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III - Fiscal de Rendas I, Exator 
II, e Agente de Fiscalização li -
0,0110%; 

IV - Exator I e Agente de Fisca-
lização I - 0,0092%. 

§ 2.0 - O funcionário das Séries 
de Classes de Exator Fiscal de Ren-
das e Agente de Fiscalização, quan-
do nomeado para cargo em comis-
são, relacionado no Anexo III, des-
ta lei, perceberá os vencimentos e 
vantagens do cargo em comissão 
podendo, entretanto, optar entre a 
gratificação de chefia e a percenta-
gem indireta a que se refere o ar-
tigo 98 . 

§ 3.0 - A percentagem de que 
trata o artigo será paga mensal-
mente, por duodécimos". 

Art . 2.0 - Fica revogado o § 2.0 

do art. 103 da Lei n . 3.214, de 16 
de outubro de 1964 . 

Art. 3.0 - Esta lei entrará em 
vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em con-
trário. 

Sala José Proença, 3 de março 
de 1966 . 

(aa . ) José Maria Magalhães, Pre-
sidente e Relator - Jorge Vargas 
- Carlos Megale - Maria Penna . 

- Publicar . 

PARECER SóBRE A INDICAÇÃO 
N . 1.049 

Comissão de Constituição, Legisla-
ção e Justiça 

O nobre Deputado José de Cas-
tro Ferreira, através da Indicação 
n. 1. 049, dirige-se ao Exmo . Sr. 
Presidente do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado de Minas Gerais, 
Desembargador Raimundo Gonçal-
ves da Silva, solicitando que sejam 
determinadas providências para 
que se preencha o cargo de Juiz de 
Direito da comarca de Carmo do 
Rio Claro, vago há mais de um ano. 

Não lhe fazendo objeção d-e qual-
quer ordem, concluímos nosso pa-
recer no sentido de que a Indica-
ção seja aprovada e que seja en-
ca.ml~da ur~antemente ao ~lus-

tre . Desembargador Raimundo Gon-
çalves da Silva. 

Sala José Proença, 3 de março 
de 1966. 

(aa.) Hugo Castelo Branco, Pre-
sidente - Carlos Eloy, Relator -
José Luiz Baccarini - Waldir Mo-
rato - Lúcio de Souza Cruz 
Expedito Tavares . 

-Publicar. 
-Vem à Mesa: 

PROJETO N. 3. 554/66 

Considera de utilidade pública o 
"Lions Clube" de Guaxupé, sedia-
do no m esmo município . 
A Assembléia Legislativa do Es-

tado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1.0 - Fica considerada enti-

dade de utilidade pública, para usu-
fruir os benefícios e vantagens a 
que tem direito as entidades por~ 
tadoras dêsse título, o "Lions Clu-
be" da cidade de Guaxupé . 

Art. 2.0 - Revogadas as disposi-
ções em contrário, entrará esta lei 
em vigor na data de sua publica-
ção. 

Sala das Reuniões, 3 de março 
de 1966. 

(aa.) João Navarro - Maria · 
Pena .- Dermeval Pimenta Filho -
Ladislau Salles - Waldir Morato . 

Justificativa - Do mais alto sen-
tido é a fim.lidade do "Lions Clube". 
Constituído de homens responsá-
veis, cônscios do dever da socieda-
de e voltados para o interêsse da 
comunidade, essas entidades têm 
realizado t rabalhos admiráveis de 
colaboração com o poder público, 
através de sugestões, cooperação e 
prestação de serviços, além de en-
cetar campanhas as mais meritó-
rias em favor das populações . 

O "Lions Clube" da cidade de 
Guaxupé é um dêsses clubes de ser-
viço . Reunindo as figuras de maior 
expressão da sociedade local, re-
presentando as mais diferentes ati-
vidades profissionais, tem exercido, 
apesar de ter pouco mais de dois 
anos de existência, uma influência 
lJOnderável na solução de proqleiiWi 
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com que luta aquela cidade minei-
ra . Seus membros, muitas vêzes sa-
crificando seus interêsses particu-
lares, reúnem-se quinzenalmente pa-
ra troca de idéias e para o estreita-
mento de uma amizade sólida. 
Além das atividades dos "leões", des-
taque-se o papel desempenhado pe-
las "domadoras", espõsas dos inte-
grantes do clube, liderando campa-
nhas, entre as quais ressaltam as de 
cunho filantrópico . 

Uma grande jornada tem 6 "Lions 
Clube" de Guaxupé diante de si, a 
qual será marcada por feitos que 
merecerão o aplauso de tôda a co-
munidade, tendo em vista o espíri-
to esclarecido e abnegado de seus 
membros, motivo por que não lhe 
deve faltar o apoio da Assembléia 
Legislativa, do Estado de Minas 
Gerais . Por isso, submetemos a 
presente proposição de lei à Casa, 
devidamente instruída, certos. de 
que o Projeto merecerá a aprova-
ção unânime dos Srs. Deputados, 
com o que se estará prestando uma 
homenagem à própria cidade de 
Guaxupé e a seu povo . 
· (a . ) Deputado João Navarro . 
- Publicado o Projeto, inclua-se 

em Ordem do dia. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a 

palavra o Sr. Deputado Waldomi-
ro Lôbo, orador previamente ins-
crito. 

O SR. WALDOMIRO LôBO-Sr. 
Presidente e Srs . Deputados . Di-
versas vêzes tenho usado esta Tri-
buna para c-riticar, lamentar e mes-
mo apelar para o Govêrno Federal, 
no sentido de que êste não cometa 
injustiças com os trabalhadores de 
Nova Lima, Raposos e outras cida-
des da região metalúrgica. 

Ontem . mesmo, desta Tribuna e, 
parecia estar adivinhando, anunciei 
que iria apresentar um Requeri-
mento a esta Casa, a fim de que se 
fizesse um apêlo ao Presidente da 
República neste sentido . 
. Hoje, tomamos conhecimento pe-
los jornais de que a mesma injus-
tiça foi cometida . 'Assim sendo, 

passo a dar conhecimento à Casa 
do Requerimento a que me referi, 
na tarde de ontem, que está vaza-
dei nos seguintes têrmos: 

REQUERIMENTO N . 1 . 153 

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

O Deputado infra-assinado, devi-
damente apoiado, requer a Vossa 
Excelência, ouvida a Casa, seja en_ 
viado ao Exmo. Sr. Presidente da 
República e ao Exmo . Sr . Ministro 
do Trabalho e Previdência Social, 
um apêlo desta Assembléia, no sen-
tido de que Nova Lima, Raposos e 
demais municípios da região meta-
lúrgica e de exploração do ouro, 
em Minas, sejam incluídos na pri-
meira sub-região da Décima Pri-
meira Região, para fins de salário 
mínimo, tendo em vista, o reajus-
tamento decretado ontem para to-
do o País. 

Sala das Reuniões, 3 de março 
de 1966 . 

(aa . ) Waldomiro Lôbo - José 
Maria Magalhães - Carlos Megale 
- Joaquim de Melo Freire - Car-
Los Eloy - Lélis Chaves. 

Justificativa - Tivemos, pelos 
jornais de hoje, a confirmação da 
promessa feita nesta Casa, ao povo· 
brasileiro, pelo Presidente Castelo 
Branco, de decretar um reajusta-
mento nos índices do salário mini-
mo para todo o Brasil . Igualmen-
te, os jornais trazem uma tabela 
com tôdas as regiões, inclusive Mi-
nas Gerais . E vemos, contristados, 
que houve exclusões que não se jus-
tificam e · que precisam ser corri-. 
gidas. Assim é o caso de Nova Li-
ma, Raposos e tantos outros muni-
cípios da região metalúrgica e da 
extração do ouro, em nosso Estado, 
não incluídos, claramente, na pri-
meira sub-região de Minas. Sabe-
mos que o operariado de Nova Li-
ma, Raposos e outras cidades, tem 
um custo de vida elevadíssimo, pois 
todos os artigos de consumo na ali-
mentação sã0 levados de Belo B;Q-
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rizonte, e têm seu preço maior que 
o da Capital devido ao custo de 
transporte . Levam uma vida de 
trabalho insano, de düiculdades, 
com famílias numerosas e uma ati-
vidade das mais pesadas e insalu-
bres . Tudo indica a justiça de se-
rem dito municípios classificados 
na primeira sub-região, com salá-
rio mínimo igual ao de Belo Hori-
zonte, como aliás acontecia anteri-
ormente. 

Conhecemos o espírito justiceiro 
do Presidente Castelo Branco e a 
coragem honesta do Sr. Ministro 
Perachi Barcelos, daí confiarmos 
em que ambos acatem êste apêlo 
e dêem aos trabalhadores daqueles 
municípios êsse mínimo que é tão 
pouco diante de tantas dificulda-
des da vida atual. 

Tenho freqüentemente falado 
desta Tribuna sôbre o prob lema 
dos salários sempre baixos dos tra-
balhadores de Nova Lima e Rapo-
sos e ainda ontem, na iminência da 
decretação dos novos mínimos, 
abordei o assunto, consubstancia-
do, agora, neste Requerimento que 
representa uma enorme esperança 
para milhares de operários e suas 
famílias, principalmente em Nova 
Lima e Raposos . 

Confio no apoio e na compreen-
são dos nobres senhores Deputados, · 
de modo que Nova Lima, Rapo-
sos e outras cidades mineradoras e 
metalúrgicas, tenham o mesmo sa-
lário que a Capital, pois o custo de 
vida em tôdas elas é absolutamen-
te igual ao de Belo Horizonte, não 
se justüicando, assim, que tenham 
menor salário mírumo . 

(a.) Waldomiro Lôbo. 
- A Comissão de Justiça . 
Faço um apêlo a V . Exa., Sr. 

Presidente, para que entre em con-
tato com a Comissão à qual será 
encaminhada a minha proposição, 
para que esta apresente, o mais de-
pressa possível, o seu parecer, a fim 
de que possa o Sr. Presidente da 
República receber o apêlo desta As-
sembléia, com a urgência que se 
fa~ mister, para que S . Exa . possa 

tomar as providências necessárias 
ao caso. 

Estou certo de que V. Exa. irá 
fazer êste apêlo aos componentes 
da Comissão, para que não fique-
mos aqui esperando que tudo seja 
consumado para, depois, apelarmos 
para o Sr. Presidente da Repúbli-
ca, talvez inoportunamente, como 
tem acontecido. 

Espero que os meus nobres co-
legas compreendam bem a minha 
intenção, e ajudem-me, a fim de que 
possamos,o mais depressa possível, 
enviar ao Sr. Presidente da Repú-
blica e ao Sr. Ministro do Traba-
lho o apêlo dos representantes do 
povo de Minas Gerais . Os traba-
lhadores desta região, a que me re-
feri, precisam e devem ser contem-

. piados com um melhor salário mí-
nimo. Acontecem coisas que nós 
não compreendemos. Rio Piraci-
cab::t está incluído na primeira re-
gião . Já o município de Monleva-
de não está; é que, antigamente, 
João Monlevade pertencia a Rio 
Piracicaba. Hoje, já não pertence; 
é um município independente. Ade-
mais, Rio Piracicaba quase não t em 
indústria. Não sou contra a que 
se dê àquela região o mesmo salá-
rio de Belo Horizonte. Mas sou fa-
vorável a que se dê, também, a 
João Monlevade, para não se co--
meter injustiça tremenda, porque 
a li é que atuam os metalúrgicos, 
ali é que estão as indústrias, cujos 
oper i rios vão receber um salário 
inferi01 aos de Rio Piracicaba. 

Todos nós sabemos que Nova Li-
ma é um município junto de Belo 
Horizonte, e que tudo o que conso-
me é adquirido nesta Capital, pelo 
mesmo preço, e ainda com o agra-
vante do transporte, que é caríssi-
mo. 

Fica, aqui, o nosso apêlo aos Srs. 
Deputados, a fim de que êstes co-
laborem, para que chegue, com a 
urgência necessária, ao Sr . Presi-
dente da República a nossa suges-
tão, a fim de que S. Exa . possa 
tomar as :providênc~a~ , 

-149 
Eu não culpo o Presidente da 

República, nem o Sr. Ministro 
do Trabalho por esta injustiça tre-
menda . Mas, sim, aos que levaram 
a informação a Ss. Exas . . Como 
disse na justüicativa da minha pro-
posição, há homens, em Nova Li-
ma e Raposos, que trabalham a 
milhares de metros de profun-
didade, com água até à cintu-
ra, enfrentando calor superior às 
vêzes a 40 graus . Êsses homens 
precisam ser bem alimentados, pois 
correm o risco de contraírem a tu-
berculose e a silicose. No entanto, 
são os que vão receber salário in-
ferior aos de Sabará . Não é possí-
vel que Sabará seja considerado co-
mo município de primeira catego-
ria e Nova Lima como de segunda. 
Talvez, tenha havido engano na pu-
blicação . Entretanto, não encontra-
mos em nenhum jornal ou nos no-
ticiários de rádio e televisão qual-
quer informação que pudesse re-
tüicar esta publicação com refe-
rência às cidades de Nova Lima, 
João Monlevade e outras da Zona 
Metalúrgica. 

Sr. Presidente, V. Exa. faz soar 
os tímpanos em advertência de que 
o meu tempo está terminado . Vou 
terminar e confio na ajuda de V_ 
Exa . , bem como na dos Srs . Depu-
tados, em benefício dos trabalha-
dores, em nome de quem faço êste 
apêlo ao Sr. Presidente da Repú-
blica . 

PALAVRAS DO SR. PRESIDENTE 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa, 
tomando em parte, como questão 
de ordem o pronunciamento de S . 
Exa., comunica ao nobre Deputado 
Waldomiro Lôbo que tomará as 
providências devidas, no sentido de 
que o a.pêlo que propõe chegue às 
mãos do Sr . Presidente da Repú-
blica, da maneira mais rápida pos-
sível. 

O SR. WALDOMIRO LôBO -
Muito obrigado, Sr. Presidente. 

-Vem à Mesa; 

Requerimento 

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

O Deputado que êste subscreve, 
na forma regimental, requer se con-
signe na Ata de nossos trabalhos, 
um voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Dr . Antônio Guima-
rães, ocorrido ontem, na cidade de 
Aiuruoca. 

Era o finado influente prócer 
político naquele município, onde 
exerceu o cargo de Prefeito Muni-
cipal . Médico dos mais humanitá-
rios, querido e estimado por tôda 
a população da região, acarreta o 
seu falecimento um vácuo que di-
ficilmente será preenchido, pois, 
não apenas na medicina, mas tam-
bém na política, exercia em tôda a 
região grande influência . Deixa es-
pôsa, Dona Isaura Brito Guimarães, 
e vários filhos. Do-pronunciamento 
da Casa, pede que se dê conheci-
mento à família enlutada e ao Pre-
feito de Aiuruoca . 

Sala das Reuniões, 3 de março de 
1966 . 

Manoel Costa . 
O SR . PRESIDENirE - Tem a 

palavra o Sr . Deputado Jorge Fer-
raz. 

O SR . JORGE FERRAZ - Sr . 
Presidente, Srs . Deputados: 

Há bem uns doze anos, Sr . Pre-
sidente, venho batendo-me da Tri-
buna desta Assembléia e junto aos 
governos anteriores para o asfal-
tamento da estrada Belo Horizon-
te-Guanhães, a partir de Lagoa 
Santa, passando por Jaboticatubas 
e alcançando a Serra do Cipó . 

Todos nós conhecemos a velha 
estrada construída por Daniel de 
Carvalho ainda no tempo do Govêr-
no do Presidente Arthur Bernardes. 

E é ela, Sr. Presidente, a des-
peito de grande movimento diário, 
que vem atendendo a tôda popula-
ção daquela região, na demanda 
de Belo Horizonte, principalmente 
de caminhões, no abastecimento da 
Capital. 
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Conseguimos, Sr. Presidente, dar 
por terminados os estudos no D. 
E.R. que ao mesmo tempo estuda-
va uma outra solução, passando 
por Itabira, trajeto mais longo e 
mais oneroso. 

Já no final do Govêrno Magalhães 
Pinto, conseguimos o assentimento 
do Diretor, Dr. Elizeu Rezende, pa-
ra o projeto, passando a estrada 
por Jaboticatubas e a sua inclusão 
no plano rodoviário. 

O assunto, Sr. Presidente, vem 
interessando sobremaneira às clas-
ses produtoras de Minas Gerais, 
e foi mesmo principal em uma 
das semanais da Associação Co-
mercial em que o Sr. Diretor Jo-
sé Pinto Mourão encareceu a im-
portância desta rodovia para o 
progresso da região de Guanhães, 
tendo a diretoria, em conseqüência, 
remetido ofício ao Sr . Governador 
Israel Pinheiro, solicitando o início 
da construção . 

O Sr . Governador Israel Pinhei-
ro conhece a importância desta Es-
trada e já mesmo, em tempos pas-
sados, fizemos um estudo prelimi-
nar para construção de uma cida-
de turística, nos moldes da Nova 
Capital, no alto da Serra do Cipó. 

Secundando pois a Associação 
Comercial de Minas Gerais, encami-
nho à Mesa uma Indicação ao Sr . 
Governador do Estado e ao Sr . 
Diretor do Departamento de Estra-
das de Rodagem, solicitando a in-
clusão no plano rodoviário dêste 
ano 0 início do asfaltamento da 
rodovia de Lagoa Santa a Guanhães, 
passando por Ja.boticatubas e Ser-
ra do Cipó encarecendo que seu 
percurso de 219 km é. bem me~or 
do que o projeto Itablra-Gua~hae~ 
que é de 241 km, o que determmara 
uma economia entre os dois pro-
jetos de perto de 6 bilhões de cru-
zeiros. 

Requer mais, Sr. Presidente, que 
a Indicação seja acompa~hada do 
discurso que ora pronunc1amos c~
mo justificativa, bem como o ~otl
ciário inserido no "Estado de Minas" 
da Reunião da Associação Comer-

cial que tratou do assunto, que é 
o seguinte: 

CONSTRUÇÃO DA ESTRADA BEW 
HORIZONTE - GUANHAES 

o Sr. Ênio Ramos Simões, pre-
sidente em exercício da Associação 
Comercial de Minas, encaminhou 
ao governador Israel Pinhe~ro ofí-
cio solicitando a construçao, em 
caráter prioritário, da ligação ro-
doviária Belo Horizonte-Guanhães, 
pelo D. E. R ., estrada que possibi-
litará o desenvolvimento mais rá-
pido de partes de grandes e ricas 
regiões do Rio Doce e d~ Norde.ste 
mineiro. O assunto fm debat1do 
em recente reunião da diretoria da 
A.C.M., quando o diretor José 
Pinto Mourão destacou a impor-
tância daquela rodovia para o pro-
gresso de numerosos municípios da 
região de Guanhães, agora em fase 
de crescente desenvolvimento, m.as 
sem acesso rodoviário ao centro do 
Estado. 

TEXTO DO OFíCIO 
N 0 ofício da Associação Comer-

cial de Minas ao Govêrno do Esta-
do é salientado, de início, que é de 
se~ conhecimento ."que o Departa-
mento de Estradas de Rodagem se 
empenha, no momento, ~o .estud_o 
de um projeto de rodovm mterll-
gando Belo Horizonte-Guanhães, 
com a característica de "classe I", 
para a qual, aliás vem considerand? 
duas soluções distintas", para adl-
antar: 

"A primeira, objetivando o apro-
veitamento de trecho da BR-262, 
com a extensão de 62 km, além de 
38 km da atual MG-3, passaria por 
Itabir~, Santa Maria de Itabira, 
Quenta-Sol, Gomes, Borba G_ato, 
Barreira e finalmente Guanhaes. 
Trata-se, porém, de implantação . a 
ser feita em região de topografla 
acidentada sem condições para uma 
rodovia de' "classe I", cujo custo é 
previsto em 22 bilhões de cruzeiros, 
pelo que, a nosso ver, a segunda so-
lução seria a mais viável. 
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que, passando por Conceição de Ma-
to Dentro, aproveitaria grande tre-
cho da MG-1 (Belo Horizonte~La

goa Santa), já inteiramente asfal-
tada. Posteriormente, seria prolon-
gada até Jaboticatubas, onde, atin-
gindo a Serra do Cipó, a galgaria 
com rampas máximas de 6 por cen-
to e raios mínimos de 101 m., até 
Conceição do Mato Dentro, sendo 
perfeitamente enquadrável, portan-
to, na "classe I", que constitui um 
.projeto específico para zonas mon-
tanhosas. Quanto mais não fôsse, 
seu percurso seria de apenas 219 
km ., contra 241 km., previstos pela 
primeira alternativa, e isto repre-
sentando um decréscimo de 19 km., 
implicaria, paralelamente, numa 
economia aproximada de 6 bilhões 
no custo total". · 

PRIORIDADE 

Ao concluir o ofício, diz o Sr . 
E mo Ramos Simões. 

"A ligação rodoviária Belo Hori-
zonte-Guanhães constitui, aliás, 
uma antiga reivindicação daquela 
rica e importante área do Nordeste 
mineiro, daí por que, advogando-a 
junto a V. Exa ., solicitamos seja 
incluída no plano de obras priori-
tárias do DER e tenha· a sua cons-
trução . iniciada com urgência, con-
siderando o seu alto significado pa-
ra a economia do Estado, em cujo 
complexo também se integrará". 

- A Indicação está vazada, nos 
seguintes têrmos: 

INDICAÇÃO N.0 1.051 

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

O Deputado infra-assinado re-
quer, ouvida a Casa, seja indicada 
ao Sr. Governador do Estado a ne-
cessidade urgente de iniciar-se o as-
faltamento da estr,ada Lagoa San-
ta-Guanhães, passando por Jaboti-
catubas e Serra do Cipó . 

Como justificativa, requer a jun-
tada do discurso que ora pronun-
cia, bem como o recorte do "Esta-
do de Minas" que esta acompanha. 

Belo Horizonte, 3 de março de 
1966 . 

(aa.) Jorge Ferraz - Cícero Du-
mont - Carlos Megale . . 

- Ã Comissão de Transportes . 
-Vem à Mesa. 

INDICAÇÃO N. 1. 052 

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 enviada, ao Exmo. Sr . 
Governador do Estado e ao Sr. Di-
retor do Departamento Estadual de 
Estradas de Rodagem, indicação no 
sentido da necessidade urgente do 
patrolamento da rodovia que liga 
S. João-del-Rei a Ritápolis-São Tia-
·go e vários outros municípios, bem 
como da concretização do projeto 
rodoviário para a ligação de São 
João-del-·Rei a Oliveira. 

Sala das Reuniões, 3 de março 
de 1966 . 

(aa . ) Nicanor Armando- Carlos 
Megale - Altair Chagas - João 
Vaz e Batista Miranda. 

Justificativa - A cidade de São 
João-del-Rei é centro de uma imen-
sa atividade econômica regional, 
nela existindo grande concentração 
de habitantes, intercâmbio com vi-
zinhos e ampliação ininterrupta 
de transações com o Oeste mi-
neiro. 

Todavia, as estradas locais care-
cem de conservação, e de constru-
ção para transporte· moderno, ha-
vendo muita manifestação de cons-
tantes queixas dos homens de ne-
gócios, pessoas residentes que lá 
trabalham, viajantes e turistas. 

De um lado, o péssimo estado de 
conservação da rodovia São João-
del-Rei-Ritápolis-São Tiago. Do 
outro lado, a demora na concreti-
zação da rodovia projetada para 
ligar São João-del-Rei a Oliveira. 
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No primeiro caso, está prejudica-

da a atual economia regional e plei-
teia-se o patrolamento, por ser esta 
a solução adequada. No segundo 
caso, pretende-se alcançar inestimá-
veis benefícios para tôda uma re-
gião, cujas riquezas precisam ser 
aproveitadas. 

(a. ) Nicanor Armando. 
- A Comissão de Transportes. 
O SR. PRESIDENTE - Com a 

palavr-a. o Sr. Athos Vieira de An-
drade. 

O SR . ATHOS VIEIRA DE AN-
DRADE - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados. Pela sexta vez subo a 
esta Tribuna, para comentar e cri-
ticar atos de violência e de perse-
guição praticados pelo atual Go-
vêrno de Minas Gerais, na pessoa 
de seus representantes e prepostos. 

Hoje, alegro-me porque minhas 
críticas anteriores estão produzin-
do bons resultados . Aquela politi-
cagem posta em prática pelos me-
morandos ilegais da Secretaria de 
Educação, depois de levarem intra-
qüilidade a muitos dos nossos mu-
nicípios pelas mãos de. pessoas ir-
responsáveis, teve nossa repulsa e 
nossa crítica . Quero, mais uma vez, 
comprovar, e o faço através do ór-
gão oficial, "Minas Gerais" de hoje . 
O Sr. Secretário da Educação resol-
veu designar a professôra Algenír 
de Paula Bonfim, professôra pri-
mária, padrão M-E, do Grupo Es-
colar Marechal Floriano, de Taru-
mirim, para dirigir a Inspetoria 
Seccional de Ensino daquele muni-
cípio . Êste ato está certo . rsto já 
devia ter sido feito . Destitui-se 
uma ilustre Inspetora e coloca-se, 
no seu lugar, outra ilustre Inspeto-
ra. Conheço dona Algenir de Paulo 
Bonfim e a reputo como sendo uma 
professôra de elevado padrão in-
telectual e de comprovada capaci-
de funcional, que foi substituir uma 
outra professôra que não lhe deve 
em méritos e capacidade funcional, 
que é a professôra Ida de Oliveira 
Casa, digna educadora que tem 
prestado relevantes serviços à edu-
·ca'Ção em nosso Estado. Todavia, 

o que nós não compreendemos são 
os atos praticados, até esta data, 
de substituição de professôras da-
quela Inspetoria antes da publica-
ção dêsse ato do Sr. Secretário da 
Educação . Como poderiam profes-
sôres ser dispensados naquele mu-
nicípio ou nos municípios jurisdi-
cionados àquela Inspetoria Seccio-
nal de Tarumirim, antes desta pu-
blicação do Sr. Secretário? Foram 
feitos através dos famosos "memo-
randuns" ilegais. Por que o Sr. 
Secretário da Educação não assu-
miu esta responsabilidade antes? 

Vou deixar para o conhecimento 
desta Casa uma relação da situa-
ção de todos os municípios subor-
dinados à Inspetoria de Tarumirim. 
No Distrito de Vai-e-Volta foram 
dispensadas as seguintes professô-
ras: Maria Gonçalves Roberto, Ana 
Maria Gonçalves, Elza Vítor Abe-
lha, Maria da Consolação Pinto e 
Maria Oliveira Neres, tôdas estas 
aprov-adas em exame de suficiência. 
Em seus lugares, foram colocadas 
outras professôras, sem aptidão do 
exame de suficiência, sem as quali-
ficações exigidas pela Portaria do 
Sr. Secretário da Educação . Está 
caracterizada a ilegalidade, a falta 
de responsabilidade e a "lei dos me-
moranduns", feitos atrás das por-
tas da Secretaria da Educação. 
Quem praticou êsses atos, se a an-
tiga Inspetora estava em exercício 
no seu cargo e não os autorizou? 
Se ela não praticou êsses atos, se 
não dispensou nenhuma profes-
sôra, quem as admitiu e demitiu? 
!<,oram Inspetoras? Estas Inspe-
toras foram aos grupos esco-
lares sem autorização legal, fizeram 
substituições, retirando professôras 
credenciadas, para, em seus luga-
res, colocarem professôras sem ne-
nhuma qualificação . Pior do que 
isto, ainda, é o caso do distrito de 
Passa Dez, no município · de Bom 
Jesus do Galho. Uma Diretora nor-
malista, padrão M-C, foi substituí-
da por uma professôra que não é 
padronizada. E' pura e simples-
mente um ato de perseguição. 
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No distrito de Vai-e-Volta, foram 
admitidas 10 (dez) professôras lei-
gas, sem exame de suficiência, sem 
qualificação e foram destituídas 9 
professôras e, dentre elas, cinco 
credenciadas pelo exame de sufi-
ciência. No Município de Engenhei-
ro Caldas, da Inspetoria de Taru-
mirim, foram dispensadas, também, 
4 professôras habilitadas, como é o 
caso das professôras Dailê Cardoso, 
Nadir Matias, Maildes Clementina, 
Milcas Almeida Pinheiro, e em seus 
lugares foram colocadas as profes-
sôras Neli Fontes, Maria da Glória, 
Aurea Jordão, Maria Jordão, Luzia 
Jordão, Nilta Jordão e Odete Pau-
lina . 

No Distrito de Divino do Traíras, 
também foram dispensadas Efigê-
nia Marques Miranda, com cinco 
anos de magistério; Genoveva Es-
tanislau da Costa, com quatro anos 
de exercício; Maria de Souza Paz, 
com cinco anos de exercício; Al-
merita Mafra, com cinco anos de 
magistério; Maria Imaculada Oli-
veira, com um ano de exercício, 
sendo que tôdas essas cinco pro-
fessôras foram habilitadas em exa-
me de suficiência e foram substi-
tuídas, por quem não sei, porque 
não havia Inspetora Seccional, e 
não havia autorização para essa 
modificação nos quadros desta Es-
cola. No Distrito de São Vicente 
do Rio Doce, Município de Tarumi-
rim, foram dispensadas cinco pro-
fessôras: Maria de Lourdes Lopes, 
Maria de Lourdes Silva, Edir Alves 
R eis, Angélica Firmina Alves, Teo-
dora Gonçalves de Souza. Essas 
cinco professôras foram habilita-
das em exame de suficiência, tendo 
sido substituídas por professôras 
sem habilitação. 

Na localidade de Taruaçu, Muni-
cípio de Tarumirim, forám dispen-
sadas as seguintes professôras: 

1 - Maria de Freitas Mafra, com 
seis anos de magistério e habilitada 
em exame de suficiência. 

2 - Maria José Borges, com cin-
co anos de magistério e ex-ame de 
suficiência . 

3 - Nair Gomes da Silva, com 2«l 
ano de Formação . 

4 - Amélia Noêmia de Assis (3° 
ano de formação) . 

5 - Arlete Vilas Novas (3° ano 
de Formação) . 

6 - Deis Maria da Silva (3° ano 
de Formação) . 

7 - Maria de Freitas Mafra, com 
seis anos de exercício e 2'-' série gi-
nasial . 

Em lugar dessas professôras, fo-
ram colocadas professôras sem ha-
bilitação. Então, quando vínhamos 
a esta Tribuna bater-nos contra ir-
regularidades, contra perseguições, 
nós o fazíamos, fundamentalmente, 
com elementos, com documentos, 
com nomes. 

A atual Inspetora Seccional de 
Tarumirim, Professôra Algenir Pau-
la Bonfim é pessoa capaz e estou 
certo de que respeitava o Código 
do Ensino Primário e a Portaria do 
Sr . Secretário da Educação que 
trata da convocação de professôras 
para a regência de classes vagas . 

Não acredito que essa ilustre pro-
f2ssôra tenha autorizado êsses atos 
ilegais. Ao contrário, espero que 
todos êles sejam reparados con-
vincentemente, em favor das pes-
soas que realmente t enham direito. 
Os atos de substituição de profes-
sôras naquela região são nulos. Não 
resistem à análise alguma, por que 
desrespeitaram a Portaria do Secre-
tário que regulamenta a admissão 
de novas professôras. Então, Sr . 
Presidente, é esta a situação, não 
só no município de Ta rurnirim, 
Engenheiro Cláudio . No Muni-
cípio de Sobrália, a situação é mais 
grave. Ninguém me contou, vi com 
meus próprios olhos, o Sr . Prefeito 
daquele município, meu ilustre ami-
go Miguel Pereira, impulsionado não 
sei por quais motivos, tentou usar 
a Polícia Militar para demonstra-
ção de fôrça e de poder. Com êsse 
objetivo foi ao 6.0 Batalhão, sedia-
do em Governador Valadares e 
trouxe consigo um Tenente e seis 
soldados para Sobrália, a fim de 
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garantirem a instalação das aulas 
no Grupo Escolar local . Não con-
seguiu, todavia o seu intento, pois 
o Tenente Alan, comandante da 
diligência policial, percebeu ser des-
necessária sua atuação ali. 

Na verdade, foram dispensadas 
em SobráUa duas serventes nomea-
das, em pleno exercício, e uma pro-
fessôra padrão M-A-1. Mas, desta 
vez,o meu amigo Miguel Pereira 
Santiago não alcançou o seu inten-
to, "porque lá estêve um tenente 
inteligente, rapaz conceituado, que, 
analisando aquêle .ambiente, perce-
beu nada ter para fazer, porque. 
não podia usar a Polícia em pro-
blemas escolares. Quando procu-
rei aquêle tenente, êle me disse que 
tudo estava calmo e tranqüilo. Con-
seqüentemente, fêz recolher seus 
auxilia res. Quero louvar, nesta 
oportunidade, a àtitude do Tenente 
Alan e seus comandados . Toma-
ram em Sobrália uma atitude dig-
na e respeitosa para com a popu-
lação daquele Município. 

Como meu tempo está esgotado, 
voltarei, amanhã, à Tribuna, com 
novas críticas, porque a documen-
tação em nosso poder é vasta. 

Faço anexar, em seguida, um ex-
tr·ato da situação atual dos Grupos 
Escolares subordinados à Inspeto-
ria Seccional de Tarumirim, e, ao 
fazê-lo, dirijo meu apêlo à nova 
Inspetora, ilustre Professôra Alge-
nir Paula Bonfim, . no sentido de 
que sejam apuradas as irregulari-
dades aqui apontadas e tomadas as 
providências que o caso exige . 

Segue o extrato mencionado: 
Situação no município de Enge-

nheiro Caldas (cidade) . 
Grupo Escolar "Professôra Ondi-

na Pinto de Almeida" . 
Professôras dispensadas: 

1 . Dailê Cardoso (possui a 2.1!-
série ginasial e Exame de Sufi-
ciência). 

2 . Nadir Matias (Habilitada em 
Exame de Suficiência) . 

3 . Maildes Clementina (3.'1- série 
ginasial). 

4 . Milcas Almeida Pinheiro (com 
um ano de magistério) . 

A professôra Maria da Luz Fer-
reira, normalista., foi dispensada 
verbalmente do cargo de Diretora, 
cargo êste que vinha exercendo por 
designação do Sr. Secretário da 
Educação . 

A professôra que assumiu a dire-
ção daquele Grupo Escolar não foi 
designada oficialmente por nenhu-
ma autoridade do ensino. 

Ali foram admitidas as seguintes 
professôras: 

1 . Neli Fontes (leiga). 
2 . Maria da Glória (leiga) . 
3. Aurea Jordão (sem exame de 

suficiência). 
4. Maria Jordão (com exame de 

suficiência). 
5. Luzia Jordão (com exame de 

suficiência) . 
6. Nilta Jordão (com exame de 

suficiência). 
7 . Odete Paulina (com 2.0 ano 

de Formação de Professôres) . 
Situação no distrito de Divino do 

Traíras, mun. de Engenheiro Cal-
das: 

Professôras dispensadas: 
1. · Efigênia Marques Miranda, 

com cinco anos de magistério . 
2. Genoveva Estanislau da Cos-

ta, com quatro anos de exercício. 
3 . Maria de Souza Paz, com cin-

co anos de exercício . 
4 . Almerita Mafr.a., com cinco 

anos de magistério. 
5. Maria Imaculada de Oliveira, 

com um ano de exercício, sendo que 
essas cinco professôras foram ha-
bilitadas em exame de suficiência . 

Enquanto isso, foram convocadas 
professôras leigas, sem exame de 
suficiência, para substituí-las, por 
pessoa sem credencial para proce-
der a tais modificações . 

Situação no distrito de Vai-e-
Volta, município de Tarumirim: 

Professôras dispens·adas: 
1. Maria Gonçalves Roberto . 
2 . Ana Maria Gonçalves . 
3 . Elza Vítor Abelha . 
4. Maria da Consolação Pinto. 
5 . Maria Oliveira Neres. 
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(Tôdas cinco credenciadas pelo 

Exame de Suficiência). 
6. Hilda Pereira Lima . 
7 . Maria Aparecida Gouveia. 
8 . Maria Aparecida Silva . 
9. N euza dos Reis . 

Professôras admitidas (Vai-e-
Volta) : 

1. Judith Gonçalves Rocha (úni-
ca credenciada pelo Exame de Su-
ficiência) . 

2. Maria Floriana de Jesus -
eventual . 

3. Maria Aparecida Nicolau . 
4. Maria Marques Teixeira . 
5 . Ana Maria de Jesus. 

6 . Elza de Miranda . 
7 - Eugênia Flora de Jesus 

8 . Lacy Fernandes do Vale . 
9. Darcy Fernandes. 

10 . Carmita de Azevedo . 
Situação no distrito de São Vi-

cente do Rio Doce, município de 
Tarumirim . 

Professôras dispensadas: 
1. Maria de Lourdes Lopes. 
2. Maria de Lourdes Silva. 
3. Edir Alves Reis . 
4 . Angélica Firmina Alves . 
5 . Teodora Gonçalves de Souza . 
(Essas cinco foram habilitadas 

em Exame de Suficiência, tendo 
sido substituídas por professôras 
sem essa habilitação). 

Na localidade de Taruaçu, muni-
cípio de Tarumirim . 

Foram dispensadas as seguintes 
professôras: 

1 . Maria de Freitas Mafra, com 
seis anos de magistério e habilita-
da em Exame de Suficiência . 

2 . Maria José Borges, com cinco 
anos de magistério e Exame de Su-
ficiência . 

3. Nair Gomes da Silva, com 2.0 

ano de formação . 
4. Amélia Noêmia de Assis (3.0 

ano de formação) . 
5. Arlete Vilas Novas (3.0 ano 

de formação) . 
6. Deis Maria da Silva (3.0 ano 

dê formação) . 
7. Maria de Freitas Mafra, com 

seis anos de exercício e 2.~ série 
ginasial . 

A substituição dessas professôras 
foi feita por professôras leigas sem 
o Exame de Suficiência. 

O SR. PRESIDENTE - Com a 
palavra o Sr . Altair Chagas. 

O SR. ALTAIR CHAGAS - Sr . 
Presidente, Srs. Deputados . 

Continuo, na data de hoje, a fa- · 
zer um registro das reclamações 
que, dia a dia, me chegam, de pre-
terições, de discriminações e perse-
guições no interior do Estado. 

Hoje, trago ao conhecimento da 
Casa, para que passem a constar 
dos nossos Anais, algumas comu-
nicações recebidas dos municípios 
de Engenheiro Caldas e Tarumirim. 
Não estamos reclamando, aqui, da-
queles atos que entendemos que fa-
zem parte das prerrogativas legais 
dos Srs. Secretários de Estado e 
do Governador, mas apenas daque-
les atos que constituem discrimi-
nação, que vêm contrariando por-
tarias dos atuais Secretários de Es-
tado, e o Decreto do Governador 
que proíbe contratação, a qualquer 
titulo, de pessoal, no Estado. A co-
municação do município de Enge-
nheiro Caldas é do Sr . José Sil-
veira Campos, que, na sua lingua-
gem simples, resume tudo que te-
mos procurado dizer diàriamente 
desta Tribuna . 

A sua carta, que tive o cuidado 
de copiar, passará a fazer parte do 
meu dicurso. Em alguns trechos 
reproduz ela, com fidelidade, na 
linguagem de homem simp1es e não 
muito letrado, o que vai em alguns 
municípios do interior do Estado . 

Está vazada nos seguintes têr-
mos. 

ENGENHEIRO CALDAS 

Cópia da carta . 
Prezado Senhor Deputado Altair 

Chagas . 
Em primeiro lugar meu saudoso 

abraço . 
Dr . Altair, esta tem a finalidade 

de levar ao conhecimento do senhor 
a situação do nosso município. Tra-
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ta-se da dispensa da diretora Maria 
da Luz Ferreira, esta foi substituí-
da por Maria Soares de Souza Li-
ma, que já rubricando com seu ca-
rimbo de Diretora, a partir de de-
zembro, sendo que êste esclareci-
mento não chegou ao vosso conhe-
cimento. 

Iniciando a matrícula no dia 7 
o professorado do ano passado, tô-
das compareceram durante duas · 
semanas, só ontem foi feita a en-
trega das classes e a professôra 
Altimira Cotta Jordão, dizendo que 
foi designada Inspetora Municipal , 
dispensou as professôras Dailê Car-
doso, cursando a 4.~ série ginasial, 
fêz exame . de suficiência o ano 
passado, passou em primeiro lugar, 
esta foi substituída por uma qua-
se analfabeta, a outra é Paz Alme-
rita, tôdas com exame de suficiên-
cia e 3 anos de magistério, e assim 
tôdas as outras. 

Do Quadro de Divino de Traíras 
foram dispensadas: Efigênia Mar-
ques Miranda, Genoveva · Estanis-
lau Rodrigues Costa, Maria de Sou-
za Paz Almerita, tôdas com exame 
de suficiência e 5 anos de magisté-
rio, e Maria Imaculada com 1 ano 
de exercício, porém com exame de 
suficiência. 

Do Quadro de São José do Acá-
cia foram dispensadas: Lismar Pe-
reira Costa, Nadir Roberto e Maria 
da Glória Machado, com exame de 
suficiência, foram substituídas por 
professôras bem piores, isto é, sem 
capacidade alguma para ensinar, 

da maneira que elas estão agindo 
em nosso município não poderá ha-
ver aprendizagem, isto contribuirá 
para o prejuízo e o atraso das cri-
anças dêstes lugares, acho justo 
melhorar o quadro de professôras 
que estas trocas sejam feitas por 
professôras melhores e não piores. 

Dirijo um apêlo ao senhor para 
tomar as necessárias providências. 
Aguardo uma comunicação do se-
nhor, que seja ou não agradável. 

Sem mais, um abraço do amigo 
José Silveira Campos . 

CóPIA DA CARTA 

D . Carloto (Tarumirim), 25 de 
fevereiro de 1966. 

Exmo . Sr. Dr. Altair Chagas 
DD. . Deputado. 

Prezado Senhor . 
Venho solicitar a V . Exa . que 

tome enérgicas providências. O 
principal desta é levar ao conheci-
mento de V. Exa. que aqui em D . 
Carloto, município de Tarumirim, 
infelizmente as nossas professôras 
que lecionaram há 3 anos estão 
interrompidas, por ordem do Sr . 
Gondinaldo Rocha, vulgo Didi, e o 
vereador Nilo Peçanha de Paula, 
sendo que êle agora está querendo 
ser o primeiro chefe do ex-PSD. 
Procuro infonnar a V . Exa. que 
tome enérgicas providências aí 
com o Sr . Secretário da Educação, 
pois as nossas professôras cujas 
assinaturas seguem são leigas, po-
rém acatadas por todos alunos e 
pais, outrossim querem as duas 
pessoas cujos nomes mencionei des-
pedí-las. Não creio que terão com-
petência para isto, querem também 
pôr leigas de menor suficiência do 
que as que lecionaram até o mo-
mento. Desde já agradeço muito 
pela atenção, e subscrevo, aguar-
dando solução . 

Atenciosamente, 
(a. ) Aquiles Ramos Quintela, 

Juiz de Paz. 
( aa. ) Marly Dornellas de Paula 

- Maria Aparecida Silveira - Ro-
sa Custódia da Silva - Maria de 
Oliveira Quintela - Maria das Gra-
ças Teixeira Dias . 

Vejam, Sr. Presidente e Srs. Depu-
tados, que a redação simples dêste 
comunicado vem coincidir com o 
que, diàriamente, estamos repisan-
do desta Tribuna. Nenhum de nós 
aqui age em interêsse pessoal . Não 
queremos reclamar de forma algu-
ma contra o que se .está fazendo, se 
isto fôr direito. Não queremos con-
servar antigos companheiros políti-
cos em postos ou cargos de confi-
ança, mas, apenas, desejamos que 
a lei seja cumprida. Se, evidente-
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mente, alguma professôra leiga ti-
ver de ser afastada, mas, se a subs-
tituta fôr habilitada, estaremos aqui 
para aplaudir a melhoria do ensi-
no . Queremos que haja respeito, 
já não digo por direito adquirido, 
mas, pela Portaria do atual Secre-
tário, não do anterior, pertencente 
à corrente partidária que também 
representei e represento nesta Ca-
sa, mas, que seja respeitada a Por-
taria do atual Secretário, e se tiver 
de ser feita substituição que se faça, 
pela forma prevista na Portaria, ou 
na Lei. Estamos denunciando ca-
sos em que a lei, a Portaria., ou De-
creto, esteja sendo burlado. A ou-
tra comunicação é. do povoado de 
D . Carloto, do município de Taru-
mirim, e assinada por Aquiles Ra-
mos Quintela, Juiz de Paz, no mes-
mo teor e sôbre o mesmo assunto. 
Estávamos esperançosos de que, 
após a visita do Presidente Castelo 
Branco a Minas Gerais, quando S. 
Exa. fêz elogios ao Governador Ma-
galhães Pinto, porque soube im-
plantar, em nosso Estado, o siste-
ma do mérito, e, elogiando a obra 
administrativa de S. Exa., abriu 
crédito de confiança ao Governa-
dor Israel Pinheiro, dizendo mes-
mo que a conduta do atual Gover-
nador fazia crer que aquêles dias 
antigos de perseguição política, de 
restrição a qualquer corrente no 
interior do E s tado, haviam termi-
nado. Mas, em alguns municípios, 
em alguns povoados, e alguns dis-
tritos, os partidários do Sr. Israel 
Pinheiro não estão entendendo o 
alcance atual da nova ordem im-
plantada no País. Sempre reconhe-
ci, nos meus pronunciamentos an-
teriores, e faço questão de reconhe-
cer, também, neste, o esfôrço que 
vem sendo feito pelo Governador 
para atingir o objetivo comum da 
pacificação política em Minas Ge-
rais. Limito-me, por hora, a fazer 
o registro das reclamações, espe-
rando que, na realidade, efetiva-
mente, dentro de poucos dias, com 
mais um pouco de tempo, possa-
mos retificar tôdas as injustiças 

que vêm sendo praticadas, e que 
não têm, posso -assegurar, o endôs-
so do Governador Israel Pinheiro, 
porque S. Exa . baixou um decreto 
proibindo contratação, e não pode 
ter o endôsso do Sr. Secretário da 
Educação, porque S. Exa . baixou 
portaria sôbre a convocação das re-
gentes de classe, disciplinando a 
matéria de tal. forma que direitos 
não fôssem prejudicados. Fazemos 
o registro que julgamos de nosso 
dever, e reiteramos a esperança de 
que, em breves dias, tudo esteja 
nos devidos lugares. 

- Esgotado o prazo destinado à 
Leitura e Apresentação de Proposi-
ções, segue-se a 

· DISCUSSAO E VOTAÇAO DE 
PROPOSIÇõES 

O SR. PRESIDENTE - Estão 
abertas as inscrições para a Reu-
nião de aman..l:tã. · 

Sôbre a Mesa, Requerimento do 
Sr. Deputado Manoel Costa, no qual 
solicita voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Sr . Antônio Gui-
marães, ocorrido na cidade de Aiu-
ruoca, tendo sido prócer político 
naquele município e ex-Prefeito da-
qu ela Comuna. 

Em votação o Requerimento. Para 
encaminhar a votação, tem a pala-
vra o Sr. Deputado Manoel Costa. 

O SR. MANOEL COSTA -Sr. 
Presidente, Srs. Deputados. 

Repercutiu dolorosamente, na ci-
dade de Aiuruoca, o infausto e re-
petino passamento do Sr . Antônio 
Guimarães, ocorrido ontem. Nós 
que conhecemos êsse digno e ilus-
tre médico, podemos dizer nesta ho-
ra o quanto a população de Aiu-
ruoca perde com o falecimento do 
Dr. Antônio Guimarães, um de 
seus mais queridos e pranteados 
amigos, porque era, sem dúvida, 
um cidadão que praticava e distri-
buía o bem em tôda aquela região . 
Tão logo concluiu seu curso de me-
dicina, na Capital, o Dr . Antônio 
Guimarães deixou a sua cidade na-
tal, a sua querida Pouso Alto, e 
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transferiu-se para a cidade de Aiu-
ruoca, com sua família, e ali, por-
mais de 30 anos, exerceu a medici-
na . Convocado para a vida pública, 
foi o Dr . Antônio Guimarães polí-
tico na mais alta expressão da pa-
lavra, porque entendia a política 
como a arte de bem servir. Nós 
que tínhamos no Dr. Antônio Gui-
marães, não apenas um correligio-
nário, mas um amigo, sentimos nes-
ta hora a sua perda e sabemos que 
Aiuruoca, muito dificilmente, poderá 
preencher a lacuna deixada por ês-
te falecimento. 

O SR . PRESIDENTE - A Mesa 
vai colocar em votação o Requeri-
mento do Deputado Manoel Costa. 
Em votação o Requerimento . 

Os Srs . Deputados que o apro-
vam queiram permanecer como se 
encontram. (Pausa). Foi aprovado. 

- Esgotada a matéria destinada 
a esta parte da Reunião, passa-se à 

2.'~- PARTE DA ORDEM DO DIA 

O SR. PRESIDENTE - A pau-
ta indica a votação do veto parcial 
oposto à Proposição de Lei n . 
3 . 894, a qual dispõe sôbre aposen-
tadoria em classe imediatamente 
superior, sôbre readaptação e con-
tém outras providências . 

A Mesa determina ao Sr. Secre-
tário que proceda à chamada dos 
Srs. Deputados para uma verifica-
Ção prévia de "quorum" . 

CHAMADA 

O SR . PRESIDENTE - O Sr. 
Secretário vai proceder à chamada 
dos Srs. Deputados . 

O SR. SECRETARIO - (Faz a 
chamada). 

O SR. PRESIDENTE - Estão 
presentes 42 Srs . Deputados . Há 
"quorum" para a votação do veto 
parcial oposto à Proposição de Lei 
n . 3 .894. 

'.Assim sendo, a Presidêlncia vai 
nomear dois escrutinadores para 
participarem do respectivo proces-
so de votação . 

Nomeio os nobres Deputados Se-
bastião Anastácio e Euler Lafetá 
como escrutinadores. 

Tem a palavra o Sr . Secretário 
para proceder à chamada dos Srs . 
Deputados . 

O SR. SECRETARIO (Faz a 
chamada). 

O SR . PRESIDENTE Com a 
palavra o Sr . Secretário para pro-
ceder à segunda chamada dos Srs . 
Deputados . 

QUEST AO DE ORDENI 
O SR . JORGE FERRAZ - Sr . 

Presidente, comunico à Mesa que 
estou presente e recuso-me a vo-
tar . Darei os esclarecimentos ne-
cessários tão logo termine a vo-
tação. 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa 
r ecebe a comunicação do nobre 
Deputado Jorge Ferraz, como reti-
ficação à sua resposta à chamada . 

Assim, será cancelada a sua pre-
sença neste Plenário, sem o que a 
Mesa não poderá aceitar o seu pe-
dido. · 

O SR . SECRETARIO - (Conclui 
a 2.~ chamada). 

- Feita a chamada, depositam 
votos na urna os Senhores Depu-
tados: 

Bonifácio de Andrada - Leã o Bor-
ges --:- Mário Hugo Ladeira - Pinto 
Coelho - Ãnuar Fares - Altair 
Chagas - Alvaro Sales - Alvimar 
Mourão - Ataliba Mendes - Athos 
Vieira de Andrade - Augusto Zenun 
- Aureliano Chaves - Batista Mi-
randa - Benedito Xavier - Carlos 
Eloy- Carlos Megale- Cícero Du-
mont - Délson Scarano - Euler 
Lafetá - Expedito Tavares - Fio-
rivaldo Dias - Geraldo Quintão -
Gerardo Grossi - Hermelindo Pai-
xão - Hugo Castelo Branco -
Ibrahim Abi-Ackel - Jarbas Medei-
ros - Jorge Vargas - João Luiz 
de Carvalho -João Vaz - Joaquim 
de Melo Freire - José de Castro -
José Luiz Baccarini - José Maria 
Mae:alhães - Ladislau Sales - Lou-
riv~i Brasil - Lúcio de Souza Cruz 
- Manoel Costa - Maria Pena -
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Marta Nair Monteiro - Nicanor Ar-
mando - Nunes Coelho - Otelino 
Sol - Pires da Luz - Sebastião 
.Anastácio - Sette de Barros 
Sinval Boaventura - misses Esco-
bar - Valdir Melgaço - Waldir 
Morato - Waldomiro Lôbo - Wíl-
son Modesto - Wílson de Paiva. 

O SR. PRESIDENTE- A Mesa 
anuncia que o número de votantes 
foi de 53 Srs . Deputados . Os Srs . 
Escrutinadores vão proceder à con-
tagem das sobrecartas. (Pausa) . 

O SR . PRESIDENTE - Foram 
encontradas na urna 53 sobrecartas. 
Há . coincidência, portanto, entre o 
número de votantes e o número de 
sobrecartas. 

Os Srs. Escrutinadores vão pro-
ceder, agora., à apuração. 

(Faz-se a apuração). 
O SR . PRESIDENTE - A Mesa, 

anunciando o resultado da apura-
ção da votação secreta relativamen-
te a o veto parcial oposto à Propo-
sição de Lei n. 3. 894, comunica ao 
Plenário que foi mantido o veto 
parcial oposto àquela Proposição 
de Lei, com 53 votos, a favor do ve-
to. Assim sendo, a Mesa determi-
na o arquivamento da Proposição 
de Lei. 

QUEST AO DE ORDEM 
O SR. JORGE FERRAZ - Sr. 

Presidente, pareceu estranho a. 
todos os Srs. Deputados estar 
eu presente a esta · Reunião e 
ter-me recusado a votar. Oaí a 
razão desta Questão de Ordem . 
Quero dar satisfação à Mesa e aos 
Srs . Deputados. O veto hoje vota-
do pelos Srs . Deputados diz respei-
to a um Projeto antigo de nossa 
autoria, de n . 801. Êsse Projeto foi 
refundido, no Projeto 3.894, que no 
seu artigo primeiro diz o seguinte: 
"Funcionários com 30 anos de ser-
viços, desde que o requeiram, serão 
aposentados, com direito à percep-

. ção de proventos correspondentes 
à classe imediatamente superior, 
c:aso sejam efetivos, com dois anos 
de interstício e n ão esttejam no 
fim de car~eira" , 

Êsse veto, hoje votado, já estêve 
em via de ser aprovado pela Assem-
bléia em reunião passada . 

Quando o Deputado Manoel Costa 
pediu a sua retirada naquela Reu-
nião, fiz ver a S . Exa . que pode-
ríamos rever o problema referente 
ao artigo primeiro . S . Exa. desde 
logo concordou com o nosso ponto 
de vista e autorizou que conversás-
semos com o líder da ex-UDN e se 
êste estivesse de acôrdo, estaria êle 
também de acôrdo em rejeitar o 
veto. Tão logo entrei em entendi-
mentos com o Deputado Aurelia-
no Chaves, líder da ex-UDN, o Depu-
tado Manoel Costa já não mais sus-
tentava o mesmo compromisso. Pro-
meteu S. Exa. enviar o assunto à Se-
cretaria de Administração para que 
essa fizesse o estudo necessário e 
nos desse conhecimento do resul-
tado. Pois bem; ao entrar no Ple-
nário, pouco antes de inciar a vo-
tação, indaguei do líder Manoel 
Costa a respeito do veto e S . Exa . 
disse que o assunto estava na Se-
cretaria e que não havia ainda ne-
nhum resultado. Tendo solicitado o 
telefone do chefe do gabinete da 
Secretaria de Administração, Sr. 
Eugenio Klein Dutra, a quem esta-
va afeto o assunto, S . Exa . , apres-
sado, não me deu o telefone e não 
tive tempo bastante para telefonar 
à Secretaria de Administração para 
informar-me de como estava o as-
sunto . 

Mas, depois de ter atendido a 
uma pessoa na sala das Reuniões, 
voltei ao Plenário e encontrei o ve-
to em início de votação. Pergun-
tei ao líder do Govêrno qual o veto 
que estava sendo apreciado . S . 
Exa. disse que o veto era "aquê-
le". Com isso, S. Exa . nada mais 
fêz do que praticar um ato desleal 
para com um seu colega . S . Exa., 
com a responsabilidade de líder do 
Govêrno deveria ter um pouco de 
atenção, de lealdade e sobretudo 
cumprir a palavra dada ao líder 
de um modesto partido que tem 
nesta Casa a sua representação. 
S . Exa . já tinna conhecimento do 
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~SSUnto e omitiu-se, agindo com des-
eatctade. Daí a razão por que nos 
recusamos a participar da votação 
d? veto ao Projeto 3. 294 . O proce-
dnnento de S . Exa . foi um ato de 
Verdadeira deslealdade para com o 
seu colega, líder de uma bancada 
nesta Casa, faltando com um com-
Promisso assumido . 

O SR . MANOEL COSTA• - Sr . 
Presidente, ouvimos atentamente 
a questão de ordem do nobre 
Deputado Jorge Ferraz S. Exa. 
não tem razão, Sr. Presidente, 
Porque quando há dias fomos 
Procurados pelo n o b r e Líder 
do ex-PR no sentido de que exa-
~inásse~os a possibilidade de re-
Jeitarmos 0 veto ao artigo 1.0 do 
Projeto, que hoje foi examinado, 
Ponderamos a S. Exa . que, de iní-
Cio, não víamos nenhum inconveni-
ente no pedido, desde que S . Exa. 
trouxesse a aquiescência do nobre 
Líder da ex-UDN, porquanto o que 
desejávamos, naquela oportunidade, 
~ra exatamente que fôsse mantido 
llltegralmente, - como o foi - o 
Veto do Sr. Governador. Pondera-
dos êstes pontos, imediatamente 
concordamos com o Deputado Jor-
ge Ferraz no sentido de que S. Exa. 
solicitasse a retirada dêste Projeto 
da Pauta. Isto foi feito há mais de 
lO dias, ainda antes do recesso da 
semana de Carnaval. Teve, portanto, 
o nobre Deputado Jorge Ferraz 
oportunidade para realizar as de-
marches que. julgasse necessárias, 
a fim de ver vitorioso o seu ponto 
de vista, para. que, nesta Reunião, 
fôsse rejeitado o veto oposto ao 
artigo 1.0 do Projeto. Se S. Exa. 
llão tomou as providências, que 
somente a êle interessavam, não 
cabe a nós estar atentos para obser-
varmos interêsses do Deputado Jor-
ge Ferraz. S. Exa. ainda hoje ti-
Ilha a faculdade, o recurso regimen-
tal de pedir o adiamento da discus-
São e votação do veto. Dês te mo-
do, Sr. Presidente, a questão de 
ordem do Sr . Deputado Jorge Fer-
raz de nenhum modo, procede. 
'l'r!Úlqüilamente, podemos dizer 

que não agimos com deslealdade 
porque demos conhecimento a to-
dos os Srs. Deputados que êste 
Projeto se encontrava na Pauta . 
Desta forma, Ss . Exas . poderiam 
proferir seu voto com referência a 
êle . Aí está, pois, a prova de que 
foi mantido, pela unanimidade dos 
Srs. Deputados, em número de 53, 
que com os seus votos, mantive-
ram o veto do Sr . Governador. 

O SR. PRESIDENTE- A Mesa 
recebe os pronunciamentos dos 
n obres líderes Jorge Ferraz e Ma-
noel Costa . 

A Mesa vai dar prosseguimento à 
2.~ discussão do Projeto 3. 018/65, 
do Sr . José Maria Magalhães, o 
aual declara de utilidade pública a 
s-ociedade civil denominada Frater-
nidade Paulo de Tarso, com sede 
em Belo Horizonte . 

Está inscrito previamente o Depu-
tado Sinval Boaventura . Antes de 
dar a palavra a S. Exa., a Mesa 
concede-a ao Deputado Cícero Du-
mont, para uma questão de or-
dem. 

O SR . CíCERO DUMONT -
Sr. Presidente, V. Exa. decidiu, 
no início desta Reunião, que os 
projetos com base na Lei Consti-
tucional no 14, encaminhados a 
est a Casa pelo Governador do Es-
tado, com o prazo de 30 dias, teria 
tramitação prevista nas Resolu-
cões da Câmara Federal, de n°s. 
5o ~ 60 . 

Ocorre aue há Projetos do Go-
vêrno do Estado, em tramitação 
nesta Casa, vencendo hoje, se não 
me engano, o seu décimo sétimo 
ou décimo oitavo dia. E' o caso do 
Projeto 3 . 544/ 66 . A êste Projeto, 
por conseguinte, não se pode mais 
aplicar esta norma, restando-nos, 
para seu bom encaminhamento, 
que o prazo seja ampliado, confor-
me é propósito do líder do Govêr-
no, de acôrdo com o entendimento 
feito com o líder Aureliano Chaves. 
Há, porém, os Projetos que com~
çam a correr agora, entre os quaiS 
há um na Pauta de hoje, criando o 
Conselho de Coordenação de Cré-
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dito Rural do Estado, se não me 
engano, a que se aplica a delibera-
ção da Mesa. 

Nestas condições, se V. Exa . 
acolher esta nossa interpretação, 
gostaríamos fôsse notificado o Ple-
nário de que o prazo está fluindo . 

O SR. PRESIDENTE - Respon-
dendo à questão de ordem do nobre 
Deputado Cícero Dumont, a Presi-
dência informa que procederá no 
momento oportuno, de acôrdo com 
a decisão hoje dada à questão de 
ordem levantada por S. Exa .. 

O SR. MANOEL COSTA .,.- Sr. 
Presidente. Com referência a de-
corrências de prazos alegados pelo 
n obre Deputado Cícero Dumont, 
quero lembrar, inicialmente, que 
nesse prazo de 30 dias, que está 
correndo para o Projeto que ex-
tmgue a Secretaria de Desenvol-
vimento, terá que ser descontaúo 
o período de recesso do Carnaval 
quando a Assembléia não fuuc10~ 
nou !1-té quinta-feira, conforme 
Questao de Ordem por nós le-
~~tad~ . em outra oportunidade e 
Ja decidida por esta Augusta Pre-
sidência. 

Mas, queremos informar à Casa 
e disto já demos conhecimento a~ 
nobre líder, Deputado Aureliano 
Chaves, que iríamos aguardar a 
apresentação de emendas a êste 
Projeto e, tão logo essas emendas 
fôssem apresentadas, iríamos à As-
sessoria Técníco-Consultiva do Go-
vêrno para que elas fôssem estu-
dadas, e que não teríamos dúvidas 
em pedir aqui, trazendo Mensagem 
d? Sr . Governador, a ampliação 
d.esse prazo, para que a matéria 
pudesse ·ser cuidadosamente estu-
dada por esta Casa. 

O SR . PRESIDENTE - A Mesa 
anota, através da questão de or-
dem do nobre Deputado Manoel 
Costa, a sua iniciativa de colabo-
ração para com êste Plenário. 

O SR. CíCERO DUMONT -
Sr. Presidente. Folgo em regis-
trar o propósito do Govêrno feito 
?ficialmente, desta Tribuna, po~ 
Intermédio do seu ilustre líder. 

Entretanto, S. Exa., no correr de 
sua informação, levantou uma tese 
para a qual eu queria as luzes 
da Mesa. Alega o nobre Líder 
Manoel Costa q u e, de . acôrd:> 
com decisão dada pela Mesa, os 
projetos de origem governamental 
não correm durante o recesso. D~ 

. acôrdo, porém, na hipótese a que 
nos referimos, isto é, a do Projeto 
n . 3 . 544, qne cria o Conselho de 
Desenvolvimento do Estado não se 
trata propriamente, de rec~sso, no 
sentido técnico; trata-se de inter-
rupções de atividades parlamenta-
res, o que não é a mesma coisa. 

Gostaria de saber da Mesa se 
êste período dé interrupção é con-
siderado recesso . A meu ver, nãO, 
porque o recesso está marcado nos 
têrmos da Carta Constitucional, de 
venda se verificar no encerramen-
to do fim da sessão ou no meio do 
ano. 

Desejo, Sr. Presidente, deixar 
claro que o prazo estabelecido na 
Emenda Constitucional é fatal . 

Quem vai contar o prazo não so-
mos nós, a Assembléia, e sim o Sr. 
Governador do Estado. 

Assim, nós · devemos, em defesa 
das nossas prerrogativas, entender 
sempre rigorosamente neste senti-
do. Só se conta como recesso aqui-
lo que a Constituição declara como 
recesso . 

Assim, pediria as luzes da Mesa 
para a nossa interpretação; mas 
com esta ressalva: fazemos ao no-
bre Deputado Manoel Costa um apê-
lo para que traga logo, indepen~ 
dentemente das providências que 
menciona, uma Mensagem do Go-
vernador do Estado ampliando êste 
prazo, porque assim, nós estaría-
mos livres desta preocupação de 
ordem regimental, e poderíamos 
dar a nossa colaboração, como um 
bloco da Oposição, no exame da 
referida proposição. 

O SR. PRESIDENTE- O nobre 
Deputado Cícero Dumont argui 
questão de Ordem atinente a as-
sunto que, por certo, não só nesta 
Casa, como no Congresso Nacional, 
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vem provocando entendimentos os 
mais variados. 

A Presidência, no entanto, prefe-
re considerar, para efeito de inter-
pretação do Ato Institucional, em 
face das noriil3s regimentais, coip.o 

Cícero Dumont, e agora novamente 
proposta com outros argumentos 
esta Presidência entende que, alé~ 

· dos aspectos propriamente jurídi-
co-constitucionais, exiStem outros 
de ordem política, que não pode~ 
faltar nas relações entre os dois 

recesso, qualquer interrupção de 
funcionamento da Assembléia. E, 
assim agindo, está decidindo em 
favor da Casa e em favor de maio-
res prerrogativas do Poder Legis-
lativo. Se por acaso a palavra do 
nobre Líder do Govêrno não puder, 
por razões compreensíveis, reper-
cutir junto ao Poder Executivo, 
surgirá, então, para esta casa, um 
fato nõvo, em face do qual esta 
Presidência e o Plenário terão que 
buscar novas decisões. 

Podêres. 
Mesmo que processos políticos 

não pudessem garantir o ponto de 
vista da Presidência, em nada afe-
taria esta Casa a perda, por falta 
de prazo, de pronunciamento a res-
peito de um projeto, quando a hi-
pótese da Presidência permite que 

Até que ocorra êsse nõvo fato, 
esta Presidência, no interêsse de 
garantir maior soma de prerroga-
tivas ao Poder Legislativo, entende, 
como recesso, interrupção que ve-
nha a prejudicar a tramitação nor-
mal das proposições . 

O SR. CíCERO DUMONT- Sr. 

possamos conseguir, através dêsse 
risco, uma determinação, uma nor-
ma de relação entre os dois Podê-
res, o que vem aumentar, fortificar 
e até mesmo revigorar a própria 
ação do Poder Legislativo . Enten-
demos que, em beneficio desta Ca-
sa, considerar recesso interrupção 
no funcionamento normal da As-
sembléia significa uma decisão que 
vai ao encontro de maior soma de 
atribuições do Poder Legislativo de 

Presidente, acato o entendimento 
da Mesa, mas, com a devida vênia, 
não me rendo a êle pela seguin-

Minas Gerais. 
.Assim sendo, ratificamos a deci-

te razão; quem, ao final vai con-
siderar o prazo, é o Poder Exe-
cutivo. Admitamos que êle divir"a da 
nossa orienta.ção e considere decor-
rido o prazo e sancione a lei. Resta-
rá a esta Casa o direito de ir k 
Justiça. Mas, enquanto pleiteamos 
na Justiça, a lei estará sendo cum-
prida . Se por acaso lograr êxito a 
Assembléia na sua tese, nós aca-
baremos por ter uma vitória de 
pirro, porque foram praticados os 
atos e esta casa não vai julgar que 
fiquem sem efeito, porque vai ser 
pràticamente impossivel. 

Prefiro considerar como recesso 
só o que a lei constitucional decla-
ra como recesso. Estaríamos con-
tra esta hipótese, mas estaríamos 
de acôrdo com a Constituição . 

O SR. PRESIDENTE - Em 
acréscimo à decisão da Presidên-
cia à questão de ordem anteri-
Qrm~nte sw;;c;itada pelo DeP.utadQ 

são anterior. 
rossvguimento da 2.:J. discussão 

co Projeto n° 3 .018, do Sr . José 
1V.l.3ria l\[Ogalhães, o qual declara 
de utilidade pública a sociedade 
civil denominada "Fraternidade 
Paulo de Tarso", com sede em Be-
lo Horizonte. Tem a palavra, para discutir o 
art . 1.0 do Projeto, o Deputado 
Sinval Boaventura, orador previa-
mente inscrito . 

O SR. SINV.AL BOAVENTURA 
Jogamos nossa. vi,da., nosso ideal, 

para cumprir dever cristão - E' 
necessário ajudar a revolução, 
que não tem dono. Entrei pam a 
ARENA por !sOUdari~ aos 
companheiros da ex-UDN. 

- Sr. Presidente e Srs. Deputados. 
Inscrevi-me para discutir o art . 

1.0 do Projeto n. 3 . 018, de autoria 
de José Maria Magalhães, mas des· 
necessário seria dizer que tem êle o 
nosso inteiro apoiamento . Uso da 
Tribuna, nest~ mst~tef a fim dE; 
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evitar que tivesse de sol" ·t lavra pel rt lCl ar a pa-oa · 94 parate 
considerações poliÜcas cer as 
do meu dever levantar . que julgo 

~=~~=iJP~!~~~tef~~foia~:n~~~~ 
, o que acabamos de re 

senciar: há poucos m. t P -mos di mu os ouvi-as vergências havidas t 
o Líder do Govêmo . en re 
extinta bancada do :aot_dLíder da ~ r1oRç~ 
n~~~~ ~:ç? êste _comentário ape-
sódio. glStrar este pequeno epi-

Sr · Presidente e Srs De 
a _imprensa beÍorizonÚna putado~, 
hOJe a minha assinat a?uncl8 
so na ARENA Jul ura de l!lgres-
meu dever vir . de p!::~i, entao, do 
tenticidade e ~lareza co, com au-
por as razões d , ~rocurar ex-tura b esta minha assina-

, em como os t" quais não des . . mo lVOS pelos 
ARENA. ejava mgressar-me na 

Em vários dis dos desta Trib cursos . pronuncia-
d 

una, ha Vl.8 eu afi 
ma o que julgava düícil r-
gresso na AR . ? meu in-
devido à JNA,. prmc1palmente 
os meus codn vência política com 

. a versários nos municf-
pws que eventualm Devo, entretanto en~. represento. 
mantenho com o~ mre rrmar que 
a maior cordialidad eus adversários 
me a1 e, o que muito 
f 

egra, pois, dentro da minh 
ormaçáo d a do nosso de emocrática, considero 

partido a ver todo o respeito ao 
como ~ue pertencemos, assim 
ra co~ ~~~r~speito possível pa-
nosso ou · 0 que se opõe ao 
idéias'. qUe se opõe às nossas 

Sou um Dep tad regiá u o vindo de uma 
. . o agro-pastoril, Deputado pre>-

vmcumo que trouxe para esta Casa 
PO';tca experiência políti . bwdo d ca, mas un-boraçã.o e sincero propósito de cola-
giã.o com o Estado e com a re-
pod que representa, no sentido de 

er contribuir no máxlm possfv 1 ' o · que tivessee , para que a cousa pública 
:Aqui ochandamento natural. 

numa é egamos, Sr . Presidente 
poca inteiramente tumul~ 

tuada da nossa vida -go no início d publica . Lo-
ca, ao assumi~~~ssa vida públl-
dato, nada conheci o nosso man-
namento . de amos do funcio-
sabiamos um p_arlamento . Não - o mecarusmo das Co . 
soes, o funcionamento das b mlS-
das, das lidera anca-
cia, etc. Tudo e~ças, da presidên-
conhecido a wn terreno des-para nós M "á contramos nesta é · as, J en-
da de 62 ~ 64 poca twnultua-t - , uma verdadeira ag1 
açao política no Pais s -fiel às minha · empre fui s bases Proc i 1 

go - como está · gist ure o-
Anais desta Casa re rado nos 
tra aquelas agi~ _colocar-me con-

~~~~a a ~u~giJaçõe~~~~o!~vic:t:sT d: 
com referêncioa àpaiSf por Brizolla re orma agrá i 
que, a meu ver nada mai r a, 
que a reforma, agrária ~ :r.a c;to 
promovida por Lenini A uss~, 
em Minas Gerais . pregaçao 
moldes. Não fi tinha os mesmos 
contr camos, entretanto 
fi a pessoas ou contra Partidos.' 

camos coerentes ' 
posição ideológica c~~m a nossa 
provar os registros o podem 
~s tão nos nossos 
rolando os 1~ft~sfo= s1e desen-
nos inte r cos, nós 
de 31 de ~%~s o~:t~ revolução 
vemador Ma ' - os pelo Go-
berto Rezendgealhaes Pinto, por Ro-e por Mourão Filh 

d
Todos conhecem o episódio do oi. 

ente aéreo q . .ac -em .19 de julh ue ocorreu comigo o de 1963 na Pam 
lha. ~aquela ocasião' !azia ~ 
uma VlB.gem à cidade de Santa 
liana, para, com os lider Ju-
!.azermos um p es rurais, 
motivação para re~a~o psicológico e 
ção. Portanto nã~ 5~~ a revolu-
cionário de 2 'de abril um revolu-
março. Entretanto ~~ de 31 de 
;:to a ,fáosdissa particip~o ~~~~ 

·. se que ela nada va1 
que rmporta é a defesa das e. O 
idéias, é o nosso Estad. nossas 
Pátria. Ainda estão na o, a nossa 
dos Srs . Deputados e d memória 
sileiro, os episódios dao povo bra-
de 31 de março. Nesta Asserevoluçio 
foram ensarilhad$8 ban-bléJ: 
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· d tanto do meu todos os Parti os, 
0 

dos outros, 
extinto Partido, co~o · uase ma-

d uma ma10na q -forman o b ficio da revoluç~o, 
ciça em ~ne . sr Magalhaes 
cujo chefe civtlof~~o~ação das Fôr-
Pinto, camada c tendo à frente o 
ças Arm as,_ e 

0 
grande 

General Mourao Filho edes e Cel. 
líder militar General Gu Não sa-
J osé Geraldo de Oliveira. destino, 
bfamos qual era o nosso Gua-
quando marchamos para a 
nabara e Brasília . 

e tínhamos Sabíamos, apenas, qu ntarmOõ a 
uma pr~visão i~~~s a~:ses. Joga-
Revoluçao po dato nossa vida, m os nosso man , fa-

tinhamos em tudo de caro que ' taría-
"d al pensando que es 

vor do I € ~do nosso dever, dever 
mos cumpr d democrata, de cristão, dever e 1945 à 

se filiou em ~e;~r ~e E~~~do Gomes. Foi cRo~ 
. · entramos na e êste obeJtivo que · dimento 

volução e não tive arrepen 'blicas 
- falo aqui e nas praç~~~ada a 
dêste c~mportamenf~~ estritamen-Revoluçao na sua A 
te Militar, foi buscad? n:u!~~~ 
Armadas 0 Genera . . Re-

para presidir a C~st~lo Br~~~ os objetivos e des-
pubhca e ll' 1 - Tão logo êste tinos da Revo uçao . à nossa 
episódio ocorreu, vo}tamoms o Dapu-

t participaçao co modes a . . dicante nas Se-tado, como reivm oanhando . apenas acom~ cretanas, t . >-ticamente os episó-atenta e pa riu Lo de-
di da política nacional. go ~s os fatos se passaram, 
pms q~ . A es desta Tribuna, disse varias vez 

0 
__ 

• minha Casa uma .u.c-q~e te'~Mao e~ete" em que no noti-
VISta nc t e o ex-Pre-
ciário polit:ico J0~~ q~uando che-
sidente Joao .0 deu 'uma entrevis-
gou ~o Uruguai, os revolucionários, 
ta dtzendo que tir 0 queijo, iriam 
na hora de par üilo por-brigar ~ êle estava tran~am entre . ências seri que as d1verg . náríos Foi 
os próprios_ revol:cl~entà~elmen-
uma profecm qu. Re · traram-te t em sido cumpnda · giS - da 

isódios. Convençao se vários ep · didatura 
VDN em SãQ Paulo, can 

d líder Carlos Lacerda e ~~t~~ano:tros episó~?s deent~! 
. . tro a reuruao 

quaiS regiS -Governador Car-bancada com 0 ex Ale líder d quando aque los Lacer a, a na con:venção 
pedia nossa presenç ntando que d São Paulo, argume . d 

e didatura era, acuna e 
a sua can ara a Democra-
tudo, seguran~~e~ da Revolução, 
cia e paz:a os ~ a podia acontecer. 
pois, mwta coiS didatura fôsse que sua can 
Mesmo s- Paulo êle dese-rejeitada em ao de ~as no de-
java a presença . foi o episó-
bate político . DepoiS ão do Sr . 
dio marcado pela atuaç tan-

. t Coelho apresen Deputado P~~jeto de' prorrogação 
do à C~a t do então governador 
do ~ a o into Lembro-me de 
Magalhaes P · em atrevi-me a 
que muito sem corafado Murilo Ba-
apartear o Sr. Dtaepcuou a tese jurídi-d ó quando a d Pro ar ' . titucionalidade o -ca da mcons dições para de-. t eu sem con ' . . t Je o, e , 1. cido e culto JUTIS a, 
bater C?m 0 o~ca inteligência, pro-
com minha "? ·ustificando poli-curava analiSar, .J . da Revolu-
ti5!ament~n~is~~~=:~~~ pur~ e sim-
çao . Se tais acontecimentos, 
plesmente, perfeitamente, em 
con ordariamos, d t do Sr Gover-romanao · prorroga _ Pinto porque sa-
nador Magalha:s ão que a Revo-
bfa:nos, de d andfam a 'cada hora, -em 
luçao a ca a ~ocurava impopu-
cada momento,_ p mo continua . mais amda, co larlZar, . d os atos que pra-impopulanzan o, - do man-
. Ent:- 0 a prorrogaçao 

tlca. a • bastante ra-
dato pareceu-no~s;:\ese foi hoje 
zoável, porque resso Nacional, por 
aceita, no Cot~am pontos-de-vista muitos que 

coOrantrru;onfrentamos nesta Casa. umás~ 
• que prorrog luta incessante ctf:C:a do Governador 

semos ? m~into Com cêrca de 
Magalhaes ~os seu mandato, 
58 voto~, prorro rincipios qne sem-
contranando P UDN ou seja o 
pre pregamos.~ dir~tas o no-
-direito de elelçoes, Maria de Maga-
bre Deputado José ... d~ eleiçõe~ lhães fico1,1 com ~ """li?e 
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e nós adotamos aquêles objetivos, 
já citados. que, ao lado dêste Governador, es-

tavam as fôrças revanchistas, es-
tava o povo que era contra a re-
volução, o povo que passava fome, 
porqUe a r evolução não tinha atin-
gido os seus resultados práticos, 
como não os atingiu até hoje. 

Para nossa surprêsa, no dia em 
que esta Casa votou a prorrogação, 
chegou, ao Congresso Nacional, a 
Mensagem marcando eleições em 
11 Estados, Principalmente em Mi-
nas Gerais e Guanabara. Tivemos 
a oportunidade de analisar êste 
fato e pedimos a transcrição no 
discurso que fizemos de uma aná-
lise política da revista "O Cruzei-
ro" e, até hoje, esta publicação não 
foi feita, porque o nosso discurso desapareceu. 

O Sr. José Maria Magalhães -
Nobre Deputado Sinval Boaventu-
ra, era minha intenção esperar que 
V. Exa . avançasse no seu discurso, 
inclusive porque conhecendo o civis-
mo de V . ·Exa. e conhecendo o seu 
idealismo, aguardava a justificati-
va por que V . Exa. entrou para o 
Partido do Govêrno, a ARENA. 

Atendemos, democràticamente, à 
determinação do Congresso Nacio-
nal, embora contristados com aque-
la posição que tomamos, pois pen-
sávamos que estávamos servindo à 
Revolução. Lançamos, então, a 
candidatura do sr. Roberto Rezen-
de, do nosso Partido . Quero ressal-
tar que tivemos a participação do 
ex-Presid~nte Faria Tavares, que 
foi verdadeiro líder no conduzir do 
Partido e, também a participação 
do Sr. Aurealiano Chaves, que era 
candidato, do Sr . Oscar Corrêa, 
José Bonifácio, do Sr. Monteiro de 
Castro e, Simão da Cunha . 

Em um dos mais bonitos espe-
táculos cívicos, com o assentimen-
to dos nossos companheiros, indi-
camos, na Secretaria de Saúde, o 
Sr. Roberto Rezende para candi-
dato do nosso Partido. Fizemos 
campanha em tôdas as cidades, nas · 
vilas e povoados, com pregação cí-
vica da revolução, pregação altiva, 
sem querer falar no passado, sem 
tripudiar sôbre os que foram ven-
cidos pela revolução, sem falar 
nos nossos concorrentes e adver-
sários. Todos os comícios que pre-
senciei foram dêsse tom. Embora 
tivesse eu respeito pelo candidato 
oposto, Governador Israel Pinheiro, 
que é meu amigo particular, não 
Pude ficar do seu lado, porque es-
tava ao lado do Sr. Roberto Rezen-
de e por ser participante da UDN. 
Porém, é preciso que se fale: não 
somente o PSD conservador, é pre-
ciso que Se diga, alto e bom som, 

Mas, como V. Exa. faz um re-
trospecto de todos os momentos 
mais evidentes e históricos dos 
quais participamos, e porque acre-
ditamos na sinceridade das suas 
palavras, é que vimos, com êste 
aparte, reconhecendo a autentici-
dade revolucionária da participa-
ção de V . Exa., dizer que nos sen-
timos também, e creio que êste é 
o sentimento de V. Exa., frustra-
dos diante do resultado da revolu-
ção popular democrática de 31 de 
março de 1964. Parece até, Sr. Depu-
tado, que houve uma contra-revo-
lução à revelia do Povo. Quando 
pregávamos uma mudança no sis-
tema-político do País, mudança ne-
cessária, pois não podfamos assis-
tir atôrutamente o país ir para o 
abismo, dominado pela fúria de 
Leonel Brizola e pelos desmandos 
de João Goulart, esperávamos ga-
rantir o regime democrático, regi-
me compatível com a tradição e 
com a formação do povo brasilei-
ro. O QUe se tentou, com a revo-
lução de 31 de março, foi sobretu-
do resguardar o regime democrá-
tico em nossa pátria, tanto assim 
que a sabedoria popular cognomi-
nou a revolução de 31 de março de 
"Revolução Democrática", o que é um paradoxo . 
· Mas, depois de deflagrado o mo-
vimento revolucionário, depois de 
ser entregue o Comando Supremo 
da Nação ao Marechal Castelo 
Branco, depois de decorrido Q pro-
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. 11 Estados da V
ras e como político, como mét~-

, analista, V. Exa., en ao 
. cesso s~cessó~~ :_mDemocracia ain-

Federaçao, on istilllOS agora 
da prevaleceu, ass decretação das 
lamentàvelmente à. pe<iin.d<? o po-

co, como êste seu modesto poderá julgar . 

eleiçõe~ i~= :r a escolher, li-
vo de rr us governantes. Se 
vremente, dos ~~raro adversos à ~
os re~ulta os ue esta ainda n~ 
voluçao, ~ porq as J·ustas reivm-se sintomzou com 

amigo ~ com~~;~o ~ meu racio-
Con~U:an o da derrota que so-

cinio, dizta eu 3 de outu-nas urnas em fremas CL nemocràticamente, 
bro. passa o o ~esultado das eleições, 
aceitamos. nf rmados Por vá-
embora, mco 0 . · Trib e 

dicações populares. , e a 
Devemos salientar tam~em quente 

1 ção fo1 apar , 
derrota da Revo uores eleitos, com 

. vêzes ocupel esta una 
~ Üblico que era pela posse 
disse d: P _ 0 porque se tratava 
dos elettos, na dor que merece o 
de um Governa adver-·t embora, meu meu resp_e~ 0• QuandO pregava a pois os Go;ern~ti-revolucioná.rios, 

os votos os Partido da Revolu- sário polítiCO· eu co-
posse dos eleitos, .é. portquedo Óire-

b ·garam-se no - d a_ n blema eleitoral n.ao e-
çao. O pro . enh"""""' merecer 

d manell'-a n ............ , ve, e deve sempre, ser 
temor. O_ povo nas p~ra a escolha 
chamado ~ .ur ntes Nmauém nes-
dos seus dirige .d· ada-o., por mais . qualquer c1 • . ad te Pats, . deve ser pnv o 
humilde ~ut; se: manifestar a sua 
~~~!~e d~~~~ana nas eleiçõest.ado 

- Sr Depu • Por estas razoes, ro~unciamento 
. quero aguardar 0 P ·to que Exa Estranho, mm ' de V . . da categoria de V . Exa. 
um homem· um partido que 
possa per~e;tcer. fuetas V. Ex a. 
prega ele1çoes em a co~ 0 voto le-. ara esta as ve10 P tê Uco do povo, que ma-
gitimo e au n a em V Ex.a. 
nifestou sua confianç v· Exa ·t que agora . · Estranho, mul 0• 1 de uma causa 
vá. lut~r em P~~ do processo de 
que ahJa o polh de seus manda-
decisão na esco a 

od t partic1pan e mo m es 0 N havia su-
tório Est~dual da: d;. candidatu-
gerido a ~pugnaç de .Almeida, uma 
ra Sebastlao Pae~os federais su-
vez que os Depu 'dade custei . essa necess1 . gemam ara esta Impug-
a dar o meu votoump Deputado pre-

- Apenas naçao. . de dar 0 seu voto . 
sente ~mxou candidatura do St' · 
Entend19:- qu~ a aceita pelo Govêr-
Israel ~erro,. não poderia ser 
no revoluclOnáflOÓ Tão logo pas-
con.denada P.0~ ~ ~ e neste ponto 
saram as elelçoe - do Depu-"-n""'or a atençao . quero C1~ alhães que e 
tado José Maria Mag · brÚhantes 
um dos Deputados maiS orgulho 
com assentoMinn:~~~que lutou 
do povo de . edi, desta 
por eleições lwDresN.' qu~ rompesse 

·buna à u . . Tn ! . · te com 0 Sr. Pre-

tá.rios. t do aguardo 
Portanto, _sr · DeP~oa p~nsamento 

o desenvolvlme~to_ não compreen-
de V. Ex a. R~~1~.- Exa. possa en-
do como é q rt'do feito num labo-
trar num Pa 1 "com bafo do 
ratório de 5(} classde,e gato"· confor-

democrattcam;~ ública e passasse 
sidente da i _ P com aquêles mes-
para a ~p~s çao, m os quais esta 
mos obJetlv<?s- co areceu em 1945, 
mesma o~osiç~o ~li ti co. com re-
num mov:unen o roferi vários 
lação ao assunto: P disse inclusive 
discursos . Alguem tando a derro-
que eu estava lamen: Roberto 

" m "saco ' diabo , u ificando aqui na me estamos ver 
Assembléia. · BOA VENTURA 

O SR. SINV ~onr.a com o seu 
_ V. Exa., me clocínio é autên-

rt o meu ra · apa e. ó ·to demagógJ.cO. 
tico, sem pr~ 51 Deputado, deverá 
V . Exa.' no re d minhas pala-
aguardar o fim as 

ta do meu can?Jdato -~~ de "Viú-
Resende e apellda~e" Falei que 
va de Roberto !:,~largos para a 
estávamos a P 0 yn.ajs la-

xtínção dos partidos. e _ De to-
~entá.vel foi essau~tc:ç:metidos, 
dos os erros po. f . êste Che-
até agora, o ma~or 01 . 

-167-

guei à conclusão de que o Presi-
dente da República e seus asessô-
res, ao editarem o Ato Institucio-
nal n . 3, não agiram bem; devem 
estar a esta altura, muito arrepen-
didos ,pois decorridos cêrca de 20 
anos, após o período de redemo-
cratização do pais, após o Estado 
Nôvo de Getúlio, formou-se uma 
consciência político-democrática no 
Brasil . De um lado, o PR - parti-
do d~ tradição, de outro, - A U. 
D. N . que nasceu de um movimento 
com outras fôrças, e o P. S. D . que 
comandava o poder do coronelis-
mo e tantos outros partidos e, de-
pois dessa vivência partidária, vem 
então a extinção dos partidos . :íl:ste 
foi, na verdade, um êrro que a Re-
volução cometeu. 

Na minha terra, dizem que gato 
anda no telhado e cachorro no as-
soalho. Não é possível, Sr. Presi-
dente, que animais diferentes pos-
sam combinar . E' muito diffcll . 
Tôda regra pode ter exceção. Mas, 
esta, talvez não tenha. PSD e UDN 
há vinte anos lutam em campos 
diferentes. 

O Sr . Carlos Megale - Nobre 
Deputado Sinval Boaventura, V . 
Exa., a Casa e todos nós sabemos 
que os escombros que aí estão não 
são devidos à Revolução de 31 de 
março. São, antes, culpa do último 
Govêmo, que desgraçou a pátria 
brasileira. Nós outros, na hora 
difícil, na hora em que todos diziam 
amém a Brizolla e a Jango, fazíamos 
aqui honrosa exceção, combatendo 
aquêle Govêrno que, quando Poder, 
tinha o apoio de quase tôda a Casa.. 
Mas, caído, os homens o abandona-
ram, como estariam a êle rendendo 
homenagens se perdida fôsse a Re-
volução. Somos nós, na realidade, 
homens que podemos falar nesta 
Casa em nome da Revolução, por-
que fomos autênticos; nas horas 
difíceis nós éramos revolucionários. 

No que diz respeito a êste bravo 
companheiro de primeira hora, que 
conosco formou, e que foi o bravo 
dos bravos, o Deputado José Maria 
Magalhães, a m1m me parece que o 

fato de nos filiarmos à Arena - o 
que fiz há apenas 72 horas- não 
importa em dizer que estamos de 
acôrdo com eleições indiretas . Não 
me parece compulsório ser da Are-
na e querer eleições indiretas . Po-
demos, junto daqueles qqe conosco 
formaram, pleitearmos eleições di-
retas, porque estas traduzem 0 sen-
timento democrático; nelas, o po-
vo se manifesta legitimamente, in-
dicando aquêles que bem entendem 
para governar o Estado e o País. 
Mas, é verdade que as coisas mu-
daram. A Revolução talvez não se-
ja a Revolução dos nossos sonhos. 
Mas, nem por iSto deixo de bendizê-
la . Bendigo-a, porque ainda creio 
na sinceridade dos homens que di-
rigem os destinos do País. Se fi-
zéssemos uma comparação com o 
estado em qUe hoje vivemos, que 
não é uma democracia perfeita, 
com o Govêrno anterior, nós veri-
ficaríamos que a situação é muito 
mais tranqüila agora, do que na-
queles tempos de desgovêmo de 
João Goulart, que, repito, ficaria 
com o apoio de homens que o apoia-
vam aqui, se fôsse perdida por nós 
a Revolução. · 

t!:sses homens querem tomar a 
bandeira da revolução, mas a situa-
ção do homem público, dos políti-
cos de Minas e do Brasil, é hoje a 
de uma escolha compulsória: ou 
entra para .a Arena, ou entra para 
o MDB. Vejam V . Exas . a compul-
soriedade . Se V. Exa . analisar, por 
um lado, teremos ainda os verda-
deiros revolucionários, embora en-
xertados de falsos revolucionários, 
mas, ainda, somos nós que repre-
sentamos um pouco de "esperan-
ça" a êste povo - o que parece 
um pouco paradoxal - "desespe-
rançado", na hora em que vivemos. 

A análise que V . Exa. faz, so-
bretudo, da sua autenticidade, co-
mo revolucionário de primeira h~ 
ra, seria desnecessária. Esta Casa 
sabe que V. Exa. foi autêntico 
quando êles mandaram nos dizer, 
como na Grécia antiga, que nós es-
távamos combatendo às claras, 
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quando mandavam dizer que suas 
flech1ls eram tamanhaS e tantas 
que encobririam o Sol. V. Exa.., 
naquela hora, respondia como o 
herói daS Termópilas que "melhor, 
combateríamos, . à sombra". V. 
Exa., estava presente a céu aberto, 
como nos dias de chuva, nas ca-
ladas da noite, nas conspirações 
havidas para que o Pais retornasse 
ao regime de dignidade, livre da-
queles fantoches que aqui coman-
davam os operários que eram en-
ganados e levados ao Rio de Janei-
ro com dinheiro dos cofres públi-
cos e dos Sindicatos para se cur-
varem à vontade de Brizola e tan-
tos outros que desejavam comu-

do meu discUSo para dizer o se-
guinte: quando me filiei à UDN e 
ainda há poucas horas, quando 
me filiei ... 

O Sr. José Maria Magalhães -
Nobre Deputado Sinval Boaventu-
ra_, permita-me interromper o ra-
ciocínio de V . Exa. para dizer 
que o estilo condoreiro do nobre 
Deputado Carlos Megale merece, 
sempre, nossa admiração, mas nem 
sempre nos convence . Agora mes-
mo S. Ex a., querendo justificar a 
sua posição na Arena, coloca-nos 
em posição contrária, como ele-
mentos já pertencentes ao M . D . B . 

nizar o País. Trago a V. Exa. a minha soli-
dariedade e reafirmO a minha ad-
miração ,principalmente pela coe-
rência e pela bravura que V . Exa. 
tem mantido nesta Casa em tôdas 
as horas, não apenas V . Exa., co-
mo também o Deputado José Ma-
ria Magalhães que, naturalmente, 
vai nos contra-apartear, vai dizer 
das razões pelas quais afirmara es-· 
tar V. Exa . em posição um pouco 
incoerente ao ingressar na Arena, 
porque êste Partido não deseja elei-
ções diretas . Ora, na arena ou fo-
ra dela, podemos ter a nossa opi-
nião livre sôbre as eleições, dire-
tas ou indiretas. Somos pela elei-
ção direta. Pergunto: e os outros 
que lá estão, não foram hotp.ens 
da Revolução? Estariam êles coro 
Jango? Dir-se-á que os arrependi-
dos se salvam; mas êles não são 
arrependidos; o que êles têm é sau-
dade do passado e que se dêle de-
pendesse o ret ôrno ao passado que 
tanto nos desgraçou aqui estariam 

O que não é verdade, pois, ainda 
nã.o me defini sôbre o ponto de 
vista de filiação ao MDB . Para ser 
justo com o nobre Deputado Car-
los Megale, digo que, realmente, 
minha tendência é para me filiar 

de volta. 

ao MDB. Mas, S. Exa. procura justüicar 
sua posição na ARENA, posição es-
ta que não tem justüicativa para 
quem conhece o idealismo e a br~V 
vura do Deputado Carlos Megale . 
Pode apenas ser explicada por cir-
cunstâncias, não por ideologia, pois 
a ARENA enquadrada como foi 
no sistema de organização partidá-
ria contrasta com o passado do 
Deputado Carlos Megale, que bem 
conhecemos desde 1930. 

Não quero tomar muito o tempo 

O SR. SINV AL BOA VENTURA 
- Agradeço a bravura do aparte 
de V. Exa. em que externa o seu 
pensamento e manifesta a sua con-
dição de revolucionário, de elemen-
to que, realmente, sempre assumiu 
uma posição clara nas suas ativi-
dades poUticas. Quero antecipar-
me um pouco na parte expositiva 

de V. Exa., mas quero dizer ain-
da que a formação da ARENA te-
ve a finalidade precípua de eleger 
o sucessor do Presidente da Repú-
blica, Marechal Castelo Branco, o 
que se fará por eleição indireta 
do Congresso Nacional. Portanto, 
não pode o Deputado Megale pre-
gar eleições diretas, filiado a um 
Partido que sustenta o Govêmo que 
.assinou o Ato Institucional, decre-
tando eleições indiretas no país, a 
não ser que S . Exa . queira levar, 
para aquêle Partido, uma tese es-
(irúxula, estapafúrdia, que não tem 
razão de ser. O que deve fazer o 
"arenoso" ou "arenista", ou "pica-
deirista" - o que não é o caso do 
Deputado Megale, mas que é o ca-
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so de muita gente _ e· d f nd 
1 

· - . e e er 
e eiçoe~ mdirdas com tôdas as 
s'!as f?rças, po.rque defender elei-
çoes diretas e populares é . 
t
. 1 mcompa-
Ive com a ARENA e const·t . 

deira do M D B I : Ut ban-. · · · · sto nao pode-
mos aceitar, apesar da inteligência 
que reconhecemos no nobre D 
tado Carlos Megale epu-

Deixo portanto O:obre De 
êste reparo provisório agua~~taddo, 
que V . Exa r ' an o na ARENA · exp lque sua posição 

- , partido que significa a 
fnif~s_ao de partes heterogêneas st·g 

1ca como dis . • -' se um JOrnali t 
um corte de arco-frts· N- s a, dit · ao acre-

o que um Partido sem filosof" 
sem estrutura constl·t 18., 
Ç 

' ua esperao-
a para o povo, conforme dis 

Deputado Megale Ba ta se o 
fiquemos ~S manchete~ dO~UJor~:~ 
~U:S. a:fo~~m a alta do custo de 
bilidade do ~:~~ que a esta-
truída, que o salário ~fni~orád des-
tado é . ecre-
trabalh~;erdaderro achincalhe ao 
de , '. para certificarmo-nos 

O que ha e desesperança 
SR . SINV AL BOAVENTURA 

- N,9bre Deputado José Maria Ma 
galhaes, quero esclarecer a V Ex -
~e, quando era meu propó~ito f: 

r-me à oposição . 
1 

Democrático B . , ao M_oVIIDento 
em d - .d rasileiro, nao estava 

UVl a, como v Exa quando s . · ·· porque br ? r_. Presidente da Repú-
m~~~~xt~u os partidos, S. Exa. 
çã se . que desejava oposi-

• 0 ' que quena um partido do G 
vemo e um de . _ o entend opo~Içao · E' lógico, 
tam n~' que. os dms partidos exis-
revoluçã~ra~~ os c:tois sejam da les . . maiS, sou daque-
ac que deseJam q~e a Revolução 
bl~rte, que o Presidente da Repú-
umca ac~rte, e se eu me filiasse a 

. partldo da Oposi:ção . . la com os . . Ina para 
cionário e meu~á Iderus de revolu-
rupto , ~e. encontrasse cor-
d s , carrerriStas e desonestos iria 
ç:~un~i_!.-los, . publicamente, à' Na-
que. se a?. veJO razão para alguém 
do de fili~r à oposição ser tacha-

s
.d ant1-revoluciário se 0 Pre 
1 ente da R · · -epublica e os revolu-

cionários que cassand acham que au;da há o mandatos 
tão, devem dizer corruptos, en-
os corruptos e ~~s povo quais são 
~andatos. Se fôss sarem os seus 
çao iria com e para a oposi-
mo, V. Exa os meu~ ideais, e co-
retas, lutaria a~~~gana eleições di-
va. Não me filiei 0 , ~mo objeti-
do por nin - a ENA força-
minha 1. guem, mas, agi com a 

tvr e vontade p . que dois ar · osso dizer 
c~ram. o p=~to~ me conven-
na acompanha o que deve-r , nesta hora 
po de companheiros da n{ o gru-
da. ~sse argumento calo~e f arar-
t;IeU sub-consciente V un o no e nosso ami 

0 
· · Exa ., que 

mente deslig:d~ e c en:!Jora oficial-
gando conosco , on mua comun-
pode avaliar a ~P:~~:~: ~deais, 
gumento o se d . o ar-
deração dos Sr~~o bfo~ uma pon-
e Paulo de Salv~ 0 er o Resende 
nheiros, Deputadose g~t~compa
cada, que m t a ban-
Sr . Roberto e R~~:eram através do 
Sr. Magalhães Pi t de a pa.lavra do 
tc:mássemos posi~ã':; ~~ermd_o que 
Sao palavras do S conJunto. 
sende: "Talvez - r . Roberto Re-
caminho nao fôsse melhor 

, mas era 0 q 
apresentava no moment~~ se nos 

O Sr . X..:> sé Maria Magcdh-
O governador não se defini aes -
dou V. Exa. definir-se? u e man-

O SR. SINV AL BOA 
Recebi sugestão VENTURA em conjunto - para entrarmos 
Srs. Aureli~ naCho só através dos . o aves, Jorge v _ 
g~s, Prestdente Andrada m ar bem e t . ' as tam-d pos enormente, dos s~s li-

ereds Pa~o do Salvo e Roberto ·Re-
sen e, diZendo que o Magalhães Pint d . governador · o eseJava q ~rupo tomasse delibera ã ue o 
Junto, e que dese · ç o _em con-
na ARENA. Ja 0 meu mgresso 

O Sr. José Maria Magalbies 

A
o Governador vai entrar para 

rena? a 
O ~R . SINVAL BOAVENTURA 

- Vat entrar ou melhor Sua 
como Revolucionário ~ ARI!t:A 
está historicamente Ii.o seu 1 • ugar. 
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. O Sr. José Maria Magalhães -

Se chama os amigos para a Arena, 
não iria para o MDB. 

. O SR. SINV AL BOA VENTURA 
- Se s. Exa. passar para o 'MDB 
nós iremos também, acompanh~
do nosso Chefe Civil da revoluçao 
e nosso amigo. . _ 

O Sr. José Mana Magalhaes 
v . Exa. passaria, então, para o 
MDB? 

O SR . SINVIA.L 00.:\VENTURA 
- Se tiver jeito, sim. 

D Sr. Carlos Megale - Sr: De-
putado, a mim não parece mcoe-
rência entrar para a ARENA e que-
rer eleições diretas . Posso a_celtar 
as teses da ARENA, mas nao na 
sua totalidade. O nobre Deputad_o 
José Maria Magalhães, um dos m aiS 
autênticos desta Casa, filiado à 
u. D. N . e um de seus fundadores, 
quando esta Casa votou a prorro~a
ção do mandato do Sr . Magalh~es 
Pinto, ficou contra a prorrogaçao, 
sem contudo deixar a UDN, co~o, 
aliás, está muito bem. Posso dizer 
que isto não é mal, dentro da 
ARENA posso não ser a favor da 
totalidade de suas teses, tal como 
s Exa. fêz . 

·o que me parece caberia _à Arena 
dizer: não aceitamos aquele q_ue 
não fizer o que quisermos · Assun 
será diferente e, talvez, nós estare-
mos de braços dados co~ o Dep~
tado José Maria Magalhaes, cann-
nhando na mesma direção . Tenho 
certeza de que, juntos ou sep~ra
dos, o escopo único é garantrr a 
Democracia e trabalharmos para 
melhores dias do futur~ de nos-
sa Pátria; para nossos filhos . 

0 SR . SINV AL BOA VENTURA 
_Agradeço 0 aparte de Y· Exa._ ~a
mos entrar numa anállSe pratlca 
que talvez, agrade mui~ ao Depu-
tad~ José Maria Magalhaes; sõbre o 
quadro que se esboça, agora, no Es-
tado Filiam a maioria dos srs. De-
putados da UDN, do PR, do PSP, do 
PSD, do PI'B, à Arena. Parece-l!le 
que no momento, nesta Casa, vao 
nca'r, apenas, três a quatro Deputa-
dos que não se definiram. E é bom 

que a imprensa escute, porque va-
mos fazer uma profecia dos acon-
tecimentos. Todos os dias assisti-
mos desfiliar, nesta Tribuna, Depu . 
tados, como foi o caso do Deputa-
do Athos Vieira de Andrade, que 
passou por aqui procuxando de-
fender pontos de vista e fixar a sua 
posição. Não quero dar_ nenhum 
furo de publicidade e seria <:fesleal 
de minha parte contar, aqw, con-
versa de minha Bancada a portas 
fechadas, estando presentes ? Lí-
der Aureliano Chaves, o Presiden-
te Bonifácio Andrada e o Deputa-
do Jorge Vargas, que troll?'eram de 
Brasília sugestão do Pres1den~. da 
República de que deveri~os fillar· 
nos à Arena e êle, o Pres1dente da 
República, seria o fiador dêste_ ~
tendimento provisório na política 
atual. Seriam respeitad~s, sem per-
seguições política~, aqueles elemen-
tos filiados à extmta UDN, e os do 
atual Govêrno Israel Pinheiro q~e 
estava integrado também _no_ Partl~ 
do do Presidente da Repub_llca · ~ 
bom que o Deputado Jose Maria 
Magalhães ouça isto para fazer a 
sua apreciação. Todos os Dep~ta
dos estão com sérias reclamaçoe~ · 
Não tenho credencial para pedir 
alguma coisa a meu amigo Gov~
nador Israel Pinheiro! porqu~ nao 
participei da s~ ele1ç~o,_ nao c~ 
laborei nela, e lSto é publico e no 
tório . Por outro lado, aquelas fôr-
ças que 0 elegeram tiver~m suas 
representações na Secretana. O Se-
nhor Governador do Estado está_ 
administrando com estas fôrças po-
líticas de 3 de outubro . Na verda-
de 0 "pau está quebrando':, e~ todo 
0 Estado: "Memoranduns dispen· 
sando professOras, Delegados sen-
do transferidos, como é o cas? _do 
irmão do Deputado Athos . V1erra 
de Andrade, que foi transfer1do pa· 
ra Viçosa . 

Assim a coisa está muito ruim · 
Seria interessante saber se isto é 
possível acontecer. • _ _. _ _._ 

0 Sr Athos Vieira de lUAUfiM&II> 

_ EstÓu ouvindo atentamente a 
última parte do discurso de V. ED., 

-171-
e quero aparteá-lo brevemente. V. 
Exa. fêz uma afirmação que é exa-
tamente aquela de muitos Deputa-
dos que ingressaram na Arena, e 
nela se firmam . E' a afirmação de 
que o Sr . Presidente da República 
seria o fiador dos compromissos 
que seriam assumidos pelo Sr. Go-
venador do Estado, com referên-
cia ao respeito às bases eleitorais 
dos membros da Arena. Ai, neste 
ponto, não estamos entendendo na-
da! Se o Sr. Presidente da Repú-
blica é fiador e se o Governador 
do Estado não está respeitando as 
bases, chegamos a esta conclusão: 
ou o Sr . Presidente da República 
não tem fôrça Junto ao sr. Gover-
nador Israel Pinheiro ou s. Exa ., 
o Sr. Governador, não acata orien-
tação do Sr . Presidente da Repú-
blica . Esta é a situação . Imagine 
V . Exa . se antes de ser organiza-
da a ARENA, o Sr. Governador 
permite a prática de atos de arbi-
trariedade no interior do Estado, 
o que não haverá depois de orga-nizada? 

coordenado pelo Sr . Pio Canedo 
de Diretoras de Grupos e Delega~ 
dos, etc . . 

O Sr. .Msé Maria Magalhães -
Justamente neste ponto é que dis-
cordo de V . Exa. 

O SR . SINVL<\L BOA VENTURA 
- Quem afirmou ser fiador dêsse 
partido Arena foi o próprio Presi-
dente da República. 

O Sr . José Maria Magalhães -
Não se iluda V . Exa. A ARENA só 
t erá valor e prestígio até o dia em 
que fôr escolhido o sucessor do 
Mal. Castelo Branco; daí por di-
ante a ARENA se desprestigiará, 
porque o objetivo foi alcançado . 
Fiador de que, sr. Deputado? V. 
Exa. acha que o Presidente daRe-
pública vai tomar conhecimento 
dos intrincados da política munici-
pal de Minas Gerais? Se êle é fia-
dor, deve sê-lo também nos outros 
Estados . Estive na posse do Go-
vernador de Santa Catarina, e pude 
observar que a situação da banca-
da udenista dali é a mesma da de 
Minas Gerais. Perguntaria a V , 
Exa. : o sucessor o Presidente Cas-
telo Branco aceitaria a condição de 
fiador? 

Esta é a razão porqUe ainda não 
me filiei à ARENA. Pela minha po-
sição histórica, deveria estar no 
partido ligado à revolução, porque, 
juntamente com outros colegas, 
participei de um movimento contra 
a situação imperante no período 
pré-revolucionário . Mas, com a de-
sorganização e o jôgo de interêsses 
pessoais que existe dentro da for-
mação da ARENA, fico indeciso na 
tomada de uma posição . Esta é a 
razão porque não vendo nenhum 
motivo de ordem moral, para ne-
la ingressar ,ainda, não o farei ! 

O SR. SINVAL BOAVENTURA 
- Aproveito as palavras de V. Exa., 
sr . Deputado Athos Vieira de An-
drade, para ilustrar meu ponto de 
vista manifestado há pouco sôbre 
esta situação que V. Exa . acaba 
de analisar. 

O Governador Israel Pinheiro re-
crutou homens de seu Secretariado 
dentro das fôrças que o elegeram. 
Então, começou a derrubada, pau-
latinamente, dentro do processo 

Relembro a V. Exa . qUe o Sr. 
Castelo Branco - segundo afirma-
ção do líder da UDN, - afirmou 
que fazia questão da prorrogação 
do mandato do Sr . Governador do 
Estado. Quando, então, foi fiel o 
Sr. Presidente da República? Quan-
do assegurou interêsse na prorro-
gação dêsse mandato, ou quando 
a derrubou no dia exato em que 
foi aprovado pela Casa? Veja V. 
Exa . que êsses argumentos podem 
convencer no interior de uma reu-
nião de bancada, mas, trazidos a 
tlsta Tribuna, êsses argumentos são 
frágeis, não têm nenhuma contex-
tura e não prevalecem porque êles 
são de uma infantilidade terrena. 

V. Exa. não poderá, por mais 
que possamos ter boa vontade, e 
pela amizade que lhe dedicamos, 
a esta altura dos acontecimentos, 
explicar, com sinceridade, êsses fa-
tos. V. Exa. não encontra ra-
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. O Sr. José Maria Magalhães -

Se chama os amigos para a Arena, 
não iria para o MDB . 

. O SR. SINV AL BOA VENTURA 
- Se S. Exa. passar para o MDB 
nós iremos também, acompanh~
do nosso Chefe Civil da revoluçao 
e nosso amigo . . _ 

O Sr. José Mana Magalhaes 
v. Exa. passaria, então, para o 
MDB? 

O SR . SINVIAL BOAVENTURA 
- Se tiver jeito, sim . 

D Sr Carlos Megale - Sr. De-
putado; a mim não parece incoe-
rência entrar para a ARENA e que-
rer eleições diretas . Posso a_ce1tar 
as teses da ARENA, mas nao na 
sua totalidade. O nobre Deputad.o 
José Maria Magalhães, um d~s maiS 
autênticos desta Casa, !U1ado à 
u. D . N. e um de seus fundadores, 
quando esta Casa votou a prorro~a
ção do mandato do Sr. Magalh~es 
Pinto ficou contra a prorrogaçao, 
sem ~ontudo deixar a UDN, co~o, 
aliás, está muito bem . Posso dizer 
que isto não é mal, dentro da 
ARENA posso não ser a favor da 
totalidade de suas teses, tal como 
s Exa. fêz. 

·o que me parece caberia à Arena 
dizer: não aceitamos aquêle q_ue 
não fizer 0 que quisermos. Assrm 
será diferente e, talvez, nós estare-
mos de braços dados coll! o Dep~
tado José Maria Magalhaes, caml-
nhando na mesma direção . Tenho 
certeza de que, juntos ou sep~ra
dos, 0 escopo único é garantrr a 
Democracia e trabalharmos para 
melhores di.as do futur? de nos-
sa Pátria~ para nossos filhos . 

0 SR. SINV AL BOA VENTURA 
_Agradeço 0 aparte de y. Exa._ ~a
mos entrar numa análise prat1Ca 
que, talvez, agrade mui~ ao Depu-
tado José Maria Magalhaes; sôbre o 
quadro que se esboça, agora, no Es-
tado Filiam a maioria dos srs. De-
putados da UDN, do PR, do PSP, do 
PSD, do PTB, à Arena. Parece-~e 
que no momento, nesta Casa, vao 
fi~, apenas, três a quatro Deputa-
dos que não se definiram. E é bom 

que a imprensa escute, porque va-
mos fazer uma profecia dos acon-
tecimentos. Todos os dias assisti-
mos desfiliar, nesta Tribuna, Depu-
tados, como foi o caso do Deputa-
do Athos Vieira de Andrade, que 
passou por aqui proctliando de-
fender pontos de vista e fixar a sua 
posição. Não quero dar_ nenhum 
furo de publicidade e serl.B ~esleal 
de minha parte contar, aqw, con-
versa de minha Bancada a portas 
fechadas, estando presentes ? Li-
der Aureliano Chaves, o Presiden-
te Bonifácio Andrada e o Deputa-
do Jorge Vargas, que tro~eram de 
Brasília sugestão do P:es1dent~. da 
República de que devenamos fillar-
nos à Arena e êle, o Presidente da 
República, seria o fiador dêste_ ~
tendimento provisório na polltlca 
atual. Seriam respeitados, sem per-
seguições polític~, aquêles elemen-
tos filiados à extmta ~N • _e os do 
atual Govêrno Israel Pinherro qu_e 
estava integrado também _no_ Parti: 
do do Presidente da Republ1ca . ~ 
bom que 0 Deputado José Maria 
Magalhães ouça isto para fazer a 
sua apreciação. Todos os Dep~ta
dos estão com sérias reclamaçoe~ · 
Não tenho credencial ~ara pedir 
alguma coisa a meu am1go Gove!-
nador Israel Pinheiro, porqu~ nao 
participei da s~ eleiç~o,_ nao c~ 
laborei nela, e ISto é publico e ~ 
tório . Por outro lado, aquelas for-
ças que 0 elegeram tiver~m suas 
representações na Secretana. O Se-
nhor Governador do Est~do está 
administrando com estas forças po-
líticas de 3 de outubro . Na verda-
de 0 "pau está quebrando':. em_ todo 
0 Estado: "Memoranduns diSpen-
sando professOras, Delegados sen-
do transferidos, como é o cas? _do 
irmão do Deputado Athos . V1erra 
de Andrade, que foi transfendo pa-
ra Viçosa. 

Assim a coisa está muito ruim. 
Seria interessante saber se isto é 
possível acontecer. •-..a-..a-

0 Sr. Athos Vieira de tuuana&., 
_ Estou ouvindo atentamente 8 
última parte do discurso de V. Exa., 
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e quero aparteá-lo brevemente. V. 
Exa. fêz uma afirmação que é exa-
tamente aquela de muitos Deputa-
dos que ingressaram na Arena, e 
nela se firmam. E' a afirmação de 
que o Sr. Presidente da República 
seria o fiador dos compromissos 
que seriam assUmidos pelo Sr. Go-
venador do Estado, com referên-
cia ao respeito às bases eleitorais 
dos membros da Arena. Aí, neste 
ponto, não estamos entendendo na-
da ! Se o Sr . Presidente da Repú-
blica é fiador e se o Governador 
do Estado não está respeitando as 
bases, chegamos a esta conclusã-o: 
ou o Sr . Presidente da República 
não tem fôrça junto ao sr . Gover-
nador Israel Pinheiro ou S . Exa. , 
o Sr. Governador, não acata orien-
tação do Sr . Presidente da Repú-
blica. Esta é a situação . Imagine 
V . Exa. se antes de ser organiza-
da a ARENA, o Sr. Governador 
permite a prática de atos de arbi-
trariedade no interior do Estado 
o que não haverá depois de orga~ 
nizada? 

coordenado pelo Sr. Pio Canedo, 
de Diretoras de Grupos e Delega-
dos, etc .. 

O Sr. .JDsé Maria Magalhães -
Justamente neste ponto é que dis-
cordo de V . Exa . 

O SR. SINVLU. BOA VENTURA 
- Quem afirmou ser fiador dêsse 
partido Arena foi o próprio Presi-
dente da República. 

O Sr . José Maria Magalhães -
Não se iluda V . Exa. A ARENA só 
terá valor e prestígio até o dia em 
que fôr escolhido o sucessor do 
Mal . Castelo Branco; daí por di-
ante a ARENA se desprestigiará, 
porque o objetivo foi alcançado . 
Fiador de que, sr . Deputado? V. 
Exa . acha que o Presidente daRe-
pública vai tomar conhecimento 
dos intrincados da política munici-
pal de Minas Gerais? Se êle é fia-
dor, deve sê-lo também nos outros 
Estados. Estive na posse do Go-
vernador de Santa Catarina, e pude 
observar que a situação da banca-
da udenista dali é a mesma da de 
Minas Gerais . Perguntaria a V , 
Exa. : o sucessor o Presidente Cas-
telo Branco aceitaria a condição de 
fiador? 

Esta é a razão porque ainda não 
me filiei à ARENA . Pela minha po-
sição histórica, deveria estar no 
partido ligado à revolução, porque, 
juntamente com outros colegas, 
Participei de um movimento contra 
a situação imperante no perfodo 
pré-revolucionário. Mas, com a de-
sorganização e o jôgo de interêsses 
pessoais que existe dentro da for-
mação da ARENA, fico indeciso na 
tomada de uma posição . Esta é a 
razão porque não vendo nenhum 
motivo de ordem moral, para ne-
la ingressar ,ainda, não o farei! 

O SR. SINVAL BOA VENTURA 
- Aproveito as palavras de V. Exa., 
sr . Deputado Athos Vieira de An-
drade, para ilustrar meu ponto de 
vista manüestado há pouco sôbre 
esta situação que V. Exa. acaba 
de analisar. 

O Governador Israel Pinheiro re-
crutou homens de seu Secretariado 
dentro das fOrças que o elegeram. 
Então, começou a derrubada, pau-
latinamente, dentro do processo 

Relembro a V. Exa . qUe o Sr. 
Castelo Branco - segundo afirma-
ção do líder da UDN, - afinnou 
que fazia questão da prorrogação 
do mandato do Sr . Governador do 
Estado. Quando, então, foi fiel o 
Sr. Presidente da República? Quan-
do assegurou interêsse na prorro-
gação dêsse mandato, ou quando 
a derrubou no dia exato em que 
foi aprovado pela Casa? Veja V. 
Exa . que êsses argumentos podem 
convencer no interior de uma reu-
nião de bancada, mas, trazidos a 
esta Tribuna, êsses argumentos são 
frágeis, não têm nenhuma contex-
tura e não prevalecem porque êles 
são de uma infantilidade terrena. 

V . Exa. não poderá, por mais 
que possamos ter boa vontade, e 
pela amizade que lhe dedicamos, 
a esta altura dos acontecimentos, 
explicar, com sinceridade, êsses fa-
tos. V. Exa. não encontra ra-
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zões para que a UDN, que sem-
pre pregou a democracia em nos-
so pais, arriscando os seus h<>: 
mens até a vida, em d~f~sa_ do re 

ime democrático se filie a AR~
~A partido d-ecretado pelo Gover· 
no • partido sem filosofia e sem pro-
pó~itos . v . Exa. , inteligente co~o 
é, não pode justüicar a ~er~anen
cia de um udenista autentico na 
ARENA . 

c) SR . SINV AL BOA VENTUR.A 
- O nobre colega é, realme_nte, um 
D-eputado autêntico, udeniS~a de 
primeira linha, mas dev? dizer a 
V . Exa . que outros uderustas tam-
bém do seu quilate entraram para 
a ARENA. Eu não estou aqui pa-
ra defendê· los . Estou aqui para ~s
clarecer a opinião pública. Nao 
pense V . Exa . e nenhum dos meus 
pares que eu seja um homem que 
faça política na base da demago-
gia . o St·. Hélio Garcia - Sr · D-epu· 
tado, de fato a situação dos ~~-u~e_
nistas nesta Casa é das maiS dül· 
ceis não só nesta Casa mas em 
tod~ o Estado de Minas e no Bra-
sil . 

pelo seu brilhantismo e pela sua 
bravura . . Disse êle, text~ente, 
ter sido informad<;>- pela llderança 
da época, por ocaslaO da prorroga-

- do mandato do .ex-Governador 
~galhães pjnto, de que o ~r . Pre· 
sidente da República incentivava a 
prorrogação daquel~ mandato. Era 
eu o líder, com mwta honra. Pos-
so dizer a v . Exa . , e como teste· 
munho das minhas palavras àque· 
la época tenho a palavra do Dr . 
Fábio de' Araújo Mota, que, no ~e
roporto de .Araxá, ~uviu . do entao 
Governador Magalhaes Pinto. a se· 
guinte afirmativa: "Sr . Prest_?oente, 
ainda é tempo: se V . Exa. nao de· 
fende a prorrogação do meu man-
d to ainda hoje mandarei sust~r a 
t:an{itação do Projeto". E ouVIU o 
Dr Fábio de Araújo Mota, _hom~m 
qu.ê não é ligado a Mag~aes Pin· 
to, politicamente, mas sm; ao sr. 
Carlos Lacerda a declaraçao do Sr. 
Presidente da 'República, naquele 
instante: "Sr. Governador, apre~se 
0 mais que possível a prorrogaçao, 
porque depois de prorroga~o o 
seu ~dato, eu então encaminha· 
rei as prorrogações dos outros Es-
tados. "Eram estas as palavras 

Veja v . Exa . que os no~s9s 
companheiros tomaram a deciSao 
de entrar para a ARENA,_ mas n~ 
sentido também de espinto patnó-
tico . Acho que os noss~s co:npa-
nheiros do interior continuar~o a 
sofrer as perseguiçõe_:;, que hoJe s: 
verüicam . Hoje, serao msi?e~oras, 
amanhã, ginásios com cor:dlçoes-d: 
serem instalados e que nao se~_, 
depois de amanhã., serão substituí-
das autoridades ~~tares, delegados 
de policia e escnvaes . 

Eu quero informar a V · _Exa. 

tinha a dizer a V Ex a· Se que eu · e 
houve motivos maiores para qu 
Sua Exa. viesse a modüicar, eu os 
desconheço . BO·" .VENTURA 

0 SR . SINVAL ~ a 
- Agradeço o aparte de V . Ex . . ~ 
que assim esclarece, para a biS 
tórla que, .nós estamos acompa~ 
nhando a política do nosso Esta 
do . . M 1~::~ _ o Sr José Maria aga~ . 
Nobre ~olega, quero apenas mam· 
festar a minha satisfação, sempre 

· 'dade pela crescente, pela smcen ' . 
lealdade e pela bravura dêsse Uder 
que é Hélio Garcia, que conf~, 
aqui perante todos os senhores 
Dep~tados presentes e perante 
aquêles que nos honram das gaJe: 
rias aquilo que eu havia afirm~ o. 
que o Sr. Magalhães Pin~o fol : 
timulado pel~ Sr. Pre~tdente u 
República, na prorrogaçao de se 

ue acima de tudo, nós temos um 
~o~promisso para co~ os ~oss~s 
companheiros do In tenor' e J~alS 
haveremos de permitir que t;~es 
companheiros sofram p ersegmçoes 
com a nossa voz silenciosa nesta 
Casa . V. Exa . , nobre. D-eputado 
Sinval Boaventura, recebeu apar-
tes do nobre Deputado José Maria 
Magalhães, que honra esta casa. mandato. 
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Fica, pois, de pé, a minha tese. 
A palavra do Sr . Presidente da Re-
pública não prevaleceu, pois, uma 
vez aprovada a prorrogação do man-
dato, foi ela jogada por terra, por 
ordem, quase que expressa do Sr . 
Pr.esidente da República . 

O SR . SINV.AL BOA VENTURA 
- Mas o Sr. Magalhães Pinto foi 
eleito co:n o seu voto, de amigos 
e de correligionários. 

- O Sr. José Maria ~lhães -
Sim, e com o esfôrço por mim des-
pendido €IIl favor de sua campa-
nha, mas nunca tive por S . Exa. 
um comportamento de liderado, 
devo confessá-lo a V. Exa . . 

O Deputado Pinto Coelho fêz-me 
a seguinte observação: Como Vossa 
Exa . poderá, como udenista, parti-
cipar do MDB, em companhia de 
adversários já tradicionais? Pode-
ria responder a S. Exa . com dois 
itens apenas: 1.0 : estou na opção 
de deixar a vida pública ou ir pa-
ra a oposição . Não me defini ain-
da . Se continuar na vida pública, 
poderei perfeitamente ingressar no 
MDB . 

Quando o fizer, virei antes à Tri-
buna e farei um discurso como faz 
V. Exa. neste instante; 2.0

: Não 
faço política sob o ponto de vista 
personalístico; não me interessam 
as companhias, boas nem más . 
Acompanhar um partido que tenha 
filosofia, que tenha u'a mensag<>m . 
Ninguém pod3 negar que o MDB 
tenha u'a mensagem, talvez não 
pelos próprios méritos do partido, 
m2s pelas circunstâncias que nos 
envolvem: a mensagem das eleições 
diretas, a mensagem do combate ao 
custo de vida asfixiante, a mensa-
gem de lutas pela vivência demo-
crática. 

Portanto, nobre Deputado Sinval 
Boaventura, não me importa se no 
MDB há elementos de comporta, 
mento político antagônico ao · nos-
so; o que interessa é que êle tem 
uma "Bandeira" sob a qual possa 
me abrigar na lutl. pela democra-
cia. Estamos caminhando num pla-

o jncl.f,nado da ditad\lra militar. 

Tenho fé em Deus de que come-
çar-emos na luta para impedir que 
tal aconteça. V . Exa. verá que o 
tempo há de confirmar a nossa opi-
nião. Se fizermos um artifício de 
física, colocando nas conchas da 
balança os elementos de situação 
antagônica à nossa, do MDB, e co-
locarmos na outra balança os ele-
mentos antagônicos à nossa for-
mação política da Arena, V. Exa., 
não tenha dúvida - e desafio a 
contestação de qualquer Deputado 
- que a concha da Arena pesará 
assombrosamente, pois os matis 
elementos, sob o ponto de vista de 
comportamento político, são na 
Arena em muito maior número do 
que no MDB . Portanto, a tese le-
vantada pelo Deputado Pinto Coe-
lho não prevalece, porque realmen-
te, se formos para o MDB - e acre-
ditamos que S. Exa. possa tam-
bém ir, porque se verá na opção 
de deixar a vida pública ou cami-
nhar para a oposição, de vez que 
acreditamos no seu espírito pú-
blico - iremos para lutar por uma 
mensagem. Não vamos como anti-
revolucionários; vamos como anti-
contra-revolucionários, porqua con-
tinuarei a defender os princípios 
da revolução . Não admito nenhu-
ma contestação quanto à minha 
situação de r evolucionário autênti-
co, porque, quando fazia comícios 
nas praças públicas de Belo Hori-
zonte, não sabíamos que tínhamos 
em nossa retaguarda as Fôrças Ar-
madas. Estávamos sozinhos, com 
poucos Deputados desta Casa, mas 
estávamos com o povo, que que-
ria um fim para aquêle estado caó-
tico Irei, pois, para o MDB como 
um revolucionário, que acredita 
nos princípios da revolução, mas 
que não acredita numa revolução 
que se afasta do povo. 

O Sr. Cícero Dumont - Nobre 
Deputado Sinval Boaventura, estou 
ouvindo os debates e estou atento 
ao argumento do Deputado José 
Maria Magalhães. Chego à conclu-
são de que não há diverg-ência em 
relação aos objetivos da revolução. 
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A divergência de S. Exa. conosco, 
que fazemos parte da Arena, é ape-
nas de processo. Quanto aos obje-
tivos são os m esmos . Enquanto o 
Dep~tado José Maria Magalhães 
acha que devemos atingir os obje-
tivos através da eleição direta, a 
equipe responsável pela execução 
dos objetivos revolucionários acha 
que êsse processo não deve ser ado-
tado agora. Estamos mais inclina-
dos a aceitar o processo sustentado 
pelo Govêrno, do que o sustentado 
pelo Deputado José Maria Maga-
lhães. 

Também o problema de mensa-
gem não tem maior importância. 
O que S. Exa . alega como men-
sagem ainda continua como proces-
so. 

Eleição direta nunca foi mensa-

quieto, com vontade de participar 
dos debates, suscitados pela tese 
que vem sendo discutida . Aprovei-
tando a oportunidade da presença 
do Sr. José Maria Magalhães, nas 
proximidades da Mesa, interpelei-o 
sôbre o que êle diSse: que não ha-
via lugar para o udenista autênti-
co como êle, na Arena . Perguntei-
lhe se no MDB existe . Não 'fiz re-
ferência a nomes, porque não sei 
quais os que foram para a Arena 
ou para o MDB. s. Exa. me disse que se puser nos 
dois pratos da balança os adver-
sários da linha política da UDN, o 
prato da ARENA pesará mais . Se 
ajuntarem no prato da Arena os que 
comungam com o espírito udenista, 
êle, com os companheiros do espí-
rito e linha política do sr . José 
Maria Magalhães, pesará mais por-
que tem mais gente . O que existe, 
no nosso entender, realmente, é o 
seguinte: - Para ser sincero, como 
temos procurado ser, o objetivo do 
Presidente da República é eleger o 

gem, mas apenas um processo. de 
escolha . O que é mensagem, lSSO 
sim, é garantir a ordem pública, fa-
zer uma administração eficiente, 
fazer mudança de estrutura, fazer 
o progresso e garantir o bem-est~r. 
Agora, o processo pode ser equaclo-
nado pelo tema eleitoral . Por ou-
tro lado, o Deputado José ~ria 
Magalhães acha que o Pres1dente 
não é um fiador idôneo . Isto é um 
nroblema dêle . O problema de jul-
gar idôneo ou não fiador é de quem 
vai aderir ao compromisso . Para 
nós, o Sr . Presidente é um fiador 
idôneo. Não há, assim, divergên-
cias m aiores entre o sr. José Ma-
ria Magalhães que não entra para 
a Arena e nós que entramos. Quan-
to a entrar para a Arena com res-
trições ou sem restrições, em com-
panhia de uns e não de outras, 
não há maior relevância . Todos 
sabem que poUtica não é feita à 
base de lógica, mas de conveniên-
cia à base de possibilidade de su-
ce;so e de realização de planos. 
E t:{mbém neste particular, não 

' ' há divergências maiores. 

seu sucessor, e o dos Deputados é o 
de reelegerem-se e proporcion~~m 
meios de viver aos seus correliglO-
nários do interior . E' dentro disto 
que está sendo traçado o caminho 
que nos orienta para a ARENA ou 
Modebra. O sr. José Maria Maga-
lhães homem de grande projeção 
em ~idades como Belo Horizonte, 
inegàvelmente, terá dificuldades 
para se projetar como v-em se pro-
jetando, na ARENA, mais ainda em 
núcleos pequenos, em que os cor-
religio::tários exigem apoio, a par-
tir do Govêrno, e todo o mundo só 
conhece a ARENA. De modo que 
para sermos autênticos, como disse 
o sr . Deputado Athos, e tem sido 
repetido pelo próprio Deputado Jo-
sé Maria, só nos restaria deixar a 
vida pública. Mas temos que fa-
zer o possível para salvar o pou-
co que resta da Revolução . Temos 
que ajudar o Presidente castelo 
Branco a procurar não atrapa,lhal' 
o sr. Israel Pinheiro para que a O Sr. Pinto Coelho - Venho 

acompanhando da Presidência o 
magnifico discurso que V. Ex&. 
vai pronunciando e já estava tn-

ARENA funcione e o Govêmo pos· 
sa. fazer alguma coisa para que o 
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poyo não seja tão prejudicado, de-
p~:ns da. revolução . o povo só tem 
VIsto atitudes políticas, decretos-leis 
d~ I'~tureza política, atos institu-
c10na1s, complementares de indaga-
ções políticas . 

De modo que, se pretendemos, se 
acharmos correto, tentar levar a 
política em tôrno da ARENA faci-
litando o objetivo do Sr . Pre'siden-
te da República, é porque enten-
demos ser essa a melhor conduta 
para podermos dar recursos para 
salvar o que resta da Revolução 

O SR. SINVAL BOA VENTURÁ 
- Respondendo ao aparte do Depu-
ta~o Pinto Coelho, gostaria de apro-
veltar a oportunidade par a sugerir 
ao_ meu co~ega José Marta Maga-
lhaes,. udemsta de primeira linha 
que tive a oportunidade de conh~ 
cer durante nossa convivência nes-
ta Casa, que assinasse na ARENA 
com o mesmo objetivo que assinei 
de su!idariedade aos nossos com-
panheiros da extinta UDN, mesmo 
P?rque a_:> preocupações dos ex-ude-
mstas, sao as mesmas . 

O Sr. Carlos Eloy - A respeito da 
Aren3: e Modebra, lamento, confor-
me diss ~ o Deputado João Vaz não 
termos oportunidade de as~istir 
atrayés das ruas e praças de Belo 
I~onzonte aos comícios de José Ma-
rJ.a ~agalhães e Jorge Ferraz, à 
Prefeitura de Belo Horizonte 

O SR · SINV AL BOA VEN'Í'URA 
- ~· _lam:ntável que não possamos 
as~lstlr s e~ses comícios, porque são 
doiS candidatos que têm mereci-
me~tos, para administrar a nossa 
Capltal . Com permissão do sr . De-
putado Jorge Ferraz, afirmo que ti-
nha comprometido o meu voto com 
o Deputado José M.aria. Magalhães 
sem restrições ao nosso colega Jor: 
ge Ferraz· Mas, o Ato Institucional 
n · 3 ~odificou êste estado de coi-
sas, nao vamos ter oportunidade 
a~ora. pelo menos, de disputar elei: 
çoes para o cargo de Prefeito em 
Belo Horizonte. ' 

O Sr. José Maria Magalhães -
Nobre Deputado Sinval Boaventu-
ra, quero esclar~er ~ Deputado 

C~cero ~ont que eu não teria 
dito que . nao considerava idôneo o 
~r. Pres1dente da República como 
nadar, na situação atual, d~ Ban-
cada da_ UI?J'-! . Não afirmei que S . 
Exa · na? ~ Idôneo, afirmei que 8 . 
Exa . fOI flador, por informação 
que _recebi do nobre Líder Hélio 
GarCla, que foi confirmada por s. 
Exa. ,_em aparte. Estimulou a pror-
ro~aç~ do mandato do Sr. Maga-
JJ:aes Pmto, e ao que assistimos foi 
tao l<:go esta Casa aprovou a pror: 
rog-c3:çao do Mandato, o Congresso 
~acionai, por iniciativa do Execu-
tivo, que revogou a prorro ão 
pondo-a por terra . Portant;a~ ~ 
fato concreto que apresentei n'a mi-
~a argumentação. E êsse fato 
nao pode ser contestado ' 

O SR . SINV AL BOA \rEwrtmA 
N~bre Deputado, fiz esta inter-

pelaçao, a mesma que V Exa 
meu Líder de Bancada, pois tbili

3 

esta mesma dúvida que v E a 
porque ~ Deputado Hélio · Gar~i~ 
deu est~ informação, quando Líder 
'!o Governo, particularmente a seus 
liderados . 

Os Srs . Deputados Bonifácio de 
Andrada, Aureliano Chaves e Jorge 
Varg~s trouxeram a explicação de 
Brasília, que nos foi t ransmitida 
de que_ o Sr. Presidente da Repúbli~ 
ca envlOu Mensagem marcando a 
data das eleições nos 11 Estados 
O fato decorreu de que 0 ex-Go: 
ven.:acior Sr . Carlos Lacerda lhe 
e~vlOu_ uma carta pedindo elei-
çoes diretas . Em vista desta carta 
o Sr . Presidente da República hou~ 
ve por bem enviar a Mensagem 
m~rcando a data das eleições Est~ 
fOI a explicação que recebem~s dos 
colegas que foram à Brasllia 

O Sr. José Maria Magalhães _ 
Os lances históricos que precede-
ram à prorrogação do mandato do 
Sr_. Magalhães Pinto são inúmeros 
Na o podemos relatar todos aqui· 
Naquela época, sa.be v . Exa qu~ 
eu defendia quase que isoladámen-
t-e a candidatura do sr . Carlos La-
cerda . Posso afirmar que o- sr 
Carlos Lacerda. não manifesto\1 êé-
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se propósito ao Sr . Presidente da 
'blica Em nenhum momento, 

~e~:-Govemador da Guanabara nos 
ex ressou ou nos deu ordens de 

Queria que 0 Deputado Cícero 
numont trouxesse argumentos em 
favor de eleições indiretas . S. Exa . 
não trouxe até o mom~nto nenh_u-

gumentação. Nao há razao 
. P política para que lutás-

liderança rorrogação do 
semos contra a P - Pinto 
mandato do Sr. Magalhaes ~ 
Tõdas as vêzes que lhe e~us d 
problemas, S. Exa . s~ esqmvou ct! 
manü-estar-se a respelto. Pare 

S Exa. estava querendo a 
que · - do mandato do Sr · prorrogaçao · a 
Magalhães Pinto para consegurr 
sua também. 
~sta questão, portanto, é muito 

. N- 0 me parece que 
controv':rttd; · S a Carlos Lacerda 
a posiça~ . 0 r · u.-:uYalhã:es Pin-
er contrarm ao Sr · J.YJ..Oo& 

toa Tomei atitudes coerentes com a 
inha posição que é a de resguar-

~o de eleições diretas. Sob s':r la~~ 
dista o Governador Magalhaes 
to ~ui to me hostilizou·. Po!á ser 
amigo do Sr . Pedro AlelXO, J. e~a 
h tillZ. ado por S. Exa . . HoJe . os . t· d se es-Exa deve estar asslS m o - t . 
tive~ acompanhando- os a-?oao_n ecdto· 

lit. s a pOSlÇ mentos po lCO ' - · l'der da 
Sr Pedro Aleixo, que e 1 esti-
. .AJiENA, gozando de ~rande pr Re-

. ·unto ao Sr Prestdent-e da giO ) . U anti-pública e eu, apesar_ de ser se nho 

ma ar · - dir tas temermos eletçoes e ' 
pa~a os Governadores eleitos pelo po1s · · ·os an-voto dos anti-Revoluc:.onan ! 
tes de tomar posse, irf~:O !lderu ao 
Sr. Presidente ~da Republlca, qual-
quer que seja ele . 

Neste país ainda em sub_?esen-
volvimento, o poder estatal nao po-
de ad.mini.Strar fora do Govêrn? 
C t al Não há por que temer elel-en r . f num - 0 que temos de azer 
ç~~· como o nosso, em ~ranc_o ~e
~envolvimento democrátlCO e nao 
paralisar o processo de es?olha po-

lar porque só se pra.tlCando a 
~mo'cracia é que se aper~eiçoa .o 

..;,......e O povo acerta mmto malS 
re~:;.u.u. · v Exa do que nós nesta casa, e · ru:, 
sabe disso, principalmente q~~ 

t t de escolha por ele1çoes, se ra a - • ao-do as injunções políticas s . 
~~~ variadas, 0 pres~ígio elet-
toral regional é o mais evidente, a:s 
injunções pessoais, talvez, as malS 

desastrosas. SenhOr arse~~~~~{~ 
povo escolhe com m incomen-
de com uma esperança . 

• 1h Por lSSO con-surável de me orar. " 
0 "Símbolo da Vassoura • 

go incondicional, ?ao o acomnhpao o 
· - nao acompa . nesta P?stçaoedr, Aleixo nesta posi-

meu a!DlgO P 0 . - · dir tas 

s~~ou Quadros, que represe~taya, 
~::~ela época, líder mais au\:~~ 
do povo . O povo sabe esco ser 
tem provado ~to, apesar de 
sempre frUstrado na sua e= 

-o de d-efender eletçoes m e . ça . ão sr Deputado, tem 
A_ minhadpoumstç cÍem~cra.ta coerente 
s1do a e t"t m os seus pensamentos e a 1 ~-

. ~~s Esta minha posição~ esta ml-
nh~ luta embranqueceu os .Ill;eus 
cabelos nesta casa diante ~s IDJ~~ 
tiças praticadas contra _num ~o 

0 SR. SINVAL BOAVE . 
_ Estamos identificados em vá~~t 
pontos. Somos também por e a· 

ões diretas. V. Exa . deveria p 
ftcipar da ARENA, porque trouxe 

Sr Governador Magalhaes . 
O SR SINVAL BOAVE~ 

- Data. vênia, sr. Deputado, nao 
concordo com V· Exa · · _ 

uma tese que deve ser analisa~~ 
Muita gente vai sobrar no ~partl e 
do Govêrno, ou nós ou aquel~s que 
vieram depois de nós. Gostana q':l 
V Exa em outro aparte, nos diSt. · 

·' ão sa lS-s~sse se o povo está ou n Pi-o sr. José Maria. ~es 
tem razões para nao con-

V . Exa. ue foi sempre presti-
cordar, porq M alhães Pinto em giado pelo Sr. ag -

. tude de ter-se adaptado. a sua 
Vlf · pOlS me· liderança. Não queua, U"<i 
nosprezar o seu companhe · 

felto pelo fato do Sr . Israe~ 
nheiro haver ingressado na 
NA-. • MagaJbães -

O Sr. José Mana rtu· 
Solicito a V · Exa. que dê opo 
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nidade ao Deputado Cícero Dumont, 
a fim de que êle, em aparte, possa 
defender a argumentação de elei-
ções indiretas, porque estas, além 
de serem indiretas, serão também 
nominais. O Congresso Nacional es-
colherá o sucessor do C r. Castelo 
Branco pelo voto nominal, fórmula 
que está mais sujeita à pressão das 
!Orças. 

O Sr Cicero Dumont- Vou ten-
tar responder o aparte do Depu-
tado José Maria Magalhães . 

Em primeiro lugar, aceito a reti-
ficação que S. Exa. fêz, de qu-e não 
julgou o Presidente da República 
fiador inidôneo, embora falássemos 
em idoneidade polltica. Entendi 
que êle achava que o Presidente da 
República não era fiador idôneo. 
Entendi mal. Aceito plenamente a 
retificação. 

Em segundo lugar, sou favorável 
às eleições diretas, como todo mun-
do o é. !das acontece que estainos 
numa fase de transição e tôda fase 
de transição revolucionária tem o 
seu dispositivo de segurança. 

Os que detêm o Poder, em nome 
da Revolução, não são ingênuos 
para fazer eleição direta hoje, por-
que podem perdê-la e, se a perde-
rem, terão de fazer o que se fêz na 
Argentina, o que é muito pior. En-
tão, como medida de emergência, 
como medida de espera dos resul-
tados das medidas já tomadas, é 
que o Govêmo revolucionário sai, 
agora, para eleições indiretas, com 
voto nominal. Justifico e aceito 
esta medida, com êste caráter tran-
sitório. Não a aceitaria, entretan-
to, em caráter de perenidade. 

Todos nós sabemos que as revo-
luções têm suas leis . . Não são as 
leis que fazem a revolução. No 
Brasil, felizmente, as leis da revo-
lução não são sangrentas e exacer-
badas, enquanto que, nos outros 
Países, faz-se revolução, impõe-se a 
lei, cortam-se cabeças ~ No Brasil, 
faz-se revolução sem sangue, man-
tem-se o Congresso, dão-se eleições, 
ainda que não sejam provisbria-
mente pelo processo direto. 

Estou convencido de que as me-
didas tomadas pela Revolução fo-
ram para manter a responsabilida-
de desta mesma revolução. Nós 
não podemos correr o risco de elei-
ções diretas agora . Creio que êste 
é o pensamento dos homens que 
estão no Poder. Mas, estou conven-
cido de que, em 1971, as nossas 
eleições serão diretas, sobretudo 
graças às medidas tomadas agora. 
Estou certo de que o nobre Depu-
tado José Maria Magalhães, demo-
crata sincero, compreenderá o sen-
timento dêsse seu colega; sei, tam-
bém, que S . Exa. pode não acei-
tar minha razões; mas, admiti-las 
para justificar um Govêmo que es-
tou apoiando, apesar. de criticá-lo 
em seus erros. Neste particular, 
acho qua êle está muito acertada-
mente em assim agindo . 

O Sr. José Maria Magalhães -
O nobre Deputado Cicero Dumont 
localizou-se numa posição, cuja ex-
plicação êle procurou dar com a 
sua inteligência, e que nos conven-
ceria, se êle .assim a colocasse ape-
nas na questão das eleições indire-
tas para Presidente da República. 
Não vamos radicalizar as posições. 
Entendemos que o processo da re-
volução não está ainda concretiza-
do, para quem acredita que esta 
revolução seja a mesma deflagra-
da em 31 de março . Mas, nós pas-
samos a acreditar que esta revolu-
ção seja aquela de 1.0 de abril. 

S. Exa. deve-se lembrar - não 
tenho aqui o Ato Institucional, mas 
como S. Exa. sempre me assessorou 
nesta Casa sôbre êste assunto que 
é o Ato Institucional, mas incorpo-
rou-a à Constituição de 46. O que 
consta no Ato Institucional é a in-
corporação definitiva do processo 
de eleições indiretas em nQsso Pais. 
S . Exa. não pode negar isto, por-
que está no contexto do Ato Insti-
tucional. E' por isto que vamos ter 
que começar a lutar da estaca zero, 
começar com aquêle mesmo movi-
mento que nasceu em 45, com a 
bandeira gloriosa da UDN, porque 
não podemos concordar - embo-
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ra reconhecendo que o Govêmo te-
nha boas intenções ~ COffi; que ~ 
Govêmo revolucionárlO contmui fri 
entado nesse sentido para 0 q~d!~ 
orienta: não podemos. cone 
nunca com eleições i?duetas . De:i 
a nossa posição, reaflrmamos, aqul, 

esta posição é a de quem pre-
f':de, sobretudo!. lutar pdie~o.ornegian~~ . 

át. nao con c1 democr 1co, tra possibi· 
.esta luta a qudalqu~quuer eleiçÕes 
lidade, nem e q 
futuras . b O Deputado Carlos Elói lem rou, 

uestão da diSputa da Pre-
~~fu'r! ~e Belo H;>rizonte · tf!un~~ 
tivemos a prete~sao doen decor-
diSputar a Prefeitura. Tudo . da 
re das contigências de no_ssac~a
pública; como vereado: a 
ra de Belo ~orizontde, ti;: ~~~f~ 
de ser o malS vota o al 
cumpri 0 meu mandato com c~m~ 
d d Para com o povo . . .a e b . 0 malS vota-Dcp·ttado fui tam em · 

0 Sr. Cícero Dumont - Confesso 
a minha alegria, ao ver que, no ~ 
correr dos meus 50 anos, tive~ ho.Je, 
a felicidade de ouvir,_ pela ?runerra 
vez o Deputado Jose Mana Maga-
lhã~s como meu diScipulo em algu-, .... ~.,. s ..,...,...,. ao mesmo IDa cousa . .LUA"', • .r.. ...... : • 
tempo que discípulo br~ante, mo~-
tra-se não muito obediente, po~ 
r Pbela-se contra a lição do pt rópno - ~ s Exa em ra-mestre. As vezes, . . . ado· 

- N verdade, eu diSse que . 
zao. al . ões indiretas como elel-
to as e e1ç . não as 
ções de emergêncm, ma~efinitivo . 
aceito como processo T 

. tamos de acôrdo. em nv N1sto es d diSse que o 
zão S. Exa . quan o- 2 

titucional - nao 0 de n. 
Ato Insde n 3 - estabelecendo elei-
mas o · ·~ê · da ões indiretas para Preslu neta 
~epública e para: ~ovemança do 
Estado não se luruta no tempo e 
nem Íimita eleições. S . Exa . 

- 0 Mas há de se re-
~;~da~a;~e també~ en: entrevist\~ 

m discurso désta Tnbuna dizí 
e 0 Ato Institucional estava 

d n• esta, Capital. Portanto, seTla o _ . t ral que eu uma decorrencta na u • 
leiteasse a minha c~didatura à 

~efeitura de Belo Honz~nte, ~ 
vez que aqui estamos radicados de 

. com 17 anos, maiS de 25 anos, - . isto 

most·cqanuedo um êrro contra a pró· pra 1 . á · . técnica revo1uc1on rm . pna . s Exa tem ra-Neste partlcular, . . da Jus-
zão. Agora, o Sr . MiniStroarticular, 
tiça declarou que, nest~J> poUtico. 
teria ocorrido um e~~~ do Sr. Jo· 
Não vale o ar:s de que o pro-

. - médica Nao sena prof1ssao · . bições 
ultrapassar as minhas aro ~ 
Estamos convencidos e temos _con 
fiança em que o ~eputado dClC~ 

t tenha razao, quan o 
~~~~~eleições indiretas não J?rev~~ 

- ois 0 povo brasileuo l 
lecerao, P . nto necessário e tem amadurecrme t· 

ta medida visa apenas a garan li' 
es - do Sr castelo Branco. à sucessao · 
Passada esta situação, temos a :!: 
teza de que S. Exa. mesmo, o 
rechal castelo Branco, talvez an~es 
de passar o Govêmo, fará um ou ro 
Ato Institucional, deixando ao povo 
brasileiro o legado de poder es:~ 
lher soberanamente, seus m~ 
tãribs. Do contrário, S . _Exa . flca-
ria muito mal na Histórm do Bra-

ado como 0 responsável sil marc da uilo Ío afastamento do povo q 
~ue êle tem de mais soberano, que 
é Q voto livre e secretQ r 

sé Maria Mag é instituciona-
pósito do Govêrno - ·. 
lizar êste processo. Nao conse~e 
rã. êste processo só serve como , . 
emergêncm. tado José Ma· 

Peço ao nobre Depu . dêste es· 
ria Magalhães que, depolS . -
1 imento passe a respeltar' pe 

c arec 'rusciplina do seu mes-lo menos, a 
tre, que é mais velho. ,Trn!'t'O .a 

O SR. SlNVAL ~AVE.N.1u ....... 
_Nobre Deputado C1cero ·oumont, 

mbos têm razão em parte. V. Exa .• 
a é realmente um mestre, chega que ,.k por ou· até a convencer-me. .~.nas, ...... 

t nh um ponto comUU' 
tro lado, e tado J sé Maria Maga· 
com o Depu 0 0 srs 
lhães: é que acredito que ~bei.rÓ 
Roberto ReZende e Flexa . a,nhaS 
serviram como. bois _de Pll' 

0 
. 

para testar IL ~voluça<> CQm po 
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vo. E nós, até hoje, não estamos 
plenamente satisfeitos, porque fo-
:::am justamente dois amigos e 
correligionários nossos que paga-
ram o preço para experimentar se 
a profundidade do poço dava para 
·afogar. Aceitamos a tese do Depu-
tado Cicero Dumont de que, como 
emergência, é a medida aceitável. 
E V. Exa. sempre foi coerente 
com a mesma. 

O SR. JOSE' MARIA MAGA-
LHAES - O Deputado Cícero Du-
mont não defendeu a eleição nomi-
nal. 

O SR.. SINV!AL BOA VENTURA 
- O Sr . Deputado José Maria Ma-
galhães sempre se bateu pela elei-
ção direta, e não poderia ter outro 
procedimento, por que a UDN, em 
1945, nasceu para a redemocratiza-
ção do Brasil. Apenas aceitamos 
aquela situação de emergência por-
que os batalhadores pela prorroga-
ção do mandato do Governador 
Magalhães Pinto diziam que o po-
vo ainda não havia compreendido 
os objetivos da revolução. Ora, é 
natural que, democràticamente, pa-
trioticamente, tanto y. Exa. como 
os Deputados Cícero Dumont e tan-
tos outros, desejamos o êxito da 
Revolução, mesmo que sejamos pre-
judicados pessoalmente. 
O importante é que o Brasil preci-
sa solucionar seus problemas, no 
mais curto prazo; levando-se em 
consideração as necessidades da 
população brasileira que precisa de 
meios de sobrevivência, para que 
o Brasil possa se ombrear com os 
países já desenvolvidos. 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa 
lembra ao orador que S. Exa. dis-
põe de 8 minutos para concluir o 
seu discurso. 

O SR. C1CERO DUMONT - Peço 
ao meu aluno, Deputado José Ma-
ria Magalhães, que faça o favor de 
prestar atenção. Como bom aluno, 
disse êle que o mestre não defen-
deu o voto nominal. Mas, não de-
fendi, especificamente, o voto no-
minal porque acredito . muito na 
inteJ.i8ência do aluno. Se defendi 

as eleições indiretas, como medida 
de segurança, não preciso dizer 
que se o voto fôr secreto a medi-
da não vale nada . 

O SR. SINV AL BOAVENTURA 
- Agradeço a exposição do caro 
colega. 

A presença do Deputado José 
Magalhães contribui sempre para 
o brilho e o aprimoramento de-
mocrático desta Casa. 

O SR. JOSE' MARIA MAGA-
LHÃES - Nobre Deputado, êste é 
o meu última aparte. Desejo ape-
nas manifestar-me mais uma vez, 
com tôda a sinceridade que me vai 
nalma, a admiração que tenho por 
V. Exa. Vi V. Exa., logo que aqui 
entrou, sintonizar-se com as causas 
populares e cada dia mais estudar 
os problemas que ating-em nossa po-
pulação e trazer, diàriamente, a esta 
Tribuna, sua colaboração e sobre-
tudo, seu despreendimento, sua sen-
sibilidade por êstes problemas po-
pulares . Sinto que V . Exa. ingres-
se na ARENA. 1!:: a manifestação 
de um amigo. ~ a manifesta-
ção de coração, porque com o idea-
lismo que V . Exa. tem, dificil-
mente poderá encontrar guarida 
numa organização partidária que 
tem objetivos outros qUe podem 
ser, também, patriotas, mas, que 
até agora não se aproximou do po-
vo. V . Exa. é daqueles que não 
podem afastar-se do povo, porque 
esta permanência e esta vivência 
constituem a sua própria vida. 

Não quero tecer críticas àqueles 
que ingressam na Arena . Espero 
ser bem compreendido. Apenas di-
virjo naquele sentido de motivação 
popular, porque a Revolução - in-
dague nas ruas - indague na mas-
sa trabalhadora, na massa estudan-
til, em todos os recantos onde um 
coraç~ popUlar palptt:a,t indague 
se esta revolução está sendo justa 
com o povo. E V. Eza. terá como 
resposta que o povo, apesar de dar 
todo o crédito de confiança, um 
crédito enorme, não teve nenhum 
beneficio com a revolução Esta é 
a verdade.. Assisto a t\ldo isto e 
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vejo que o povo está desesperança-
do. Deus permita que a Revolução 
se tome popular . Existe prazo, até 
agôsto, para uma tomada de posi-
ção, e vejo a corrida nesta emer-
gência dos Srs . Deputados para en-
trar na Arena, quando o povo nas 
ruas está contra os processos que 
a Revolução está usando, e os Depu-
tados, representantes do povo es-
tão se agrupando apressadamente 
na ARENA. :1!! um fato para o qual 
não encontro explicação plausível . 
Aqui fica a minha sincera homena-
gem a v. Exa . porque trouxe para 
esta Casa um grande tema e deu 
oportunidade a que trouxéssemos 
a nossa palavra de sinceridade e de 
patriotismo autêntico confiados em 
que, palmilhando êste ou outro ca-
minho, na Arena ou no MDB, esta-
remos caminhando para uma nova 
aurora que virá mais cedo do que 
se espera e que irá reluzir com 
eleições "diretas" garantindo assim 
o futuro dêste povo e a grandeza 
do nosso pais, construindo uma 
Pátria digna e democrática. 

O SR. SINVIAL BOA VENTURA 
- E' necessário que ajudemos a 
salvar a Revolução, porque ela não 
tem dono, é do povo brasileiro, o 
que é mais importante. 

Finalizando as minhas palavras, 
quero dizer que, desta Tribu-
na, ofereço sugestões para que 
a Revolução e as reformas fei-
tas, aqui, possam ter a compreen-
são dos trabalhadores, dos estudan-
tes, dos empresários e classe ru-
ral, a fim de que muita coisa seja 
colocada em seus devidos lugares. 
Só através de deba.tes pollticos, den-
tro de patriotismo, é que encontra-
remos guarida para discutir as nos-
sas teses e levar as nossas suges-
tões, fazendo -as criticas necessárias, 
pois, se muita coisa foi feita, muita 
coisa ainda tem que se fazer. Fa-
rei criticas construtivas às refor-
mas feitas na atual adm.jnistração, 
dentro da polltlca econômico-fi-
nanceira, e da parte da refonna 
agrária, deseJando que o Sr. Pl'e-

sidente da República e seus asses-
sOres, acertem em nome do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE. 
Em discussão o artigo 1.0

• Não 
há oradores inScritos . Está encer-
rada a discussão. 

Em discussão o artigo 2.0
• Não 

há oradores inscritos . Está encer-
rada a discussão. 

Em votação o artigo 1.0 • Os Srs . 
Deputados qqe o aprovam, quei-
ram permanecer, como se encon-
tram . (Pausa). Foi aprovado. 

Artigo 2. o. Em votação . Os Srs . 
Deputados que o aprovam, queiram 
permanecer como se encontram. 
(Pausa) . Foi aprovado . 

Está aprovado o Projeto 3 . 018/ 65. 
- A Comissão de Justiça. 
1.• discussão do projeto n. 

3 . 552/ 65, do Sr. Governador do Es· 
tado, o qual cria o Conselho de Co-
ordenação do Crédito Rural e dá 
outras providências . 

PALAVRAS DO SR . PRESIDENTE 

- A Mesa comunica ao Plená-
rio que êste Projeto de origem go-
vernamental deverá ter tramitação 
conforme a recomendação do Po-
der Executivo, de 30 dias para 
sua discussão e votação nesta Ca-
sa, e de acOrdo com artigos do Ato 
Institucional n.0 2. 

Em tace da decisão à questão de 
ordem do Deputado Cícero Dumont, 
quanto à tramitação de projeto com 
prazo de 30 dias para andamento 
nesta Casa, a Mesa retir-d da pauta 
o Projeto n.0 3 .552, nos têrmos dos 
§§ 1.0 e 2.0 do Artigo 1.0 da. Reso-
lução n.0 50, da Câmara dos Depu-
tados, que dizem: 

§ 1.0 - Recebido o projeto será 
êste publicado e encaminhado à Co· 
missão de Constituição e Justiça 
para emitir parecer, nos têrmos re-
gimentais, em prazo não excedente 
a 5 dias. 

§ 2.0 - Se o projeto, além da Co-
ni.issão de Constituição e Justiça, 
tiver de ser submetido ao eX'BlDe de 
outras comissões, será distribuido 
~ mesJIU\ da~ de seu r~"b~nto 
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simultAneamente a elas, qúe terão 
prazo comum, improrrogável d 8 
dias para o seu pronuncmn;en~o 

Ainda mais, nos têrmos do Art · 
3.o da mesma Resolução n.o so, con: 
forme redação dada pela Resolução 
n.o 60, daquela Casa do Congresso 
Nacional, passa a correr de hoje o 
P!azo de 3 dias para a apresenta-
çao de emendas para 0 Projeto n o 
3. ~52, Já que assim dispõe 0 pr~ceJto; 

dicom~cações, requerimentos e in-caçoes . 
Das 15 às 16 horas 

Discussã.<;> e votação· de parece-
:es,· req_uerunentos, comunicações e mdicaçoes. 

Discussão e votação de redaçoe-s finais . 

2.,. Parte 
Das 16 às 18 horas· 

. ":\rt . 3.o- .As emendas às propo-
SlÇO:S ~e inic~tiva do Presidente da 
Republica serao apresentadas à Me-
sa, no prazo de 3 dias . Contar-se-á 
êste prazo da data em que a Mesa 
f~r. pela primeira vez, a publica-
çao a que se refere o parágrafo 
seguinte: ... 

1." discussão do Proj~to n 3 548/ 
66, do ~r . Governador do E~tado, o 
qual cr1a cargos de Assessor do Go-
vernador do Estado 

1 n dis - · . . cussao do Projeto n 3 549/ ::;a do Sr.- Reny &abello~ o q~l ai-
de 1~~e1 n · 28, de 22 de novembro 

1 a di -.. . scussao do Projeto n 3 550/ A Presidência solicita do Sr Se-
cretário que despache o Projet~ de 
=do com a orientação marutes-

' para as Comissões que sObre 
o mesmo tive~m de opinar . 

-As Comissões de Justiça Agri-cultura e Finanças. • 

ENCERR.AMENro 

~ ~R . PRESIDENTE - A Mesa 
v~Iificando "de Plano" a inexistên: 
Cla. de _"quorum" para a discussão 
e votação da matéria em pauta en-
cerra a pr~nte Reunião, cÓnvo-
c~do Reuruao Secreta para ama-
nhã, às 21 horas, para apreciar o 
parecer da Comissão Especial sO-
bre a Indicação do nome do Dr 
Joaquim Ferreira Gonçalves para ~ 
ctaargo de Procurador Geral do Es-

. do; . convoca, ainda, Reunião Or-
dinária Para amanhã, às 14,00 ho-
ras, com a seguinte Ordem do Dia: 

ORDEM DO DIA 4/3/66 

.1.• Parte 

66, do Sr.- Jo~é de Castro, o qu~I dá 
a denorrunaçao de Cel . Aniceto d 
Barros ao pOsto de higiene de San~ 
ta Cruz do Escalvado . 

1.{\ discussão do Projeto n . 3 . 551/ 66• da Sra . Marta Nair Monteiro o 
qUB! declara de utilidade públic~ a 
SoCJ.edade Educadora Cura D'Ars 
=~da, com sede em Belo Hori: 

2.• discussão do Projeto n 1 8681 65• do Sr . Spãrtaco Pompeu. 0 · ua.I 
declara de utilidade públic~ o \o-
~~o.!~~.Futebol Clube, com sede em 

6.U.Ula . 

2.1;\ discussão do Projeto n. 3.157; 65• do Sr · Governador do Estado 
0 Qual ~ec!ara de utilidade públic~ 
a- Assoctaçao Mineira de Reabllita-
çao~ c?m se~e em Belo Horizonte 

2 .. discussao do Projeto n . 3 _26Ú 
65, do Sr. Joaquim de Melo Fr . 
o qual autoriza o Poder Executi:~e, 
permutar terreno. a 

2.• discussão do Projeto n 3 2851 6~· d_o Sr. Sinval Boaventura~ 0 ·qual 
dispoe . sObre_ isenção de impostos 

3.q. discussao dos Projetos ns · 
437/ 63 e 646/ 63 (refundidos) d · · · t · , e au-

Das 14 às 15 horas: 
LeJtura e aprovação da Ata. 
~~te, inclUSive leitura e 

ap e&entação de ,Pareceres, projetos, 

o:m, respectivamente, dos Srs 
Wilson ~odesto e Dermeval Pi: 
menta Filho, que dispõem sObre o 
transporte coletivo rodoviário in-
~~unicipal e dá outras providên-



-182-

3 discussão do Projeto n. 1.333/ 
.o. s Athos Vieira de Andrade, 

65, do r· d t'u·dade públi-ual declara e u LU! • 

~a qa entidade Ação Social AmérlcO 
Cardoso de Menezes. . 2 038/ 

3 "' discussão do ProJeto n. .1 dá 
65 . do Sr. Hilo Andrade, o qua Luiz 
a , denominação de Rodovia -
MartinS Soares à estrada de roda 
gem que liga Belo Horizonte a Pon-

te 3~o~~ussão do Projeto n. 3 .125/ 
65 'cio Sr Athos Vieira de An~e, 
0 qual a~toriza o P~:e~:~~~i~o~ 
doar um .veiculo ria Felisbina de 
Lar de Crlançasi 1'fo' de PrUdente de 
Souza, do Mun c P 
Morais . t 3 209/ 3 "' discussão do Proje o n. .1 dá 

· Manoel Costa, o qua 
65, do Sr_. çao- de Presidente Ken-
a denomlDB: idade Aliança com d: à uruvers . ' 
ne Y Belo Horizonte. 
sede ei? - do· ProJ'eto n. 3 .361/ 3 o. ruscussao do · Nicanor Neto Arman • 
~5·q~ SJá a denominação de ~at~ 

Infância Dona Concelç 
~a ~ibúrclrim·o aá e~~a~r~!:~m=~d~~ 

o ual dá denominação ao nõ~o Pa-
láclo da Justi~.. em construçao na 
cidáde de Juiz de Fora . 

3 discussão do Projeto n . 3.467/ 
65 -~o Sr. Governador do Es~o, o 
~al autoriza auxilio financerro ao 

qH 'tal Dr PacifiCO Mascarenhas, osp1 · lis 
com sede em Caetanópo . 

3 "' .discussão do Projeto n. 3 . 468/ 
. d S Governador do Est~o, 65, o r · ___ m rtnancerro 
qual concede awuuo 

~ Escola de Belas Artes de Belo Ho-
rizOnte . 

3 "' discussão do Projeto n. 3. 470/ 
65 .d Sr oovernador ão Estado, o 

• 
0 k>riza auxilio financeiro ao 

qua~~~ Nossa Senhora Apareci~, 
Lac --~- m Visconde do Rlo com ::.cuç e 
Branco . 

3 o. discussão do Projeto nE3t!~~ 
65, . do Sr. Governad~r ~ viú~a w; 
0 qual concede pe~a.o 
Eulino. Manoel da Silva. 

3_._. discussão do ProJ:t~: E!t~~. 
65, do Sr · Govern:!ão vitallcia à 
o qual concede P FUomena Ma-
ex-professOra Maria 

ensmo pré-P n 
de de R~~~~~ do Projeto n. 3.4_12/ 3·• dis J sé de castro Ferrerra, 65, do Sr. o 

fra. 
_ Levanta-se a Reunião · 

5S2à Reunião Ordinária da Assembléia Legislaitiva, aos 
4 de março de 1966 

PRESID:tNCIA DOS SRS. BONIFACIO DE ANDRADA E 
SINVAL BOA VENTURA 

SUMARIO - Compa.redmento -
Ata - Leitura e Apresentação de 
Proposições- Pareceres: para 2."' 
discussão dos Projetos n°s. 1433, 
3515, 3524 e 3527 - Projeto n.0 

•• 

3555, do Sr . Carlos Eloy - Dis-
curso e Requerimento do Sr. 
Hélio Garcia - Discursos e 
Indicações n.0 1053 e 1054, respec-
tivamente dos Srs. José Maria 
Magalhães e Ulysses Escobar -
Requerimentos do Sr. Flori vai-
do Dias - Discursos dos Srs. 
Nicanor Armando, Athos Vieira de 
Andrade e Cicero Dumont - Dis-
cussão e Votação de Proposições 
- Comunicação do Sr. Florival-
do Dias . - Requerimento do 
Sr . Hélio Garcia - Pareceres de 
Redação Final aos Proj etos n°s. 
1903, 3450, 3460, 3462 e 3472 - 2.• 
Parte -da Ordem do Dia - 1.• dis· 
cussão do Projeto n.0 3548 -
Questão de ordem - Chamada -
Falta de "quorum" para votação 
- Questão de ordem - Palavras 
do Sr . Presidente - Questão de 
ordem - Encerramento da 1.• 
discussão dos Projetos n°s. 3549, 
3550 e 3551 - Encerramento da 
2.• discussão dos Projetos n°s. 
1868, 3157, 3261 e 3285 - Encerra-
mento da a.• discussão dos Pro-
jetos n°s. 437 e 646 (refundidos), 
1333, 2038, 3125, 3209, 3361, 3412, 
3467, 3468, 3470, 3473 e 3474 
Palavras do Sr. Presidente- En· 
cerramento - Ordem do Dia. 

COMPARECIMENTO 

As 14,08 horas, compareceu os se-
.nhores: 

Bonifácio de Andrada - Leão 
Borges - Mário Hugo Ladeira -
João Navarro- R eny Rabello -
Anuar Fares - Agostinho Campos 
Neto - Altair Chagas - Alvlmar 
Mourão - Artur Fagundes - Ata-
liba Mendes - Athos Vieira de An-
drade - Augusto Zenun - Aurelia-
no Chaves - Batista Miranda -
Benedito Xavier -Carlos Eloy -
Carlos Megale - Cícero Dumont -
Delson Scarano - Dermeval Pi-
menta Filho - Domingos Jório -
Euler Lafetá - E:k.-pedio Tavares -
Florivaldo Dias - Geraldo Quintão 
- Gerardo Grossi - Gomes Morei-
ra - Hélio Garcia - Hermelindo 
Paixão - Homero Santos - Hugo 
Castelo Branco - Ibrahim Abi-
Ackel -Jairo Magalhães -Jarbas 
Medeiros - Jehovah Santos - Jorge 
Ferraz - Jorge Vargas - João Luiz 
de Carvalho - .João Vaz -Joaquim 
de Melo Freire--José Augusto- José 
de Castro - José Luiz Baccarini -
José Maria Magalhães · - Ladislau 
Sales - Lélis Chaves - Lourival 
Brasil - Lúcio de Souza Cruz -
Luiz Junqueira - Manoel Costa -
Maria Pena - Marta Nair Montei-
ro - Nicanor Armando - Nunes 
Coelho- Orlando Andrade- Ote-
lino Sol - Paulino Cicero - Pires 
da Luz- Raul Fernandes- Salim 
Nacur - Sebastião Anast~io 
Sette de Barros - Sinval Boaven-
tura - Souza e Silva - Ulys.ses 
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Escobar - Valdir Melgaço - Wal-
dir Morato - Waldomiro LObo -
Wilson Modesto - Wilson de Pai-
va _ Wilson Tanure. 

_ Com a presença de 72 Srs. 
Deputados, 0 sr. Presidente decla-
,-a aberta a Reunião · 

ATA 
O Sr Reny Rabelo - (2.o Secre-

tário) .:.._ Procede à leitura da Ata 
da Reunião anterior, a qual é apro-
vada sem observações. 

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

LEITURA E APRESENTAÇAO DE 
PROPOSIÇOES 

PARECERES 
Pelos respectivos Redat?res, 

são enviados à Mesa os segwntes 
Pareceres: 

PARECER P.AaA »'- DISCUSSAO 
DO P&OJETO N . 1. 433/ 65 

Comissão de Qmstituição, Legisla-
ção e Justiça 

o Projeto n . 1 . 433/ 65, de auto-
ria do Sr. Deputado Flori'~aldo 
Dias autoriza o Poder Executivo a 
pe~utar terreno com a Prefeitura 
de Aimorés. 

0 Projeto é justo, oportuno e 
constitucional . _ 

Opinamos pela sua aprovaçao em 
2.1!- discussão, tal como se acha ela· 
borado. 

Sala José Proença, 18 de outubro 
de 1965 . id t 

(aa.) Euclides Cintra, Pres e~ e 
- Valdir Melgaço, Relator - Cíc~ 
ro Dumont - Manoel Costa - Nl-
canor Armando. 

_Publicado o Parecer, inclua-se 
o Projeto em Ordem do Dia . 

PARECER PARA 2.1.l DISCUSSAO 
DO PROJETO N. 1. 433/ 65 

Comissão de FiDanças, Orçamento 
e Tomada de Contas 

o Projeto n . 1. 433/ 65, de autoria 
do Ilustre Deputado Florivaldo Dias, 

autoriza 0 Poder Executivo a per-
mutar terreno com a Prefeitura de 
Aimorés. titul A douta Comissão de Cons -
ção, Legislação e Justi~ opinou 
favorávelmente à aprovaçao do Pro-
jeto . uim d 

Examinando-o concl os que e-
va ser aprovado, em 2.11- discussão, 
tal como se encontra redigido . 

Sala José Proença, 4 de março 
de 1966 . 

( aa) Artur Fagundes, Presidente 
_ Geraldo Quintão, Relator - Val-
dir Melgaço - Delson Scarano -
Maria Pena . . 

_ Publicado 0 Parecer, mclua-se 
0 Projeto em Ordem do Dia. 

PARECER PARA 2.11- DISCUSSAO 
DO PROJETO N . 3.515/66 

Comissão de Constituição, Legisla;. 
çio e Justiça 

De iniciativa ·governamental é o 
Projeto n . 3 .515/ 66, o qual abre o 
crédito especial de Cr$ 795 .000 (se-
tecentos e noventa e cinco mil cru-
zeiros), à Secretaria de Estado da 
Educação . _ d ual 

Não lhe fazendo restriçao e q -
quer ordem, relatam~s favoràvel-
mente à sua aprovaçao, em segun-
da discussão, tal como se encontra 
redigido . 

Sala José Proença, 4 de março 
de 1966. Pr . 

(aa Hugo Castelo Branco, esl-
dente · _ Jarbas Medeiros, Relator 
_ Carlos Eloy - Raul Fernandes 
-Jairo Magalhães - José Luiz Bac-
carini _ Expedido Tavares. 

_ Publicado o Parecer, inclua-se 
0 Projeto em Ordem do Dia. 

PARECER P.A!R.A. 2.1). DISCUSSAO 
DO PROJETO N . 3.515/ 66 

Comissão de F1nanças, OrçamentJo 
e Tomada de Contas 

O Projeto n. 3 . 515/ 66, de autoria 
do Poder Executivo, abre o crédito 
especial de Cr$ 795.000 (setecentos 
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e noventa e cinco mil cruzeiros) à 
Secretaria de Estado da Educação. 

A Douta Comissão de Constitui-
ção, Legislativa e Justiça opinou 
pela aprovação do Projeto. 

Assim sendo, opinamos que deva 
ser aprovado, em 2.1). discussão, tal 
como se encontra redigido. 

Sala José Proença, 4 de março de 
1966. 

(aa) Artur F'agundes, Presidente 
-Geraldo Quintão, Relator- Val-
dir Melgaço - Delson Scarano -
Maria Pena. 

- Publicado o Parecer, inclua-se 
o Projeto em Ordem do Dia . 

PARECER PARA 2.1J DISCUSSAo 
DO PROJETo N . 3 . 524/ 66 

Comissão d~ Constituição, Legisla. 
çao e Justiça 

Segundo o Projeto n . 3 . 524/ 66, 
cuja autoria coube ao Poder Exe-
tivo, fica aberto o crédito especial 
de Cr$ 10. 000 .000 (dez milhões de 
cruzeiros> à Secretaria de Estado 
da Fazenda. 

Somos de parecer favorável à sua 
aprovação, tal como se encontra 
redigido. 

Saia José Proença, 4 de março de 1966 . 
( aa. ) Artur Fagundes, Presiden-

te- Maria Pena, Relator- Geral-
do Quintão - Valdir Melgaço -
Delson Scarano . 

- Publicado o Parecer, inclua-se 
o Projeto em Ordem do Dia . 

PARECER PARA 2.1J. DISCUSSAO 
DO PROJETo N . 3 . 527/ 66 

Comissão de Ooostituição, · Legisla-
ção e Justiça 

De iniciativa do Poder Executivo 
é o Projeto em exame, o qual visa 
conceder pensão mensal vitalícia à 
viúva de Simeão Pena de Faria . 

Examinando-o, somos de parecer 
favorável à sua aprovação, em se-
gunda discussão, tal como está ela-borado. 

Sala José Proença, 1.0 de março de 1966. 
Ao examiná-lo, expressamo-nos de 

modo favorável à sua aprovação, 
na segunda fase de discussão, tal 
como está o Projeto redigido . 

Sala José Proença, 1. o de março de 1966. 

(aa . ) Hugo Castelo Branco, Pre-
sidente - Expedito Tavares, Rela-
tor - Carlos Eloy - Jarbas Medei-
ros - Raul Fernandes - José Luiz 
Baccarini - Jairo Magalhães. 

<aa . ) Hugo Catelo Branco, Presi-
dente - Carlos Eloy, Relator -
Jarbas Medeiros - Raul Fernandes 
- Jairo Magalhães - José Luiz 
Baccarini - Expedito Tavares. 

- Publicado o Parecer, inclua-se 
o Projeto em Ordem do Dia . 

- Publicado o Parecer, inclua-se 
o Projeto em Ordem do Dia. 

PARECER PARA 2.• DISCUSSAQ 
DO PROJETo N. 3 . 524/66 

Comissio de Finanças, Orçamento 
e Tomactas de Contas 

De autoria do Poder Executivo, 
o Projeto n. 3. 524/ 66, abre o crédi-
to especial de Cr$ 10.000.000 (dez 
lllilhões de cruzeiros> l Secretaria 
de Estado da Fazenda. 

PARECER PARA 2.1). DISCUSSAO 
DO PROJETO N . 3. 527/ 66 

Comissão de Finanças, Orçamento 
e Tomada de Contas 

O Projeto n . 3. 527/ 66, de autoria 
do Poder Executivo, concede pen-
são mensal vitalícia à viúva de Si-
meão Pedro de Faria. 

Por se tratar de proposição do 
Executivo, somos pela sua aprova-
ção tal como se acha elaborado. 

Sala José Proença, 4 de março 
de 1966. 

(aa.) Artur F'agundes, Presidente 
- Maria Pena, Relator - Geraldo 
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Quintão - Valdir Melgaço - Del-
son Scarano. 

- Publicado o Parecer, inclua-se 
o Projeto em Ordem do Dia . 

-Vem à Mesa: 

PROJETO N. 3 .555/ 66 

Dá denominação a Grupo Escolar 
em Cruzilia . 
A Assembléia Legislativa do Es-

tado de Minas Gerais decreta: 
Art . 1.0 - Fica denominado Mon-

senhor João Câncio o Grupo Escolar 
de Cruzília, construído com recur-
sos do Plano Nacional de Educa-
ção . 

Art . 2.0 - Revogam-se as dispo-
sições em contrário, entrando esta 
lei em vigor na data de sua publi-
cação . 

Sala das Reuniões, 4 de março de 
1966 . 

(aa.) Carlos Eloy - Expedito 
Tavares - Gerardo Grossi - Jor-
ge Vargas - Cícero Dumont . 

- Publicado, inclua-se em Ordem 
do Dia. 

O SR. PRESIDENTE - A Me-
sa vai passar a deferir a palavra 
aos oradores pràviamente inscritos . 

Com a palavra o Sr. Hélio Gar-
cia. 

O SR . Hlr:LIO GARCiiA - Sr . 
Presidente e Srs . Deputados . 

Ocupo a Tribuna para fazer um 
apêlo ao lfder do Govêrno, nesta 
Casa, Sr . Deputado Manoel Costa, 
bem assim ao Sr. Secretário da 
Educação, Dr . Gilberto Almeida, e 
ao Sr . Gove rnador do Estado . Tra-
ta-se de um problema criado no 
município de Bambui. 

Atendendo a pedido nosso, o Go-
vernador mandou para esta Casa 
uma mensagem criando um Ginásio 
Estadual e Escola Normal em Ba.m-
buí . Deus sabe quantas foram as 
dificuldades para se aprovar o Pro-
jeto . Entretanto, aprovado o mes-
mo, nomeado o Diretor e instalado 
o Ginásio, o atual Secretário da 
Educação cria, no momento, difi-
culdades para o funcionamento do 
mesmo. Alega não haver prédio 

próprio, mas sabe que está sendo 
construido, através de um convên-
nio do Plano Trienal, com a CARR-
PE, um prédio de 1 . 500 metros, 
obra que, dentro de poucos dias, 
estará concluída. Vê, portanto, a 
Casa, que não há motivo para o não 
funcionamento do Ginásio de Bam-
bui . Não entendo, portanto os mo-
tivos pelos quais as autoridades do 
Estado estão criando dificuldades 
ao funcionamento daquele educan-
dário. Falo, não apenas como Depu-
tado, mas, sobretudo, como hom~~ 
daquela região, que conhec~ as ~~
culdades dos pais de famílm, ~rm
cipalmente os menos favoreCld~s 
pela sorte que, a esta ~tura, nao 
conseguiram ainda ma~ncula~ seus 
filhos em outros ginásios, poiS, até 
o presente momento, 450 alu~o~ ~á 
se acham matriculados no Gmas1o 
Estadual de Bambui . 

Faço pois, êste apêlo, ao ~r . Se-
cretário, que também tem filho~ e 
sabe como é d.ificll e caro o ensmo 
em nosso Estado e que se Sua Ex-
celência dificultar o funcionamento 
estará prestando um desserviça ao 
povo da progr ssista cidade de 
Bambuf . 

Se assim não fôr, o Estado e a 
Secretaria. da Educação estarão, 
sem dúvida alguma, cometendo gra-
ve crime contra a juventude daque-
la culta cidade de Bambuf. 

Estou certo de que estas medi-
das serão tomadas . O Diretor do 
Ginásio, homem nomeado na admi· 
nistração passada, é um bom pro-
fessor de alto gabarito, homem de 
bem, digno e honesto, que, por cer-
to, prestará os melhores serviços ao 
povo de Bambuf e da região . Não 
quero, pois, voltar a esta Casa pa-
ra reclamar sôbre o funcionamento 
do ginásio, porque êste não é meu 
dever, mas do ilustre Deputado Or-
lando Andrade, que hoje representa 
o Govêmo em Bambuf. 

Se . não permitir.em o funciona-
mento do Colégio, ficam desde já 
responsabilizadas pelo crime as au-
toridades do Estado e os represen-
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tantes do município nesta Casa e 
no Parlamento Nacional . da instituição creditícia desta natu-

reza . ~sse anseio popular deriva 
d? ideal de democratização do ca-
pital e da economia empresária 

Da Tribuna apresento, ainda 0 seguinte: ' 

REQUERIMENTo 

Exmo. Sr . Presidente da Assem-
bléia Leg_Lslativa do Estado de Mi-
nas GeraiS . 

que, no .m~do moderno, realiza os 
seus Objetivos a longo prazo e em 
grande escala financeira . 
N~stas condições, merece todo 0 apolO desta Casa a iniciativa toma-

da pelo Sr. Geraldo Corrêa que é 
sem dúvida, uma das mais destaca~ 
das P_ersonalidades do mundo fi-
nanceuo do · nosso Estado com _ 

O Depu~ado abaixo assinado, na 
forma re~ental, requer a v. Exa . , 
que, OUVIda a Casa, seja enviado 
ao Sr . Gez-::ldo Corrêa um voto de 
con~atulaçoes pela auspiciosa ini-
ciativa que tomou ao lançar 0 Ban-
co Int~r-~ericano de Investimen-
t~s, pnrnerro empreendimento do 
gene_ro no nosso País e que está 
destmado a ser o ponto de parti-
da par~ o entrosamento entre a 
economia popular e os investimen-
tos que fazem a riqueza de um po-
vo . 

fl · dis , r.e exos m cutíveis em todos os re-
cantos do ~a.ís . Tendo alcançado, 
pel~ suas m~eras realizações no 
melO comercial e industrial um 
not~vel experiência técnica, n~ aplf 
caço~s monetárias, 0 Sr . Geraldo 
Correa vem e~ercendo, com honra-
dez e br~lhantzsmo, a liderança do 
mundo fmanceiro de nosso Estado 
onde fundou, com êxito incompari 
vel, a _Companhia Geral de Crédito 
Investunentos e Financiamento S A, 
que será o núcleo onde se form~á 
~ Banco Interamericano de Inves-
tunentos . Outras figuras de desta-
que ~os nossos meios econômicos 
estarao vinculados ao estabeleci-
mento a que nos referimos: entre 
elas, o Dr . João Ewerton Quadros 
atualmente Secretário de Estado ~ 
0 Dr · Paulo Camilo de Oliveira Pe-
na, ex-Presidente do Banco de De-
senvolvimen_to de Minas Gerais. 

Sala das Reuniões, 4 de março de 
1966. 

(a . ) Hélio Garcia . 
_Justificativa- O Mercado do ca-

pital está passando, no Brasil, por 
Uina: profunda_ trymstormação, no 
sentido de revltalizar a circulação 
mo~etária, carreando recursos pro-
veruentes da iniciativa privada da 
poupança individuai para os g~an
des empreendimentos nos diversos 
setores da vida econômica do povo. 
~ reforma bancária, recentemen-

te mstitufda em nosso País come-
ça a produzir. os seus fruto;, visan-
do a corrigir distorções existentes 
no processo financeiro do organis-
mo econômico e qUe vêm de longa 
data obstando que o cidadão co-
:f~ participe diretamente na pro-
uçao em geral e no desenvolvi-

mento econômico. 
~ estabelecimento de crédito On!. 

C~do tem em vista canalizar ra-
~~~~;nte, com segurança e ren-

.o.uuaue a longo prazo, os recur-
sos disponíveis do homem comum 
que há muito anseia por uma opor-
tunidade de vincular-se a uma sóll-

Uma eqUipe de técnicos assim 
constituída converterá 0 Banco In-
teramericano de Investimentos nu-
ma poderosa alavanca para o pro-
gres~o do ~stado . Muito se fará, 
~r. es.te me10, para a redenção da 
~c1at1va privada e para a expan-
sao do mercado de bens circulan-
tes que . r~presentam a poupança 
mais Objetiva e produtiva, nos qua-
dros da vida econômica. Os inves-
timent_os que obedecem a um am-
plo crlté!io de planejamento e es-
truturaçao, dentro do regime insti-
tuído pela r.eforma bancária nacio-
nal, se e~trosam diretamente com 
os prop~s1tos patrióticos das novas 
concepçoes polftico-econOmiCJI.S, tor-
nando-se, pois, objeto do voto de 
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congratulações ora solicitado, no 
presente Requerimento . 
. Sala das Reuniões, 4 de março 
de 1966 . 

(a . ) Hélio Garcia . 
O SR. PRESIDENTE - Tem a 

palavra o Sr . José Maria Maga-
lhães. 

O SR. JOSÉ MARIA MAGALHAES 
- Sr . Presidente, Srs . Deputados, 
nova decretação de salários mini-
mos no país, constituiu verdadeira 
decepção para a classe trabalhado-
ra . Não só atingiu aos trabalhado-
res mas decepcionou a todo mun-
do . Não compreendemos como os 
assessõres do Sr . Presidente da Re-
pública assistindo à elevação de pre-
ços, assistindo às dificuldades por 
que passa o povo na hora presente, 
tenham tido a coragem de fixar em 
níveis tão insignificantes o aumento 
do salário mínimo no pais . 

Precisa saber o Sr . Presidente da 
!República, o Marechal Humberto 
Castelo Branco, que a revolução foi 
feita pelo povo antes dos militares. 
Que a revolução foi feita pelos tra-
balhadores que em Minas Gerais 
vieram para as ruas defender a de-
mocracia e aquêles que não vieram, 
também não seguiram as ordens do 
CGT, e permaneceram nas fábricas 
e nas indústrias trabalhando em 
ordem, esperando os resultados es-
perançosos do 31 de março, portan-
to, agora deveriam atender melhor 
aos trabalhadores que estão viven-
do por milagre . t:ste salário mini-
mo decretado não dá oportunidade 
para que êles compram, ao menos, 
pão e leite para seus filhos . O Go-
vêrno precisa atentar para as an-
gústias do povo porque a revolução 
está caminhando, sem dúvida, para 
levar o país a uma ditadura. Ao 
povo brasileiro interessa a sobrevi-
vência da Democracia, por isso se 
fêz a Revolução Democrática de 31 
de março de 1964. Eleição indireta 
significa uma cassação dos Direi-
tos Polfticos do Povo que fêz a Re-
volução nas ruas. 

O Deputado Waldomiro Lôbo, 
apresentou, ontem, em hora opor-

tuna., Requerimento em que pede 
seja endereçado apêlo a S . Exa . o 
Sr. Presidente da República, no 
sentido de que S . Exa. atente pa-
ra os novos níveis de salário nú-
nimo, em nosso Estado, que encer-
ram uma disparidade flagrante, 
conforme registrou, ontem, o no-
bre colega . 

Fazemos, Sr . Presidente, um apê-
lo também a V . Exa . no sentido 
de que providencie para que a co-
missão de Legislação e Justiça da 
Casa ofereça logo o seu Parecer a 
êste Requerimento formulado pelo 
sr . Deputado Waldomiro Lôbo . O 
Requerimento está em tramitação 
desde ontem e deve merecer a 
maior consideração, o maior aprê-
ço e sobretudo a maior urgência, 
para que o Sr . Presidente da Repú-
blica possa sentir que a decretação 
do salário mínimo no País foi uma 
decepção· para os trabalhadores . E 
aqui estamos pa.ra afirmar isto: a 
decretação do salário mínimo foi 
uma decepção para todo o País . 

Sr . Presidente e Srs. Deputados, 
há muito desejávamos apresentar 
à Casa um Projeto de Lei criando 
a Procuradoria Administrativa do 
Estado de Minas Gerais, na Capi-
tal Federal . Com a vigência dos 
atos institucionais incorporadas à 
nossa Constituição, por fôrça de 
determinações superiores, fiquei 
impossibilitado de fazê-lo. 

Hoje, trago-o sob a forma de In-
dicação ao Sr . Governador para 
que S . Exa . envie uma Mensagem 
a esta Casa, criando, o quanto an-
tes a Procuradoria Administrativa 
do Estado de Minas Gerais na Ca-
pital Federal . 

INDICAÇAO N . 1. 053 

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

Requeremos a V . Exa. , ouvida a 
Casa, seja feita uma Indicação ao 
Exmo. Senhor Governador do Es-
tado, no sentido de que S . Ex&. 
envie uma Mensagem de Lei a esta 
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AsSB~~léia,. criando a Procuradoria 
A~tratlva do Estado de Minas 
Gerazs, na Capital Federal. 

. B.o- A Procuradoria Administra-
tiva deve-se compor de: 

19~~Ia das Reuniões, 4 de março de Procuradoria Administrativa Secretaria · 
~ aa . ) José Maria Magalhães -

JoB? Vaz - Ladislau Sales _ Be-
nedito Xavier - Florivaldo Dias . 

Assessoria Técnica 
Serviço de Rádio . 
9·

0 
- A Procuradoria dirigida 

por. um Procurador Gerai Adminis-
trativo,_ compete a representação 
do órgao, bem como exercitar os 
encargos que lhe são próprios 

Justif~cativa - Vários Estados da 
~edera.ç~o. possuem essa Procurado-
na Administrativa que funciona em 
~rasilla, prestando relevantes ser-
VIços à administração pública. 10 - A Secretaria diri ..... da · . n· 15~ por um zretor Secretário incumbe· 

As leis que criaram 0 Depart~ 
menta de Representação do nosso 
Estado já estão superada$ e faz-se 
necessária uma atualização do sis-
te~, enquadrando-o na sistemáti-
ca ~gente e sintonizando-o com as 
Entidades congêneres dos demais Estados. 

. a) Organizar e ex~tar os ~r
VIÇos- administrativos, inclusive . de 
relaçoes públicas expedi t moxarifad ' en e e al-o . 

b) Exercitar as t • "da cionadas co a _I vi des rela-
trOle ftnancr:Irg. movunento e con-

e) Promover Pagamentos, elabo-
rar as prestações de contas e quais-O Lei sugerida deve prever, entre 

outras, as seguintes normas. 
1.o - Ter sede na Capitai Fede-

ral. com autonomia administrativa 
e fmanceira, diretamente subordi-
nada ao Poder Executivo 

~-r outras atividades relaciona-

~·~-O cargo de Proetuador Ad-
ministrativo deverá ser exercido 
por pessoa de nível universitário ou 
qu~ tenha exercido mandato legis-
lativo estadual ou federal. 

3.o - Representar o Govêrno do 
~sta~ jll?to aos podêres e órgãos 
~derais, Inclusive autarquias e so-
cze~ade de economia mista . 
f 4· - Encaminhar, junto aos re-
eridos órgãos, os assuntos de . -
~~êsse da_ ~~tração estactu!::, 
m po~ ~olic1taçao, do interêsse dos 

uniczpzos, ou entidades particuia-
re~ ou semi-oficiais, inclusive em-
presas de economia mista. 
e ?·0 

- Pr~star assistência técnica 
if!ormaçoes relativas ao Estado. 
1 · - Assessorar a bancada fede-

ra • quando solicitada. 
7.o - Exercer quaisquer funções 

que lhe venham a d 1 atnb ser e egadas ou 
cuti ufdas pelo Chefe do Poder Exe-
mru:oó, &:cretarias de Estado e de-

rgaos dR a.dinin.istração. 

h 11 - A Assessoria Técnica 1ncum 
toemte'cons· Servid ços de assessoramen--

Ico o Estado. 
12 - O Serviço de Rádio obede-

cerá a disciplina e organização _ 
c:ada ~ ~gisi_ação da Polícia~
litf: e ma~ disposições aplicáveis 

-. Sao criados os seguinte~ 
carg~s - lSolados de provimento em comlSsao; 
. a) Um Procurador Geral Admi-rustrativo . 

b) Um Diretor Secr.etário 
f4) Um Oficial de Gabinete 

- O pessoal neces ári 
c~mtr~tado nos têrmos Ja. tegisselrá 
çao vigente . . a-AJ! :-.1s d~spesas da Procuradoria 
dota Jl!-lS rativa serão atendidas por 

çao constante do Orçamento 
Geral do Estado, empenhado no iní-
cio de cada ano. 
Ge~l AdminisAn_ualmt e~ te, o Procurador 

rativo submeterá 
Chefe ~o ~oder Executivo, o Plan~ 
~e Aphcaçao de dotação global que 

everá ser registrado no Trib 1 
de Contas. una 

17 - A comprovação das despe-
.s8$ será !eita bimensalmente . 
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18 - O Chefe do Poder Execu~Í 
vo poderá abrir um crédito d~s~ta
para atender às desp.esas d.miniStra-
lação da Procuradona A 

da com 0 trajeto de Parai-
demarca assando por Cachoeira de 
sópolis P - Dias seja modüi-
Minas e Fernao Ús cachoeira 
cada para Pa~aisóPS~ o 'José da Ca-Mtnas Ba1rro a . 
de . inh'a e rodovia Juscelino choarr tiva do Estado. .- s 4 de março 

Sala daS &eumoe ' 
de 1966 ·J _ .... ~~a Magalhães. 

Kubitschek . ·oes- 4 de março 
Sala das Reuru ' 

(a ) ose 1vuu.. ti 
. A Comissão de Jus ça. C a 

- ESIDENTE - om 
de 1966. es Escobar - A~os 

< aa · ) Ulyss drade _ Souza e Sllva. · 
Vieira c;1e An _ Carlos Megale . 
- Altat; C~aga.s A Loja Maçônica. 

O SR. PR Ul SS"'S Escobar . 
palavra o .Ji..Yss~s V ESCOBAR -

O SR. Deputados. 
sr Presidente, Srs · . al Gazeta 

· nh m mãos o JOrn Te o e de poços de Cal-

Justiftcativa - i de Santa Ri· 'dade sul Mine ra, can 1 interpretando o de-
ta do Sapuca ' . da indústria e do 
seJ· o do comércio, difica.· do Sul de Min~~ uma noticia que 

das, que nos . trada Trata-se da 
merece ser reglS d Câmara Muni-
eleição da Mesa m~a em que foi 
cipal, daquela co s ' Exa o Dr . 

1 ·to pela 4.~ vez, · · p e el , C dillo para sua re-
Edmundo ar ' - do Presi· 
sidência . Esta reel~t~~e 66 é uma 
dente, para .? e~erci . cio seu 
demo~traçao me~~o~alor politi-
prestlglO, do s~:ata de um advo~
co, porque se criminalista emen-
do de nomeada mado possuidor 
t orador consu , d uma 0 • ta inteligência e e 
de râbus ultura inteiramente entre-
gran e c . dade e ao serviço da 
gues à ~omunl 
coisa publica · pois com a Cã-
congra~~-~ede poÇos de Caldas 

mara MUIDClP . colha que inter-
pelo acêrto . da ~ e a ~ontade da-
preta o sentrmen. do o grande li-
que povo, pre= Cardillo, com 
der, Dr . ~~ às altas funções de 
sua recon uç 1 Ediliclade. 
Presidente ~daqu:p~esento a seguin· 

Em segw • 
te Indicação: (Lê) 

INDICAÇÃO N . 1 . 054 

a1 solicita a mo 
p~vode~n!)~o~ E, com justa razão; 
ça~ o. Rodovias, pelo tra-
a fmalidade das irá beneficiar . t que sugerem, Je o . xtensão ao povo e cons-
em m~uor e de progresso para. 
tituira um gran 
aquela zona. t tísticos do Ba\t-

Anexo dad:_os~s ~achoel.rinha, em 
~~es:d:~~~stra a justiça da medi-
da pleiteadaRe. uniões 4 de março de 

Sala das ' 
1966 . Ul ses Escobar . 
~~os :tatiSticos do Bairro de 

é da cachoeirinha · São Jos _ 2 soo habitantes . 
Populaçao _=-300 eleitores, sendo 
Eleitores s- José da Ca· 

que 34_6 votam e:ta~ em cachoei· 
choeirinh~ e 50 inSuficiência de 
ra de MinBS por 
urna . _ Café _ Produção 

Produçao -
anual - 4 · 500 ~ · 10 000 sl· Arroz _ Idem, 1dem - · 
queires.- Litros diários - 2 . 600 . 

: _ Produção anual - · · · · 
2 . 000 sacas . Em média anual 

'de te da Assem· ExmO sr . Presl n Mi-
Gado vacum - 4 000 cabeÇas. 

(leiteiro e corte) -. 2. (duas) gran· 
Fábricas - Possw bléia r,égislativa do Estado de 

nas Ger~ · . do devidamente o abalXO a,ssma. de cooperação, 
apota4o, a titulo a o Diretor do 
apresenta \ s.d!xEstradas de Ro-
Departamen o ·seu &esende, a pre-
dagem, Dr:. ~o sentido . de que a 
te Indicaçe.otad, al que está sendo 
Rodovia Es u • 

des fábricas de P~~~ · veiculos, 
Veiculos - P~ e 12 jeeps . 

sendo 3 ca.minh ficiar arroz -Máquinas de bene d belle-
. uma boa· máquina e PossUI ~... de 20 alqueires ficiar arroz, mÇ\.U-Q 

diáriOS. 

a.-1 191 
Telefone - Possui um pôsto te-

lefônico < Cia. Telef. Brasileira) . 
Fôrça e luz - Possui uma linha 

de Fôrça de alta tensão. 
Igreja - Possui uma da Religião 

Católica . 
Armazéns- Possui 2 (dois) gran-

des armazéns com ótimo movimen-
to . 

Escolas - Possui 2 Escolas Ru-
rais, Municipais e Escolas Reuni· 
das Estaduais, com 300 (trezentos) 
alunos matriculados.· 

ônibus - Possuía uma linha de 
ônibus, que se acha paralisada em 
virtude da péssima situação da es-
tr ada de rodagem. 

Estação Rennó - Da R . F. F . es-
tá. situada no município de Cacho-
eira de Minas, distando 2 quilôme-
tros do cruzamento da BR-76 e dês-
te cruzamento a cidade de Sta . Ri-
ta do Sapucaí, distando somente 2 
quilômetros também. 

Dados obtidos em janeiro de . . 
1966 em fontes dignas de crédito . 

Santa Rita do Sapucai, janeiro de 
1966 . 

(a . ) João Miguel da Rocha, 1.0 

Vigilante resp . pela Ven. da Cari-
dade Sul Mineira de Santa Rita do 
S3pucaf. 

(a .) Flávio Lemos, Secretário. 
- A Comissão de Transportes . 

REQUERIMENTO 

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

O Deputado infra-assinado, regi-
mentalmente apoiado, vem reque-
rer a V. Exa. que, ouvida a Casa 
e assentindo a mesma, seja consig-
nado, na Ata de nossos trabalhos, 
um voto de congratulações com o 
Professor Darcy Bessone de Olivei-
ra Andrade, pelo recente lançamen-
to de sua excelente obra "o Mun-
do - O Brasil - O Homem" . 

O Professor Darcy Bessone, pro-
fundo estudioso de temas jurídicos 
~ sociais, acaba de clar à publicida-

de mais um sério trabalho em que, 
após abordar, com a costumeira 
acuidade, os magnos problemas eco-
nômicos e sociais que afligem o 
nosso planêta e, de modo especial, 
o Brasil, definiu a sua posição pes-
soal em um manif.esto que, certa-
mente, marcará época nos meios in-
telectuais. 

Nesse manifesto, que constitui 
mesmo a chave de ouro da memo-
rável obra, o seu culto e conspícuo 
autor fixa as diretrizes da já co-
nhecida "Terceira Posição" que, ex-
purgada dos vícios e defeitos con-
gênitos dos sistemas capitalista e 
socialista, indica soluções pacífi-
cas destinadas à inadiável solução 
dos angustiantes problemas do mun-
do moderno, no campo sócio-eco-
nômico. 

A valiosa contribuição do Prof 
Bessone e a corajosa atitude assu-
mida p elo mesmo, colocam-no, sem 
dúvida, em posição de liderança, na 
luta contra o subdesenvolvimento e 
contra o ódio gerado pelos siStemas 
ideológicos antagônicos e, também, 
no combate pela impLantação da 
justiça social . 

O voto ora proposto visa, pois, ho-
menagear o lúcido intelectual, sô-
bre quem, com rara felicidade, o 
Prof . Celso Cordeiro Machado as-
sim se manifesta: - Jurisconsulto 
eminente, subtrai-se à regra g~ral 
do caráter conservador dos culto-
res da ciência juridica, distinguin-
do-se como um reformulador de 
conceitos, circunstância que não lhe 
impediu a consagração, através de 
monografias como "Do Contrato" 
e "Da Compra e Venda". A revisão 
de princípios firmemente enraizados 
na tradição que promove habitual-
mente como decorrência de sua dú-
vida metódica, não lhe barrou os 
passos no rumo do êxito profissio-
nal, pois se notabilizou como advo-
gado, patrocinando vitoriosamente 
a questão de limites Minas-Espíri-
to Santo, a ação de desaproprtação 
do Banco Hipotecário e Agrícola 
(lo Estado de Minas ~rais, a defe-
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sa da construção da hidrelétrica de 
Fumas. de Sala das Reuniões, 4 ·de março 

~~~ - ) José de castro- Sette de 
Barros _ Hugo Castelo Branco -
Benedito xavier - La~lau Sales 
Hélio Garcia - Joaqwm de Melo 
Freire . 

-Publicar. 

REQUERIMENTO 

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

o Deputado infra-assinado, regi-
mentalmente apoiado, vem reque-
rer a V. Exa . que, ouvi~ 8: Casa 
e assentindo a mesma, seJa mseri-
do na Ata de nossos trabalhos, um 
voto de congratulações c~m o Pro-
fessor Lourival Vilela V1ana., que 
será empossado, hoje, c_omo Dire-
tor da Faculdade de Direito da Uni-
verdade Federal de Minas Gerais · 

A nomeação do Professor Louri-
val Vilela, para dirigir os ,destinos 
da "Casa de Afonso Pena , foi ~ 
cebida com grande júbilo pelos seus 
numerosos amigos e discípulos, por-
quanto o nôvo Diretor daqu~la _Fa-
culdade, além de not~vel JUns~a 
e conhecido culto do l)ireito, reu:-
ne incontestàvelmente, as condi-
~s indispensáveis a ~ profícua 
e dinâmica administraçao . 

Sala das Reuniões, 4 de março 
de 1966. H.o• 

(aa.) José de Castro - çuO 
Garcia - Sette de Barro~ - Hu_go 
Castelo Branco - Benedito Xavrer 
_ Ladislau Sales e Joaquim de 
Melo Freire. 

-Publicar. 

COMUNICAÇAO 

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

o Deputado infra-assinad? comu-
nica a v . Exa . e por seu mtermé-
dio à Douta Casa, 0 falecimento em 
Vitória, Capital do E . Santo, em 

dias do fim do mês passado, do 
Sr . José Vieira de Carvalho, fun-
cionário público aposentado e exem-
plar chefe de famflia, pedindo que 
essa Presidência faça constar dos 
nossos Anais um voto de pesar pe-
lo doloroso evento. 

Joca como era 0 extinto tratado 
na intimidade, era filho do saudoso 
Professor Paulo Vespasiano Vieira 
de Carvalho, que prestou largos ser-
viços ao ensino primário ~uela 
região Exerceu a profissao de 
agrim~or, que também foi ~e seu 
pai por vários anos na regl80 de 
Aii;lOrés, Mutum, Resplendor e etc ., 
mudando-se há muitos anos para 
Vitória a fim de melhor educar os 
filhos pois que àquela época o en-
sino ~ra muito precário em nossa 
região . E, graças aos ~us esforços 
hercúleos, pois que aliCerçados nu-
ma determinação própria dos legi-
timas caracteres, conseguiu o s~u 
desiderato, deixando uma prole dig-
na de seu nome e de seu passado, 
à qual soube dar o melhor de sua 
assistência paternal. ao lado de sua 
·extremada espôsa, também já fa-
lecida, D . Zita Azeve~o _d~ Carva-
lho prole essa que dignifica a so-
ciedade em que vive e que é cons-
tituída dos seguintes filhos: José 
Carvalho de Azevedo, casado; D · 
Celina Carvalho Azevedo, casada; 
Adernar Vieira de Carvalho, casado 
e Ivo Vieira de Carvalho, també~ 
casado, todos residentes em Vit 
ria, E . Santo. ta 

Pede, sr . Presidente, que des à 
l1omenagem se dê conhecimento 
família enlutada, através de D. Ce-
lina Carvalho Azevedo, residente à 
Rua Graciano Neves, 134, aparta-
mento 502, ·naque!a Capital. 

Sala das Reunioes, aos 4 de mar-
ço de 1966-:-

(a.) Florivaldo Dias . 
O SR. PRESIDENTE - Tem a 

palavra 0 sr . Nicanor Armando· 
O SR . NICANOR ARMANDO (Lê) 
sr Presidente e srs. Deputados. 
A~cultando o ditames de nossa 

consciência manifestamos, desde 
os primeirÓs momentos, o compro-
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missa de filiarmo-nos à Aliança Re-
novadora Nacional, acalentado, po-
rém pela esperança de que, sob o 
pálio dessa agremiação partidária, 
não ousarão abrigar-se os falsos li-
deres, os oportunistas, aquêles que 
constituíam e constituem !Orças an-
tidemocráticas e antirevolucioná-
rias, os nefastos profissionais da 
política, sempre de ambição des-
mesurada que, insensíveis às neces-
sidades populares, postulam cargos 
eletivos como fontes de receita. 

E' mister assinalar que de nada 
valerá a disposição do impoluto 
Presidente Marechal Castelo Branco 
de promover o saneamento de nos-
sos costumes poUticos-administra-
tivos, se os adversários da Revolu-
ção contiimarem a retornar ao po-
der e a conquistarem posições de mando. 

nicos, de OPiniões iilcompatíveis 
sem afinidades, - esquecidos d~ 
que as Idéias não são metais que se fundem. 

Releva notar que, na luminosa 
lição de Alberto Tôrres e de Olivei-
ra Viana, enquanto dominar, entre 
nós, na nossa atividade politica e 
administrativa, o espfrito de cli 
e de campanário, será pràticamen-
te impossível, em qualquer hipóte-
se, orientar o pafs de maneira con-
tínua e permanente, no sentido de 
uma alta política nacional. 

E' de se acrescentar que Getúlio 
Vargas verberava também os pre-
tensos salvadores da democracia 
que se transmudam, por vêzes nos 
seus piores inimigos, prlncipahnen-
te quando se apresentam sob o dis-
farce de atitudes messiânicas ou se 
arrogam o direito exclusivo de m-
terpretá-lo como se fOssem os cria-
dores de tão velho sistema po1ftt-
co . Melhor o resguardam e Prati-
cam os que trabalham em silêncio 
e cumprem, sem alardes, seus de-
veres cívicos. 

Precisamos, Srs . Deputados, con-
servar incrustado na memória que 
Hitler e seus sequazes juraram fi-
delidade à mais democrática cons-
tituição do mundo, e, no entanto, 
nos seus delírios megaiomanfacos, 
converteram-se em algozes do po-
voe em nagelos de seus semelhan-
tes nas suas cruéis arremetidas con-
tra a civilização cristã. 

Consoante observa sociólogo de 
alta projeção - a democracia não 
depende das palavras que figuram 
numa constituição, mas das fOrças 
sociais que proporcionam sua capa-
cidade operante. 

E' verdade positiva e Jncontest• 
vel que nossa política, infelizmente, 
tem sido devastada com lances da 
mais abjeta degradação P&rtidária. 

O Govêmo Revolucionário do fn-
clito Marechal Castelo Branco para 
captar, de nOvo, aquela entusiásti-
ca adesão popular com que conta-
va na data do irrompimento da Re-
volução de 31 de março precisa con-
tmuar afastando do tablado poUtico 
da Nação, inclusive nos Estados os 
cúpidos po1ft1cos profissionais,' os 
que obcecados por mesquinhas am-
bições pessoais ou de grupos, sem 
vocação para o sacritfcfo e sem o 
sentimento do anseio coletivo, vio, 
com seu maquiavelismo, malbara-
tando, de modo acintoso, os ldeafa 
da Revolução. 

O exemplo alemão vem evidenciar 
que a mais bela das constituições 
democráticas não tem nenhum va-
lor - se os adversários da demo-
cracia permanecerem guindados às 
Culminâncias do Poder . 

E' imprescindível, portanto, que 
o Govêmo Revolucionário sup~ 
as camarilhas mandazes, facciosas 
e comprometedoras. Urge edificar, 
no Brasil, um nOvo estilo de vida Pública. 

E' incompreensível, Srs. Depu-
tados, pretendam ingressar na Are-
na elementos os mais hetereogêneos 
~ heterodoxos, de comportamento 
mconc!Uávei, de programas antag6-

Para que a democracia sobreviva 
não basta apenas a liberdade. E 
nem também a igualdade. E' indis-
pensável que haja fraternidade. 
Haja compreensão. Haja base es-
Piritual. HaJa fidelfdade ao ideal 
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coletivo, às instituições, às leis, ao 
cumprim.ento dos deveres cívicos . 

O povo é generoso. Mas está can-
sado de desvarios políticos e dos 
falsos líderes. O povo está farto de 
querelas, de ódios partidários e de 
competições estéreis. Não pode su-
portar provações mais duras . O 
povo está de alma vazia: aílito e 
descrente. 

A hora. por conseguinte, não é 
de omissão, nem de transigências e 
muito menos de protelações . A 
!Revolução não mais pode hesitar e 
perder oportunidades para a vitó-
ria integral de seus altos ideais. 
O povo não regateou à Revolução 
a unaninlidade de seus aplausos, 
mas para que ela valesse como Re-
volução. 

A hora é de inflexibilidade na d& 
fesa da supremacia do bem coleti-
vo. Medidas sumamente enérgicas 
ainda se impõem à sobrevivência 
dos ideais revolucionários, à vida e 
à essência da própria democracia. 

Temos que proceder, na defesa 
do interêsse nacional, a qualquer 
preço e sem temer os JDaiores sa-
crifícios, ao desmonte das viciadas 
e ferozes rapôsas da vida pública, 
que ainda infestam os postos de 
mando e traem e infelicitam o po-
vo que lhes delegou u 'a missão 
mais· nobre e elevada, para a qual 
não se acham preparados e à altura 
de suas responsabilidades . 

Enquanto se proceder ao rigoTo-
so expurgo, que pregamos ·e esposa-
mos sinceramente, deverá o Govêr-
no Revolucionário com vistas vol-
tadas para o futuro, educar e pre-
parar uma elite que saiba que "go-
vernar é estabelecer, por meio da 
educação ministrada pelo exemplo, 
a atmosfera de liberalidade, de jus-
tiça e de moralidade, sem a qual 
o Govêrno por mais eficaz e rea-
lizador, desceria da altitude de sua 
missão". 

E' o que reclama da Revolução a 
consciência nacional . 

O trabalho civico da Revolução 
não pode ser dilapidado . O Govêr-
no :ij.evoluctonádQ dQ 1\farechal Ce,s-

telo Branco não pode enfim, se es-
quivar e temer as dores dessa ci-
rurgia civica. 

:1!: justo reconhecer que o Govêr-
no clarividente e honesto do Mare-
chal Castelo Branco já prestou ines-
tim.áveis benemerências à Nação . 

Eis porque, embora desnecessà-
riamente, dirigimos veemente apê-
lo às Fôrças Armadas, de tantas 
glórias imarcesciveis e que sempre 
se ungiram do mais lldimo patrio-
timo, no sentido de permanecerem 
coesas em tôrno do insigne Presi-
dente Castelo Branco e de não per-
mitirem sejam abatidas pelos con-
luios de politiqueiros sem escrúpu-
los, - os quais pretendem dese-n-
cadeiar a dissidência, a cisã o em 
seu seio, em detrimento do povo 
brasileiro . 

E' por isto, para caminharmos no 
sentido da eliminação de tantos 
males que nos assediam que que-
riamos consignar esta exata obser-
vação geral: a Arena, em Minas Ge-
rais, não se constituirá sob os m e-
.lhores auspícios - antes, estará 
condenada a irremediável fracasso 
- se não contar com a liderança de 
homens do quilate moral de Milton 
Campos e de Aureliano Chaves -
·que fazem da política verdadeiro 
sacerdócio e instrumento para se 
alcançar o bem-estar do povo . 

São homens sinceros, de r espei-
tabilidade e de crescente prestígio, 
de que todos nós nos sentim.os or-
gulhosos de ter como timoneiros e 
como mestres, porque egrégios, pe-
lo notável equilíbrio pelos grandes 
ideais e pela vigorosa pureza dos 
sentimentos democráticos, jamais 
se esmoreceram no culto à Pátria 
e representam, sem dúvida, em Mi-
nas Gerais, os mais estrênuos pa-
ladinos dos dignificantes objetivÇ>s 
do redentor movimento de março 
de 1964. 

A política é um campo de bata-
lha aberto a bons e maus. Preci-
samos · ficar com os homens de 
bem, com a.quêles cuja vida é cheia 
de exemplos da dignidade, no des-
prendimento e de virtlJde~ cívica$ 
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O SR . PRESIDENTE _ Tem a 

palavra o sr. Deputado Athos Vi i-
ra de Andrade. e 

Alencar Castelo Branco, ao Sr Go-
vernador do Estado Dr. Isrool Pi-
nheiro, ao Sr. Chefe do Serviço Na-
ci<;>nal de Informações e ao Sr 
~stro da Justiça· Esses 4 offci~ 
vao acompanhados de 4 disc 

O SR. ATHOS VIEIRA DE AN-
DRADE - Sr · Presidente S Deputados . • rs · 

Pela sétima vez, ocupo esta tri-
buna para continuar o prometido 
nesta Casa, isto é, trazer ao conh'e-
mento do povo mineiro a situação 
de intranqüilldade reinante no in-
terior do Estado motiVada 1 

ursos que pronunciei nesta tribuna, reti-
r.~dos da publicação oficial do "Diá-
no da Assembléia", para que s 
Exas. tomem conhecimento do cll~ :te ~e indtranqüiiJ.dade que reina no 

atos de perseguição política ~~~ 
~dos pelo atuai Govêrno Le- ini 
cmlmente, telegrama que· ac;~Ó d -
receber, do município de Mante e 
n~,s seguintes têrmos: (Lê). na, 
de .Deputado Athos Vieira de Andra-

r or o Estado de M Gerais 
~ecorrentes dos atos arbitrários pra: 
Icados pelo atual Govêrno na pes-

soa dos seus ' 
sentantes legJ:epEostos, ou re~re-

~ · para configu-
rarmos esses fatos dou conheci 
mento à Casa de um' rad· -·á lid 1ograma 

. Assembléia Legislativa Belo H 
nzonte MG. o-

" Comunico vossência vg sou pro-
f~ssõra Primária em exercício efe-
; anvodnoo Estado há seis anos vg cur-

a quarta série ginasial 
fUi destituída de minha cadei vg 
localidade S. João Manten~: ~ 
s~bstituída por elementos inca g 
Citados ·ex-PSD pt Elementos t;;~ 
ent~dos pelo Deputado Domin 
J_óno e por José Fernandes ~~ 
fiZeram cêrco, no Grupo Escolar 
tomando atitudes cafajestadas nas 
portas do educandário pt Para me-
lhores esclarecimentos foi colocada 
em meu lugar uma ex-aluna minh 
com apenas quarto ano Primári~ 
pt. Certa ~~ ~ defesas às minhas 
justas reiVIndicações vg a que o 
me~ caso requer em relação· ao ue 
:sta sucedendo no território mJn~i
d o vg confio na vossa solidarieda 
de e Provi'!ências junto à Secretar! -

e Educaçao pt Cds . Sds s Maa 
ria Silveira". · · -
ês Através desta Tribuna, encaminho 
Ed~c teaçl:grama ao sr. Secretário da 
! to ao para conhecimento do 
~ e para as providências qUe 0 •uesmo requer . 

hiJ t. ?•e cuja leitura repito para' 
s onco da d · · ' 

f enuncta que passo a 
~r ~esta hora: (Lê). 

Seçao de Radiotelefonia 
S~retaria de Estado das. Corou-

caçoes e Obras Públicas 
Radiograma . · 

. Procedência RaUl Soares - De 
tmo Belo Horizonte s-
N~ero 7 - DatO: - 15/2 ' 66 Destmatár· Exm 1 

• 

do Athos Vi~a de ~:ad Deputa-
~derêço Assembléia r.eJslativa. 
Levo conhecimento v Exa 

ontem vg enorme turma .vg· in~~ 
recinto grupo escolar Quartel Sa-
~ramento com finalidade dar osse 
ilegal professõra Sema Soar~s pt 
Individuo conhecido alcunha José 
Marreco tomou iniciativa intiman 
do esta diretora entregar livro ~ 
posse pt . Virtude falta ordem su 
pedi ríidor recusei vg tendo referido in: 

v uo feito têrmo de 
Pel aVUlso pt Recusei ~~~~== 
ve do estabelecimento pt Após es-
sa ocorrência caravana retirou d 
l<?cal vociferando insultos pt SoUo 
c1to garantia pt Sds -
Teixeir u~:- · Ass.) Maria a .o.Y~ - Diretora 

Dou COnhecimento à Casa do teor :vi 4 "Jfcios que nesta data estou 
púb~ 0 ao sr · Presidente da Re-

ca, Marechal Humberto de 

Sr. Presidente, Srs. Deputados 
fato grave está aqui. to ......... .~ ' 0 
nhecimento dêsse . &.u.a.uuo co-
riedade do indivf~~o ~~ 
Caetano de Souza Filho, Prefeito de 
Bom Jesus do Galho, homem com-
plezado pela sua 1ncapac1dade fDte-
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lectual e administrativa, fiz o se-
guinte telegrama, dirigido ao sr . 
Delegado de Policia daquele muni-
cípio, redigido nos seguintes têr-
mos: (Lê). 

"Delegado de Policia 
Bom Jesus do Galho MG. 
Peço Vossa Senhoria tomar co-

nhecimento e providências contra 
atos de arbitrariedade e violência 
praticados pelo Senhor Francisco 
Caetano Souza Filho vg Prefeito 
Municipal dêsse município no dia 
14 de fevereiro corrente no distrito 
Quartel Sacramento dêsse municí-
pio no Grupo Escola.r Artur Bernar-
des contra Diretora professôra Ma-
ria Teixeira Maia pt Peço abertu-
ra urgente inquérito para apurar 
responsabilidade criminal pt Depu-
tado Athos Vieira Andrade". 

O Delegado Civil de Bom Jesus 
do Galho, recebeu êste telegrama 
que pedia a abertura de inquérito . 
Aconhece que o Sr. Secretário da 
Segurança enviou, imediatamente, a 
Bom Jesus do Galho, um Delegado 
Militar, um Major que estava de 
passagem por Belo Horizonte, por-
que reside em Montes Claros . Este 
Major assumiu a Delegacia. Esti-
ve pessoalmente em Bom Jesus do 
Galho no dia 5 dêste mês e me in-
formei do Delegado Civil se havia 
êle recebido o meu telegrama pedin-
do abertura de inquérito policial, 
contra aquêle Prefeito . Ele me in-
formou que recebera o telegrama 
mas entregara a Delegacia ao Ma-
jor qae veio substitui-lo e não sa-
bia quais as providências que o 
atual titular da Delegacia tomara. 
Fui pessoalmente à Delegacia de 
Policia e perguntei ao Major - do 
qual não me lembro o nome, mas 
é o único Major que está em Bom 
Jesus do Galho - se êle havia re-
cebido a minha denúncia pedindo 
a abertura de inquérito contra o 
Prefeito daquele Município. 1!:le 
chamou o Cabo Comandante do De-
partamento e perguntou-lhe pelo 
telegrama, tendo o Cabo informado 
que o telegrama estava na Deloega-
cia, P~ então, ao MaJor que to-

masse conhecimento da minha de-
núncia, pois iria receber outro te-
legrama meu pedindo a abertura 
de inquérito contra o Prefeito. E 
efetivamente, ontem, passei o se-
guinte telegrama: (Lê). 

"Telegrama 
Congressista - Cart. n. 280. 
Destinatário - Deloegado Especial 

de Policia. 
Cidade - Bom Jesus do Galho. 
Reiterando dizeres meu telegrama 

do dia dezoito fevereiro passado vg 
solicito Vossa Senhoria tome conhe· 
cimento e providências contra atos 
arbitrariedade e violência praticado 
por Senhor Francisco Caetano Sou-
za Filho vg Prefeito Municipal dês-
se município vg no dia estorne fe-
vereiro no distrito Quartel Sacra-
mento vg dêsse município vg no 
Grupo Escolar Artur Bernardes 
contra diretora professôra Maria 
Teixeira Maia vg com abertura com-
petente inquérito policial para. apu-
ra.r-se responsabilidade criminal pt 
Deputado Athos Vieira de Andrade . 

Aquêle Major me disSe que não 
mexeria com isso, porque êle não 
iria ficar ali muito tempo, tendo eu 
lhe ponderado a necessidade da 
abertura do inquérito, porque êsse 
Prefeito vem desrespeitando os di-
reitos do povo há muito tempo: 
vem abusando de uma população 
indefesa. 

E as autoridades que estão com 
a responsabilidade de apurarem ês-
tes atos e êstes fatos, excusam-se 
a cumprir o seu dever. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, ês-
te clima não existe só em Bom Je-
sus do Galho, ná{)! E' o clima. de 
muitas e muitas cidades do inte-
rior . O que acontece é que alguns 
Deputados desta Casa. estão apa-
nhando no interior, estão vendo 
seus correligionários serem perse-
guidos. Mas, como assinaram com-
promisso com esta Arena que an-
da por aí, não estão tendo a cora-
gem de dizer a verdade a esta Ca-
sa e ao povo mineiro. Estão su-
portando o porrete "cantando" nas 
suas costas e nB$ d~ fiem;; co~U-
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gionários, na expectativa de 
a~êrto de contas no futuro I~t 
nao acontecerá por · 0 

vêrno que tem' de ~:use êste Go-
crédito de confian agora um 
dente da Repúbli ça ao Sr. Presi-
tes da Arena - ca e aos integran-

' nao está respeitand por antecipação direitos ad utrf 
dos, muito menos o fará derv.fs d -
formada a Arena. k"-1 e 

Sr. Presidente s 
esta denúncia tl r~· Deputados, 
ma pois am~-e nao será a últi-
b~a d~ta C a voltaremos à Tri-
racidade dos ~s demonstra a ve-
trazendo. que aqui venho 

Leio a seguir 0 te t 
Ofícios referidos n xW fos quatro 
discurso: (Lê) 0 c o do meu 

"Belo Hori.zo t 1966. n e, 4 de março de 
Exmo. Sr Minist da . Brasília _ ri.F. ro Justiça. 
Sr . Ministro: 
Cumpre-me o dever de com,~~ a V . Exa ..... .ucar 

Estado de. Ji~ 0 atual Govêrno do 
seus órgãos a <?erais, ~través dos 
está colaboran dminisdo trativos, não 

Anexos: Exemplares d "Min Gerais" de 1 o as 4 d 7, 18, 19 de fevereiro e e março de 1966" 
1;;,rlo Horizonte, 4. de março de 

n~o. Sr. Chefe do S N I 
S Rto doe Janeiro - Guana-ba~a 

r. Chefe: · 
Cumpre-me o dever de comunt-

f~~~ q~o atuai Govêrno doEs-
seus ó~gãos ~d~fais, através d_os 
está colaborando nistlativos, nao 
hora re ' como devia, na 
clim P Belte, para a criação do 

a neceSSário à pa i!i _ 
lftica do Estado c caçao po-

de~á~ :id contfn~as arbitra.rieda-
dif o praticadas nas ais erentes regiões inter! m 
o objetivo de perse.,. .. ~ <!ranas, com 

Já tive . 6 .uçao política. 
nidade d~ ~~r~~o~ vêzes, oportu-
Tribuna d esse assunto da 
de Minas . a Assembléia Legislativa 

Para. conhecimento de V 
encalllinho-Ihe os . Exa . ' 
úrgão Oficiai "Min exempl~res do 
· as Gei'81s" (Di-no da Assembléia) a-

Ilhas denún ias 4 ' contendo mi-, como devia na 
P~esente hora, para a criaç~ do 
~= d~ec;::J~~ à pacificação po-

de~áaas e contínuas arbitra.rieda-
..:1; 41... m sido praticadas nas mais 
'-U.J.-c::rentes regiões interioranas 

N c sobre o assunt a certeza da aten - 0 · 
P.ara os problemas çati> ~~~daEdxa. 
sirvo-me da P te os, lhe as minhas resen para enviar-

o objetivo de perseguição poÚt~om 
Já t · ca. 

nidar~_tve, por cinco êzes, oportu-
. ~ de abordar êsse assunto da 

~!~~a da Assembléia Legislativa as. 
Para. COnhecimento de V . Exa 

enca.min.ho-lhe os · 
Orgão Oficial "MinasexeGempla.res do 
rio da Asse rais" (Diã-
nh de • mbléia), contendo mi-

as nuncias sôbre 0 assunto 
Na certeza da atenção de v · 

~~a os problemas ali abor~· 
lhe o-me da Presente para enviar' as minhas. -

Atenciosas saudações 
An~~ Deputado Athos Vieira de 
P. R.> - <Da bancada do ez-

Atenciosas saudações 
(a ) De . AnW: d putado Athos Vieira de 

P . R.~. e - <Da bancada do ex-
An~xos: Exemplares do "Mina GeraiS" d 12 s 

ro e 4 d e ' 17• 18• 19 de feverei-e março de 1966" 1'Belo · · 1966. HoriZonte, .4 de março de 

Exmo. Sr . Dr . Israel Pinhe 
MinasDD · Governador do Estado idro 

Gerais. e 
Palácio da !Jberdade 
Belo Horizonte · 
Sr · Governador": 

de~a cExonhecimento e providências 
. a.' Passo às suas ios 

exemplares do Orgão <>fi 1al ~ 
nas Gerais" <Diãri da c Mi-
contendo vários ~W:OS~bldia), 
cas ao seu GovêPn- e crftt-• ._, por mim p~ 
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nunciados da Tribuna da Assem-
bléia Legislativa ao nosso Estado. 

E' possivel que V . Exa. ?esco-
nheça em tOda sua ext~nsao, os 
atos de perseguição e ar~l~rari~~ 
des praticados por aux~~es . 
seu Govêrno e por correllglonános 
de V . Exa . , no interior do Estado. 

Dessa forma, e para que V. Exa. 
não seja indevidam'ênte apontad~ 
como conivente com essas persegul 
ções espero que V . Exa. delas to-
me ~onhecimento para,. c<?ns~qüen
temente, tom~ as p:ovldencla5 que 
tais atos estao eX1gl.IldO · 

Certo da atenção de V . Exa . ' sir-
vo-me da presente para apresentar-
lhe as minhas _ 

Atenciosas saudaçoes. . . d 
(a. ) Deputado Athos V1eua e:. 

Andrade - (Da bancada do 
P .R . ). ·" de 17 ........ :~..,."' GeralS , • Anexo: J.v.u.o........, d 
18, 19 de fevereiro e 4 março e 
1~~elo Horizonte, 4 de março de 
1~0 . sr . Marechal Humberto 
Alencar castelo Branco - DD · Pre-
sidente da República . 

Brasilia - D . F· · 

abordados, sirvo-me da presente pa-
ra apresentar-lhe as_ uünhas · 

Atenciosas saudaçoes . . . 
( ) Deputado Athos V1erra de 

An~ada _ (Da bancada do ex-
P .R . ) . d "Minas Anexos: Exemplares o 
Gerais" doe 17, 18, 19 de fevereiro e 
4 de março de 1966" . 

O SR . PRESIDENTE - Com a 
palavra o Sr. Deputado Cicero Du-

m~~R ctCERO nUMONT - Sr . 
Presidente, Srs. r>eputac;tos · 

Passo· a tratar neste l.IlS~te de 
um problema da. mais alta _unp~r
tância , não apenas para o mteres-
se da classe a _que se refere, mas 

specialmente para a paz social do 
~rasil e para os objetiv~s do pró-
prio movinlento RevoluciOnário de 
1964. Quero referir-me ao proble-
ma do horário para bancários . 

Segundo noticia da imprensa, é 
ensamento do Govêrno aumentar 

P . ada -'~~ trabalho para bancá-a JOrn u.:; ld . -rios de 6 para 8 horas. O Pres en 
te do Sindicato dos Banc~s ~e Be~ 
Horizonte, segundo notic1ár10 
im rensa, teria tel-efonado ao P_re-
silente do Sindicato dos Bancános 

sr Presidente: . 
cumpre-me o dever de co~uru-v Exa. que 0 atual -Governo 

dizendo que a noticia do aumen~ 
da jornada não tinha proced.êncl8, 

ois o que se pensava. fazer oera 
P ' ..v~•.,tribuir a jornada de apenas r~ . r-trabãlho do bancáno entre o s~ ~~r ~tado de Minas Ger~, atr~vés 

dos seus órgãos adffi,iniStratlv<?s, 
não está" colaborando, C0 1D:0 ~ev:; 
na hora presente, para a. <:naç~ 
clima necessário à paciflCaçao da 
politica estadual . . . eda 

Várias e continuas arbltran . -
des têm sido praticadas co~ o~e
tivo de perseguição, nas m8lS e-
rentes regiões do nosso Estado . 

Já por cinco vêzes, tive oportux:;-
dade de abordar êsse assunto . a 
Tribuna da Assembléia Legislativa 

dep~~~~nhecimento de V· Exa . 
encaminho-lhe os exempl~:S d<_> 6!-
gão oficial "MinaS GeralS (Dián~ 
da Assembléia) que contêm as mi 
nhas denúncias sObre o assunto· á 

Na certeza de que V· Ex.a. dar 
a devida atenção aos problemas all 

viço interno do banco~ e servlÇO 
externo oferecido ao pub.lico · 

Esta declaração do Presldente do 
Sindicato dos Bancários me pare-
ceu tranqüiliza.dora, entretanto, dt 
pois dela, a imprensa volta a n?0~ciar que irá ser aumenta~ .a J 
nada de trabalho d )S bancanos . 

sr. Presidente, srs . J:?e~utados · 
o sr . Presidente da ~publica, nes-
te Plenário, declarOU que = 
aberto um diálogo com as _c _ 
trabalhadoras. A Revoluçao nao 
foi feita contra os trabalhado;es, 
mas para atendê-los. Iria êl~ tlrar 
dos Sindicatos aquela funçao no· 
civa que lhe dera o Govêrno pas-
sado de inStrumento poUtlco P~ 
repOr o Sindicato na sua m1sS 
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própria, isto é, de defender e rei-
vindicar melhor padrão para sua 
classe. E adiantou algumas medi-
das que iria tomar: entregar aos 
Sindicatos recursos para êle, o Sin-
dicato, redistribuir aos próprios 
trabalhadores; iria entregar aos 
sindicatos recursos para êles, os 
Sindicatos, redlstrlbuirem para os 
trabalhadores referentes a aquisi-
ção da casa própria . 

Estas duas medidas por si só são 
bastantes para afastar a preocupa-
ção do govêrno federal em não ape-
nas valorizar a classe, mas dar-lhe 
condições de melhor vida . Ora, Sr. 
Presidente, a informação de que 
está aumentada a jornada do tra-
balho pura e simplesmente, choca-
se com esta orientação que o pró-
prio Presid-ente da República, neste 
Plenário declarou que, era de .seu 
govêrno . Nem poderia ser de outra 

· maneira, pois numa hora em que, o 
próprio govêrno consente no au-
mento do custo de vida, porque êle 
próprio aumenta o combustível, 
êle próprio permite o aumento do 
preço da carne e de outros gêne-
ros alimentícios? Não poderia o go-
vêrno federal, coerentemente, falar 
em aumento de horas de trabalho, 
sem falar especialmente, que -estas 
horas a serem aumentadas, deve-
riam ter uma remuneração espe-
cial. Não posso crer que o Presi-
dente da República, não saiba que 
a. vida no Brasil para todos, espé-
Clalmente para o trabalhador está 
ch_egando a um ponto insuportável! 
Nao posso crer que êle ignore que 
o . trabalhador, inclusive o bancário, 
v1ve dos rendimentos obtidos no 
B~nco_ e que, diga-se de passagem, 
nao sa.o satisfatório, complementa-
dos fora do Banco, em outras ati-
vidades . Não pode o PreSidente da 
República deixar de saber que, se 
aumentar o tempo de serviço ban-
cário, tira-lhe, talvez, as condições 
de sobrevivência. 

Então, Sr . Presidente, se esta no-
tícia não corresponde ao pensamen-
to do govêrno, é neceSsário que ês-
te govêrno dê informações oficiais 

a re~peito; se esta noticia corres-
ponde apenas ao pensamento do 
govêrno devemos declarar que êste 
toma mais uma infelicíssima medi-
da. Se temos batido palmas ao go-
vêrno porque êle tem acertado nu-
ma série de providências, embora 
tenha fracassado naquela referente 
ao custo de vida, ou pelo menos, 
não tenha conseguido sucesso, ca-
minhando o govêrno P'-ra um me-
dida como esta, não poderá deixar 
de arcar com as consequências de 
arrefecimento daqueles que estão 
dispostos a sustentar as boas me-
didas e enfrentar mesmo, a impo-
pularidade de defendê-las . Se é in-
terêsse da economia nacional au-
mentar a jornada de trabalho que 
o govêrno pense nist o, mas pense, 
em contrapartida, em anunciar 
logo que essa jornada de trabalho 
trará um aumento de renda àque-
se nenhuma, êle irá prejudiear o 
les que a exerçam e que em hipóte-
m eio de vida daqueles que se dedi-
cam a fazer o comércio para os ou-
tros ganharem o dinheiro . 

Sr. Presidente, acho que os ban-
cários têm tôda a razão de se uni-
rem para defender os seus direi-
tos. 

Acho que os bancários até ago-
ra, estão atuando prudentemente, 
procurando estabel'ecer o diálogo 
para encontrarem a solução. Mas, 
estamos também na expectativa de 
que o govêrno Federal, através de 
suas autoridades, tenha o senso que 
têm tido até agora os bancários . 
Êles estão em condições especiais 
de não terem equilíbrio como têm 
mostrado até agora, porque a vida 
daqueles que trabalham dentro dos 
Bancos para emprestarem dinheiro 
para outros ganharem, têm condi-
ções especiais de não suportar êsse 
desequilíbrio, essas ameaças. 

Esta advertência que tomo a ini-
ciativa, de fazer ao Govêrno Fe-
deral, e, especialmente às suas au-
toridades neste Estado é uma ad-
vertência visando a colaborar para 
que o Govêrno do Presidente Cas-
telo Branco não caminhe ~te sen-



-200 -

- "êle estaria des-tido porque entao, 1 da reper-
cons!derando o r~~::~o sistema 
cussao m~o~Omica-financeira. do 
d~,~ v~ta história de se dizer queé 
p~- t balbO são poucas 
6 horas de ra não traba-
muito boa para quem aquêles que 
lha seis hor~ porque como os ban-
traba.lha.m selS horas nsabilidade de 
cárlos, com a res~eiro com a 
movimentar com t·~::::,. das ida.d de exa l\.UIIV 
respo~abU e seis horas de tra· 
operaçoes, com cansam-se e per-
balho ·esgota.m·se, ores e as mais 
=~!~~c!~ões de um t ra-
balho mais eficiente. te as penso r com estas pala.!r de quantos 
convocado~ a~n~:a uma boa so-
são respo ve roblema que está 
lução para êste P · és de ca-as que ao mv na pauta m • luçao- está ca.-inh para uma so ' m ar m-~.. sendo envolvido em da vez ~. _ 
informações nao exatas . . 

da hora destinadas à - Esgota a - de Proposi-Leitura e Apresentaçao 
ções, segue-se a 

DISCUSSAO E VOTAÇAO DE 
pRQP<>SIÇOES 

PARECER DE REDAÇAO FINAL 

· 0 sr PreSidente sub-
- A seg\lll' • · .... ..an os Pa-

discussão e vo.....,.--mete à - Final aos Pro-es de Redaçao 460 recer 1 903 3 450, 3 . , .. 
jetos de ns. · ~ são aprova-
3 .462 e 3.472• os q da um de sua 
dos sem debates, ca 
vez . _ 

- A sa.nçao. matéria d>estinada a 
_ Esgotada a união passa-se á 

esta parte ~A~RDEM DO DIO 
2 . .1!- p.ARTE..,.~ciDENTE - 1.• dls-

0 SR . P~j t n 3 548 do sr . - d Proeo · ' ia cUSSao o d Estado, o qual cr 
Governador 0 or do Governador 
cargos de Assess 
do EstadO . 

QUESTAO DE ORDEM 
GARCIA - (Pela 

O SR . HÉLIO V . Ex&. pode ve-
ordem) -como · - há "quo-

s Presidente, nao -rtncar, r- ~• .. ,..ussão e votaçao . rum" para v-=v mande pro-
Solicito a V· ::: ·P~ constatar-se 
ceder à cha.Ind :funero pois no ano 
a existência e n Ía as funções 
passado, quando. exerc a bancada do 
de Lide r do Gove~, quem deveria 
ex-PSD achava q Maioria Solici-
dar número era ad te que man-. Sr presl en , S t o, polS, . à chamada dos rs -
de proceder 

PRESIDENTE - Estão 
;;~.as inscrições para. a R:eu-
~Hin de segunda-feira próxm~a . 
A.-ov unicaçao do 

Deputados . 
cHAMADA _ 

NTE _ A questão 
O SR. PRESIDE De uta.do t em 

de ordem d5> no~l:tivJ e subjet i-
as suas r azoes 0 d eill conta as 
v as . A Mesa, ~:v:: ;esmas e deter -
objetivas, a.ca tárlo que proceda 

Sõbre a Mesa orf~~do Dias, dan-
sr . Deputa?0 Fl do falecimento do 
do ciência a 9asa alho funcioná· 

J sé Vieua Carv • t Sr . o d do Espirito Sao o, 
rio do Es!A 0 unique-se . 
Vitória · Cwnte . Com imento do 

Mesa Requer 

...... ;na. ao Sr Secre t t a~ d . ara que seja cons a a-
à chama a P .. uorum" em 
da a exiStência de - q atéria. 
Plenário para votaçao da lfárlo 
com a palas~~~~~cr:_ (~z a 

O SR. 
cham~> - h"""ada deixam de 

- Fe1ta a c -·- ' 

S 
Sõ~ep~ado Hélio Garcia, que pe-
r . Sr Gara.ldo Cor-

de seja eniado ao tuiações pela aus-
rêa voto de ?ongra ue tomou ao 
pictosa inicmtiva q ricanO de 
lançar o Banco tnterame 
Investimentos. to OS 

taÇáO 0 &equerlmen . 
responder os SenbReores: RabellO-

Leão Borges - ny -
Pinto Coelho - An~ toFareS Altair 
Agostinho campos ale Arúbal 
Cbag&S _ Alvaro S es -

Em vo tados que o aprovam, 
srs . Depu rmanecer como se en-
~~~= - ~Pausa>. Foi aprovado. 
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Teixeira - Artur Fagundes - Da-
niel de Barros - Delson Scarano 
- Dermeval Pimenta Filho -Do-
mingos Jórlo - Euler La.fetá -
Geraldo Quintão - Hermelindo Pai-
xão - Homero Santos - Ibrahim 
Ab'i-Ackel - Jairo Magalhães -
Jehovah Santos - João Luiz de 
Carvalho - José Augusto -LéUs 
Chaves - Lourival BrasU - Luiz 
Junqueira- Maria Pena -Marta 
Nair Monteiro - Martins Silveira 
- Nunes Coelho- Paulino Cícero 
- Pereira de Almeida - Pires da 
Luz - Raimundo Albergaria 
Raul Fernandes - Salim Nacur -
Sebastião Anastácio - Sebastião 
Nascimento - Sette de Barros -
Souza e Silva- Valdir Melgaço-
Waldomiro LObo - Walthon Gou-
lart - Wilson Chaves - Wilson 
Modesto - Wilson de Paiva - Wil-
son Tanure . 

O SR. PRESIDENTE - Estão 
presentes 34 Srs . Deputados - Não 
há "quorum" para a votação da 
matéria em pauta. 

QUESTAO DE ORDEM 

O SR . MANOEL COSTA (Pela 
ordem) - Sr . Presidente, a Men-
sagem que sncaminhou o Projeto n . 
3 . 548, do sr . Governador, que cria 
cargo de Assessor do Govêmo do 
Estado, foi remetida a esta Casa 
com o prazo de 30 dias, nos têrmos 
do Ato Institucional . De acOrdo 
com a questão de ordem ontem de-
cidida por V . Exa . , aplica-se a 
mesma a Resolução da Câmara Fe-
deral, pelo que requeremos a V . 
E'xa . se obedeça àquele dispositivo 
regimental . 

PALAVRA DO SR. PRESIDENTE 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa de-
fere o Requerimento do nobre De-
putado, acatando as suas razões e 
determinando ao Sr. Secretário en-
caminhe o Projeto às Comissões de 
Justiça, nos têrmos da Resolução 
nq 50, da Câmara dos Deputados. 

Contar-se-á, a partir de hoje, o 

prazo regimental estabellecid.o na 
decisão da questão de ordem, on-
tem proferida por esta Presidência, 
nos têrmos da Resolução n . 60 da 
Câmara dos Deputados . 

Não havendo "quorum" para vo-
tação da matéria, a Mesa vai pas-
sar à discussão dos Projetos em 
pauta. 

QUESTAO DE ORDEM 

O SR. CíCERO DUMONT (Pela 
ordem) - Sr. Presidente, gostaria 
de conhecer a palavra oficial da 
Presidência, quanto à contagem do 
prazo para a apresentação de Emen-
das ao Projeto que cria o Conselho 
de Coordenação Geral de Créditos . 
Se não me engano, o prazo come-
çou a correr ontem; deve terrntna.r, 
contando, seguidamente, no domin-
go. Então, temos sábado e domin-
go sem atividades. Indagaria a V. 
Exa . n esta hipótese, que dia ter-
nntnará o prazo? 

O SR . PRESIDENTE - A ques-
tão de ordem do nobre Deputado 
Cícero Dumont corrobora o pensa-
mento da Casa ante a tramitação 
de Projetos desta naturezâ . Real-
mente, a contagem do prazo regi-
mental da Proposição citado teve 
seu inicio ontem, e os dias que não 
são úteis não serão contados para 
o efeito de verificação de prazo de 
tais proposições. 

- (A seguir, o Sr . Presidente en-
cerra a 1.a discussão dos Projetos 
n°s. 3 .549, 3 . 550 e 3 . 551, cada um 
de sua vez, sem debates; a 2.a dis-
cussão dos Projetos n°s. 1.868, 3.2'61 
e 3. 285, ceda um de sua vez, artigo 
por artigo, sem debates e a a.a dis-
cussão dos Projetos s.0s 437 e 646 
(refundidos), 1. 333, 2. 038, 3 .125, 
3 . 209, 3.361, 3 . 412, 3.467, 3.468, 
3.470, 3.473 e 3 .474 cada uni de 
sua vez, sem debates, deixando de 
submetê-los a votos por falta de 
"quorum") . 
PALAVRAS DO SR. PRESIDENTE 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa 
comunica aos srs. Deputac:IDB que. 
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atendendo às determinações regi-
mentais ,resolve dar à Comissão de 
Construção do Palácio Inconfidên-
cia novos acréscimos nas suas fun. 
ções, déterminando que seja eleito 
o Vice-Presidente dêsse órgão do 
Legislativo e indicando para com-
porem, como suplentes da mesma, 
os Srs . Deputados Nicanor Arman-
do e Lourival Brasil e, indicado pe-
lo Presidente, que é membro nato 
da mesma, como seu suplente, o 
Sr. Deputado Expedito Tavares. 

ENCERRAMENTO 

O SR . PRESIDENTE - Não ha-
vendo mais matéria a ser tratada 
na presente Reunião, a Mesa decla-
ra encerrados os nossos trabalhos, 
convocando os Srs. Deputados pa-
ra a Reunião Secreta de logo mais, 
às 21 horas, para o fim já estabe-
lecido e anunciado e mais, para a 
Ordinária de segunda-feira próxi-
ma, às 14 horas, com a seguinte Or-
dem do Dia: 

ORDEM DO DIA 7-3-1966 

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 in-
dicações. 

Discussão e votação de redações 
finais. 

2.~!- Parte 

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

jeto n° 3.549/66, do sr. Reny Ra-
bello, o qual altera a Lei n 28, de 
22' de novembro de 1947. 

Votação, em 1n. discussãó, do Pro-
jeto nq 3.550/66, do Sr. José de Cas-
tro, o qual dá a denominação de 

Cel. Aniceto de Barros ao pôsto de 
higiene de Santa Cruz do Escalva-
do. 

Votação, em h discussão, do Pro-
jeto n° 3.551/66, da Sra. Marta Nalr 
Monteiro, o qual declara de utili-
dade pública a Sociedade Educado-
ra Cu D' Ars Ltda .. com sede em 
Belo Horizonte . 

Votação, em 2" discussão, do Pro-
jeto n . 1.868/ 65, do Sr . Spartaco 
Pompéu, o qual declara de utilida-
de pública o Botafogo Fu _bol Clu-
be, com sede em Varginha. 

Votação, em 2\L discussão, do Pro-
jeto n. 3.157/ 65, do Sr . Governa-
dor do Estado, o qual declara de 
utilidade pública a Associação Mi-
neira de Rleabilitação, com sede em 
Belo Horizonte. 

Votação, em 2. discussão, do Pro-
jeto n. 3.261!65, do Sr. Joaquim de 
Melo Freire, o qual autoriza o Po· 
der Executivo a permutar terreno. 

Votação, em 2\L discussão, do Pro· 
jeto n . 3.285/ 65, do sr. Sinval Boa-
ventura, o qual dispõe sObre isen· 
ção de impostos. 

Votação, em 3.,. discussão, dos 
Projetos ns. 437 / 63 e 646/63 (Re-
fundidos), de autoria, respectiva· 
mente, dos Srs. Wilson Modesto e 
Dermeval Pimenta Filho, que dis· 
põem sObre o transporte coletivo 
rodoviário intermunicipal e dá ou· 
tras providências. 

Votação em 3\L discussão, do Pro· 
jeto n° 1.333/65, do Sr. Athos Viei-
ra de Andrade, o qual declara do 
utilidade pública a entidade Ação 
Social Américo Cardoso de Mene-
zes. 

Votação, em a. discussão, do Pro· 
jeto n. 2 .238/ 65, do Sr. Hllo An· 
drade, o qual dá a denominação 
de Rodovia Luiz Martins Soares à 
estrada de rodagem· que liga Belo 
Horizonte a Ponte Nova. 

Votação, em 3• discussão, do Pro· 
jeto n° 3.125/65, do sr. Athos Viel· 
ra de Andrade, o qual autoriza o 
Poder Executivo a doar um veícu· 
lo de sua frota ao Lar de Crianças 
Maria Felisbina de Souza, do mu· 
nlcfpio de Prudente de Morais. 
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. Votação, em 34. discussão, do Pro-
Jeto n . 3.209/65, do Sr. Manoel 
Cost~, o qual dá a denominação de 
PresJ.~ente Kennedy à Universida-
d.e Aliança, com sede em Belo Ho-
riZonte. 
. Votação, em 3::L discussão, do Pro-
Jeto n. 3.361/ 65, do Sr . Nicanor 
Armando, o qual dá a denominação 
de ~ardim de Infância Dona Con-
ceiçao Silva Tibúrcio a estabéléci-
mento de ensino pré-Primário crta-
~o na cidade de Ritápolls. 
. Votação, em 3~~o discussão do Pro-
Jeto n. 3 .412/65, do Sr. 'José de 
Castro Ferreira 0 qual dá d · - ' eno-mmaçao ao nOvo Palácio da Jus-
ti~, em construção na cidade d 
Jwz de Fora. e 
. Votação, em 3n. discussão do Pro-
Jeto n . 3. 467/65 do Sr 'ao do d E ' · verna-xnf 0financestado, o qual autoriza au-
Pac':fico Masc~ Hospital Dr. 
Caetanópolls. , com sede em 

. Votação, em 3~~o discussão, do Pro-
Jeto n. 3.470/65, do Sr. Governa-
do: do Estado, o qual autoriza au-
xílio financeiro ao Lactário N assa 

~~nhora Aparecida, com sede em 
IScond: do Rio . Branco. 

. iotaçao, em 3'1- discussão, do Pro-
Je o n. 3 . 473/65, do Sr Governa 
~~~ ~o J~;~o, o qll.!;ll concede pen~ 
Sil de Eu.Iino Manoel da va. 

Votação, em 3" discussão d P -
jeto n. 3 .474/ 65 d , o ro d • o Sr. Governa-
~r do Estado, o qual concede pen-

s~o vitalicia à ex-prõfeSSôra Ma . 
Filomena Mafra. na 

Discusão única do veto parcial 
oposto á proposição de lei n . 4 . 482, 
~idadequal cria~ Ginásio Estadual na 

de Joao Pinheiro e modifica 
o § 2o do Art. 82 da Lei n 3 214 de 
16 de outubro de 1964 . · · ' 

1.v. discuss~ do Projeto n . 3 .553/ 
66, do .sr . -Leao Borges, o qual dá 
de~ommaçao a estabelecimento de 
ensino primário em Uberaba. 

3.n. discussão do Projeto n 1 3551 65, do Sr . Governador do Estact 
0 qual cria. Ginásio Industrial E~: 
tadual na Cidade de São Sebastião 
do Paraíso. 

- Levanta-se a Reunião. 



533a Retmião Ordinária da Assembléia Legislativa., aos 
7 de ma.rço de 1966 

PRESIDtNCIA DOS SRS. BONIF ACIO DE ANDRADA E 
ALVIMAR MOURAO 

SUMARIO Comparecimento -
Ata - Expediente: Telegramas 
diversos - Leitura e apresenta-
ção de PropOsições - Palavras 
do Sr. Presidente (parecer n. 
142/ 66 da Consultoria Jwidica) 
- Discurso, Projeto n . 3 .566 e 
Indicação n. o 1 . 056 da Sra . Mar-
ta Nair Monteiro - Requeri-
mentos dos Srs . Carlos Me-
gal'e, Jarbas Medeiros José de 
Castro e João Navarro- Discur-
so e Indicação n . 1 . 055 do Sr . 
José Maria Magalhães - Discur-
so do Sr . Waldomiro Lôbo 
Questão de Ordem - Discussão 
e votação de Proposições - Pa-
lavras do Sr . Presidente - Re-
querimento do Sr . Carlos Me-
gale - Aprovação - Requerimen-
to do Sr. Carlos 'Megale (arts . 
94 e 95) e discurso do Sr . Cíce-
ro Dumont - Requerimentos dos 
Srs . José de Castro e Jarbas 
Medeiros ~ Requerimento do Sr. 
João Navarro - Discurso dos 
Srs . . Sinval Boaventura e Waldir 
Morato - Aprovação - Verifi-
cação - Falta de "quorum" -
Chamada - Renovação de vota-
ção -Discursos dos Srs. Valdir 
Melgaço, Délson Scarano e Wil-
son Modesto- 2- PARTE DA OR-
DEM DO DIA - Discussão única 
do veto oposto à Proposição de 
Lei n. 4 . 482 - Questões de Or-
dem - Chamada - Encerrada a 
discussão única do veto oposto à 
Proposição de Lei n. 4.482 - 1• 
discussão do Projeto n. 3.553 _..; 
~ discussão do Projeto n . 1 . 355 

- Questão de Ordem - Encerra-
mento - Ordem do Dia . 

CO~ARECIMENTO 
- As 14,12 hor.as, comparecem os 

senhores: 
Bonifácio de Andrada - Leão 

Borges - Mário Hugo Ladeira -
João Navarro - Reny Rabello -
Pinto Coelho - Agostinho Campos 
Neto - Altair Chagas ....:. Alvaro 
Sales- Alvimar Mourão- Aníbal 
Teixeira - Artur Fagundes - Ata-
liba Mendes - Aureliano Chaves 
- Batista Miranda - Benedito Xa-
vter - Carlos Eloy - Carlos Me-
gale- Cícero Dwn.ont- Daniel de 
Barros .:.._ Délson Scarano - Der-
meval Pimenta Filho - Domingos 
Jório - Expedito Tavares - Flori-
valdo Dias - Geraldo Quintão -
Gerardo Grossi - Gomes Moreira 
- Hermelindo Paixão - Homero 
Santós - Hugo Castelo Branco -
Jairo Magalhães - Jarbas Medei-
ros- Jehovah Santos- Jorge Fer-
raz - Jorge Vargas - João Luiz 
de Carvalho - José de Castro -
José Marta Magalhães - Ladislau 
Sales - Lélis Chaves - Lourival 
Brasil - Lúcio de Sousa Cruz -
Luiz Junqueira - Manoel Costa -
Maria Pena - Marta. Nair Montei-
ro - Martins Silveira - Nicanor 
Annando - Nunes Coelho - Or-
lando Andrade - Otelino Sol 
Paulino Cícero - Pires da Luz -
Raul Fernandes- Salim Nacur-
Sebastião Anastácio - Sebastião 
Nascimento - Sinval Boaventura 
- Sousa e snva - Valdir Melpço 
- Waldir Morato - Waldomiro Lô-
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bo - Walton Goulart _ Wil 
desto - Wilson de Pai son Mo-
Tanure. va - Wilson TELEGRAMA 

- Com a presença d 
Deputados, o Sr. Preside~te67d Srs. 
ra aberta a Reunião. ecla-

ExmBrasrua, 4 de março de 1966 
o. Sr Presidente da As&:, 

bléia LegislaÚva do Estado de .~
nas Gerais . .a.u· 

ATA 
O SR. VALDIR MELG 

Secretário "ad-hoc") ~O (2.0 

leitura da Ata da Reuni_ OCede à 
a qUal é aprovada ao anterior, 
ções. • sem observa-

Senhor Presidente da Rep • 
incumbiu-me a.,.., .• , .. ~ ubltca . ~GUecer voSSência 
fe~ Ilustres Pares votos congratu~ 
açoes pela decisão extinguir 

d::pósitos à vista, nOvo Juros 
vemo no programa r~r::so Go-
n_acional. Cds. Sds PT Jo~:O 
~~~~cularscardo de. SoÚsa, Sec::-tá: EXPEDIENTE 

OS~. PINTO COELHO- (3 o~ 
~etán?, nas funções de I.o) _.:._ Lê 

xpediente constante da s in matéria: egu te 

em exercício · 
- Ciente - Publicar · 
-Passa-se à 

LEITURA E APRESENTAÇAO DE 
PROPOSIÇOES TELEGRAMA. 

Ex
Brasflia, 3 de março de 1966 

mo Sr Pr ·d · bléia Le. · · ~ . esi ente da Assem-
gisla l v a do Estado de M1 

PALAVRA DO SR. PRESIDENTE 

O SR . PRESIDENTE nas Gerais . - Passar a deferir a a1 - Antes de 
dores ins ·t P avra aos ora-Tenho honra c· comunicar vossên-c?; fque co~ eleição hoje realiza-

. cri os, a Mesa leva ao 
nhecunento do Plenário a decisc_o-
da questão de ordem levantada 'f ' Icou assun intP<n-acl girá trabalh ~t:tA a Mesa di-

em os desta Casa no ano curso: 
An Presidente: Senador Auro M 
~ade -.Reeleito; oura 

N VIce-Presidente: Senador Camill 
ogueira da Gama Ree . o 
1.0 Secertá . . - leito; 

Mariz _ R~I~ito. Senador Dinarte 

M;~~~ret~lei:nador Gilberto 

d 3.o S ecretário: S~nador AntOnio 
e Barros Carvalho-4 o s . , 

CaÚete~r~o: Senador Edward 
1 o s e1r0 - Reeleito; 

8 · uplente: Senador Joaquim do 
~n;os Parente - Reeleito. 8 . 

din. Suplen~: Senador Gtrldo Mon-
- Reeleito· 3 o s , 

Ar~her-uplente: Senador Sebastião , 
b 4.o Suplente: Senador Raul Gil-
erti - Reeleito· 
Cordiais sau~ões 

. (a. ) Auro Moura Àndrade Pr 
Sldente do Senado Fed ral ' e-

- Ciente - Publicm- ! ~ecer. 

~~~nte1 Deputado Batista M&:n~ , ao ogo S. Exa encBlllinb 
e~ ta Presidência ReQuerimento ou ~ 
~~o f 5~~sarquivame:;nto do Pro):. 
tim . . , qUe dispoe sObre o es-
. ulo à industria petroquim.ica 

ri LeJvado o processado à Consulto-
a uridica da Casa mais detalhad • para estudo 

Presidência d~idiJ?Ode, agora, esta 
· d , • r no sentido do 
m e ... erimento da questão de ord 
suscitada pelo nobre Deputado :I: 
to que, de acOrdo com o Ato IDsti 
tucional n. 2 e com a Lei Constitu-
~~n. 14, todos os Projetos qu; 

;_a provocar aumento de des-
pesas nao podem ser d ini · 
dêste Plenário. e ClBtiva 
d Ora, o Projeto em questão num 

e seus dispositivos indica, d 
propriação, e desapro'p..t .... io esal-
ve despesa pagam 4

..__.. envo. 
desapropriáda. ento pela coisa 
_Assim sendo, a aludida propost-

çao, isto é, o aludido Proj to 
~~reod Deputado Batista ~ 

P e maJs ter andamento nesta 
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Casa, ficando ass~ indeferida a sua 
questão de ordem e passando u 
processado para o arquivamento já 
determinado em outra oportunida-
de pela Presidência dês te Legisla-
tivo. 

REQUERIMENTO 

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

O Deputado abaixo-assinado, na 
forma regimental, requer a V . Exa . 
u desarquivamento do Projeto n .. . 
1.508/ 65, de sua autoria, que dis-
põe sObre estímulo à indústria pe- · 
troquímica, de acôrdo com a jus-
tificativa à parte. 

Sala das Reuniões, 9 de fevereiro 
de 1966. 

(a.) Batista Miranda. 
- Indefiro o Requerimento, em 

face das razões expostas no Pare-
cer n . 142/ 66, da Consultoria Jurl-
dlca. Publique-se êste despacho e 
aquêle Parecer . 

Em 7/3/ 66- Bonifácio de Andra-
da - Presidente. 

PARECER N. 142/66 

1. - Em data de 9 de fevereiro 
deste ano, o senhor Deputado Batis-
ta Miranda requereu ao Senhor 
Presidente da Assembléia Legisla-
tiva o desarquivamento do Projeto 
n. 1.508, de 12 de maio de 1965, de 
sua autoria, o qual dispõe sObre 
estímulos à indústria petroquímica. 

O Senhor Presidente deu ao Re-
querimento o despacho seguinte: 

"A Consultoria Juridl a para opi-
nar em face das disposiçow; legais 
vigentes, tendo em vista as razões 
do ilustre Deputado. 

U/2/ 66. 
(a.) Bonifácio de Andrada". 
Trata-se de matéria de alta rele-

vância, quer pelo alevantado obje-
tivo do referido Projeto, quer pela 
matéria juridlca, que o envolve. 

2. - Antes de opinar, devemos 
fixar o sentido e conteúdo do Proje-
to n. 1. 508, de 11/5/1965, quanto aos 

têrmos da consulta, assim consubs-
tanciado: 

"Projeto n . 1.508/65 . 
Art. 1.0 

- O Estado de Minas 
Gerais concederá às indústrias pe-
troquímicas que desejarem se ins-
tàlar em seu território as seguintes 
vantagens: 

I - área de terreno necessária, 
localizada nas proximidades da Re-
finaria Gabriel Passos, Municfpio 
de Betim; 
li - .isenção de impostos esta-

duais pelo período de 3 (três) anos . 
Art . 3.0 - Para cumprimento do 

disposto no item I do art . 1.0 fica 
o Poder Executivo autorizado a de-
sapropriar, para fins de interêsse 
social, tôda a área de terreno par-
ticular e respectivas benfeitorias 
que se encontrarem dentro de uma 
faixa de mil metros de raio da li-
nha perimetral da Refinaria Gabriel 
Passos, localizada no município de 
Betim. 

Na ilustração da matéria, atenta. 
mos no pedido de desarquivamento 
do Projeto n. 1.508/65, tendo em 
vista as consiqerações do ilustre 
Deputado, autor dêle . 

3. -Arquivamento. O Projeto n . 
1 . 508, aprovado ' em primeira dis-
cussão na Reunião de 11 de outu-
bro de 1965, encontra-se relaciona-
do entre tantos outros em tramita· 
ção, cujos números respectivos 
constam do "Diário da Assembléia", 
de 21 de dezembro de 1965, onde se 
lê textualmente: 

"!Relação dos Projetos em trami· 
tação na Assembléia que contrariam 
o Art. 29 da Constituição do Esta· 
do, modificado pela Lei Constitu-
cional n. 14, de 9 de dezembro de 
1965. 

1 . 508/ 65 - Batista Miranda 
dispõe sObre estimulo à indústria 
petroquímica - Aprovado em 1.1} 
discussão. 

Afinal, o Senhor Presidente pro-
feriu o seguinte despacho: 

"Com fundamento no artigo 209 
da Constituição do Estado, modi· 
ficado pela Lei Constitucional n . 

· 14, determino sejam arquivados os 
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P~ojetos constantes da relação . Pu-
bllquem:se na Ata de nossos tra-
balhos ~ste despacho e a relação 
dos ProJetos arquivados 

(a.) Jorge Vargas, Pre~idente 
Ante os dados à vista, passrunos 

a desdobrar o raciocínio em tõ 
do ponto objetivado pela consui:o 

4. - O Projeto n . 1.508/65 d~ 
Senhor D2putado Batista Mir~da 
proman~do da vontade criadora d~ 
prO:SJ?endade geral, contém êste dis-
positivo basilar: a desaproprl ão 
de terreno e benfeitorias part· açul res (a t 3 o . 1c a-r · · combmado com o art 1.0

, n . I) . · 
!}-. desapr.oprlação projetada visa 

a fms de mterêsse social" co 
tal se consideram aquêles 's~riad~~ 
no art. 2.o, ns . I, VII da Lei n 
4 . 182, de. 10 de dezembro de 1962. 
QUe admite a venda ou locação do~ 
bens desapropriados ( art 4 o) o q h · · , com 

~e se armoniza 0 art 4 o d 
P;oJeto Z: · 1.508/ 65. AcrescÊmt~ po~ 
r ~· a citada Lei n . 4.132. 
~· s.o - No que est~ lei fOr 

orrussa aplicam-se as normas legais 
q~e. regulam a desapropriação or 
utilidade pública, ~clusive no ~o
can~e ao P.rocesso e à justa indeni-
zaçao devida ao proprietário" 

-E~ico Sodré, ., A Desapr ria-
ç~o '. 3.éi e~ . ~· 475, pág. 190~ 

IA mderuzaçao prévia é exigida 
como "conditio sine qua non" ain 
indat que s e verifique acOrdo entre o~ 

eressad~s ( cf. F. Whitaker " _ 
sapropriaçao" 3.~ ed n 101 ' pDeá 56). I • • I g. 

~bora o preclaro Whitaker ad-
::Uta .a oz~issão do prévio depósito . n;- dinherro, por assentimento dos 
m" ~ressados, isto já não se admite :f .. lS, e explica-se o fato em rázão 
e a sua .obra, em 3.1.1 ed. póstu-

ma, ter Sido publicada em junh 
d~ 1946, a dizer, antes da constitui~ 
çao Federal promulgada a 18 d 
tembro de 1946 . . e se-

o_ fundamento jurídico da indeni-
zaçao pelo expropriante assim confiat, ... a . se 

~~ , com mwta clareza· 
~Linde~tá da Pagarsi daJl'~spro

pnante e presso di noi denitiva 
~ente stabilita dell'autoritá giudl= 
Ziaria die~ro relazione di periti all'u-
dopllo nommati ed in contraddittorio 

e e parti". 
Giunio Sabbatini "Es ro ri . 

ne per Publica Utilltá" 2 ~ eS 8Zllo-
I, págs. 373-374 . ' . . . v o . 

De tudo isto se infere que ao Po-
No caso . de desapropriação. há 

uma certeza oriunda do mand~en
~o co~ti?Icional: a prévia e justa 
m~e!llZaçao em dinheiro (Consti-
tmçao Federal, art. 141, § 16). Tam-
bém o Decreto Lei n. 3 . 365 d 
~1-6-41 , em vi~or, fixa a ob;i~çã~ 

der desapropriante se impõ d _ 
ver legal de indenizar p~ . e o e à I ~ cVIamente pessoa de cujos bens houver d , 

e o expropnante pagar o devido 
ao expropnado (arts . 15 27 § 1 o 
€ a.rt • 29) • I I • 

"E' . regra dominante em matéria 
re desapropriação que o pagamen-
0 do preço da indenização deve 
se~ efetuado diretamente .ao expro-
pr~do, ao qual o expropriante fará 
mtunar para, em dia e hora previa-
~efte designados, vir a juizo rece-

- o e dar quitação por têrmo nos autos. 
ti~~imalse cumprirá o intento cons-

on • segundo o qual não há 
~esatopropriação ultimada sem paga-
o.uen de indenização" ' 

ser desapropriada sem e 
Corp d Le' ' o que o se . o ~ . l em que se convertes-
ex~me. feto m 1:508/65 jazeria 

E a indenização im 
acréscimo de dispêndioportaria em 
do " f · ., s aum€ntan-. a ortton a despesa pública e 
Letu<;~o isto esbarra nos anteparos da 

1 . 

Constituição Mineira· 
Art. 28 - Salvo q~d 

do de Mmsagem do ~v~recedi
qualquer Projeto de L . rnador, 
porte acréscimo de d~~~e ~~ 
~~&:nso 0 S:~damento após ~ p~-
vada a rn:ecc~tsao, até que seja apro-

. el a correspondente 
65Lel .constitucional n . 14 de 9;12/ 

, oriunda do Ato Insti ' 
2, 'de 27/ 10/1965 (art. 4.otupc;orán!..,.ll.n,. 
único); . , e.uw.O 
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Art. 3.0 - Cabe à Câmara dos 
Deputados e ao Presidente da Re-
pública a iniciativa dos Projetos de 
Lei sôbre matéria financeira. 

Art. 29 - Incorpora-se definiti-
vamente à Constituição Federal o 
disposto nos artigos 2 a 12 do pre-
sente Ato. 

Portanto, o Direito positivo im-
pede o andamento de Projetos de 
Lei, apresentados pelos Deputados, 
e que importem em acréscimo de 
despesa sem a receita correspon-
dente; até mesmo veda, agora, a 
apresentação de Projetos de tal na-
tureza, cuja iniciativa compete, ex-
clusivamente, ao Senhor Governa-
dor do Estado. O advérbio de mo-
do indica que o preceito desadmi-
te exceção. 

5. - Conclusão - Em nosso 
entender, o Projeto n. 1.508, de 12 
de maio de 1965, tela que a alevan-
tada inspiração patriótica do emi-
nente Deputado Batista Miranda ur-
dira, não pode voltar à tona das 
apreciações da Assembléia Legisla-
tiva e merece ser arquivado, man-
tendo-se, dessarte, o judicioso des-
pacho dado pelo Senhor Pr~siden
te a dito Projeto de Lei. 

1l:ste nosso entendimento não des-
toa, aliás, dos conceitos emitidos 
pelo Senhor Deputado Batista Mi-
randa, no seu discurso de 9 de fe-
vereiro corrente. 

E' o nosso parecer. 
s .m.j. 
Palácio da Inconfidência, em 28 

de fevereiro de 1966. 
(a.) Dr. Luiz Advíncula Reis . 

Consultor-Chefe. 
O SR. PRESIDENTE. A Mesa vai 

passar a deferir a palavra aos ora-
radares inscritos. 

Com a palavra a Sra . Deputada 
Marta Nair Monteiro. 

A SRA. MARTA NAIR MONTEI-
RO. 

Senhor Presidente. 
Senhores Deputados. 
O Lions Clube Belo Horizonte "In-

dependência" lançou-se, recente-
mente, numa bela e oportuna cam-
panha de incentivo à leitura, atra-

vés de um Projeto de Lel, apresen-
tado pelo vereador João Alexandre 
Pires, criando a "Biblioteca Cidade 
de Belo Horizonte - Prêmio In-
centivo ao Bom Aluno". 

Como a iniciativa visa a incre-
mentar o gôsto pela leitura e a pos-
sibilitar a iniciação de bibliotecas 
entre nossas crianças e jovens, fa-
zemos, desta tribuna, um veemente 
a pêlo ao Exmo. Sr. Presidente da 
Câmara e a todos os nossos verea-
dores no sentido de imprimirem 
a maior urgência possivel ao Pro-
jeto a fim de que, ainda êste ano, 
os nossos alunos possam contar 
com tão valioso prêmio. 

As senhoras Diretoras e Biblio-
tecárias, pedimos qUe telegrafem à 
Câmara, mostrando seu interêsse. 

A seguir, anexamos às nossas pa--
lavras as do vereador João Alexan-
dre Pires, autor do Projeto, qUe as-
sim o justifica: 

"O prêmio que propomos", conti-
nua o Sr . João Alexandre Pires, não 
deixa de ser um incentivo ao alu-
no para que êle procure aperfei-
çoar-se cada dia mais nos seus es-
tudos. E' próprio do Poder Públi-
co incentivar, por todos os meios, 
o gôsto pelos estudos, naqueles que 
se preparam nos bancos escolares 
para os embates do amanhã. Em 
nossa época que, infellzmente, as-
sinala de modo tão claro uma er-
rônea e triste concepção arraigada 
em muitos dos nossos jovens de que 
estudar é passar de um ano para 
o outro, necessário como nunca se 
torna que sejam estimulados os 
muitos alunos que pensam de ou-
tra maneira e seriamente encaram 
os seus estudos, preparando-se para 
dignificarem as posições que vie-
rem a ocupar no futuro". Dada a 
importância do Projeto, transcre-
vemos seus oito artigos, que têm 
esta redação: art. 1.0 - Fica insti-
tuído o Prêmio Incentivo ao Bom 
Aluno, constante de pequenas bi-
bliotecas, que o Executivo ofertará, 
graciosamente, aos alunos conclu-
intes dos cursos primário e secun-
dário, de escolas públicas e parti-
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culares, classificados com a melhor 
nota do curso, devendo ser essas 
biblio~ecas de caráter eclético . § 1.o 
- fi Melhor nota do curso" será 
obtida pe~a maior média aritméti-
ca, a pa_rtll' da soma das médias de 
promoçao de cada ano, durante to-
do o curso. § 2.o - No caso de 
~aver alunos classificados com 
Igual nota e cujo número exceda 
ao de prêmios a distribuir adotar-
se-á o critério de sorteio ~ntre os 
m~smos para a atribuição do prê-
mio . Art. 2.o - As coleções a que 
se refere o art. 1.o serão entregues 
numa estante de confecção sim-
p~es fornecida pela Prefeitura en-
crmada pelo. escudo do MunicÍpio. 
Em placa ~da à referida estan-
te, constarao os dizeres: Bibliote-
ca. Cidade de Belo Horizonte _ Prê-
rruo Incentivo ao Bom Aluno Pa· 
r~~afo único - O valor de ·cada 
biblioteca e estante será de um sa-
lário minimo (da Capital), para os 
alun.os concluintes do curso pri-
márxo e de dois salários mínimos 
~da Capital) para os alunos concln-
rntes do curso secundário. Art. 3.o _ 

Art . s.o- A entrega dos prêmios 
se . fará anualmente, em dia e hora 
preyiamente anunciados pelo Exe-
cl!tivo, devendo constar esta sole-
mdad': dentro do programa come-
mo~atlvo do aniversário da Cidade 
mmto embora não possa ser reaU: 
zada no dia p~óprio. Parágrafo úni-
co_-. A solemdade de entrega dos 
premws se fará em sessão convo-
cada pel? Departamento de Cultu-
ra .e tera lugar em um dos audi-
tónos ~ cidade, devendo convidar-
se para esse ato as autoridades e 0 P<?vo em geral. Art. 6.o _ Serão em 
n~ero de 20 para cada curso as 
bibli.otecas Prêmio Cidade de Belo 
Honzonte - Incentivo ao Bom 
Aluno . Parágrafo único _ Sem u 
se tenha necessidade de modifi~a~ 
a presente lei poderá o Executivo 
a':lto.rizar a concessão de mais 10 
bibliotecas para cada curso den-
tro das normas estabelecidas pelo 
presente Projeto. 

A escoll;ta dos livros que deverão 
constitmr as bibliotecas ficará a 
cargo de ~ma comissão composta 
~e profe~ores, escritores e jorna-
. st~, ~esignados pelo Prefeito por 
mdicaçao do Departamento de Cul-
tura - Para'graf · · 

Art · 7·0 --As despesas decorrentes 
d~ execuçao da presente lei corre-
rao .por conta das verbas próprias 
c~nsignadas no orçamento. Art 
8. - Esta lei entrará em vigor ~ 
data de ~u~ publicação revogadas 
as disposiçoes em contrário" 

Ainda da Tribuna, Sr. Presidente 
apre~nto à Casa as seguintes pr~ 
posiçoes. 

o uruco - os mem-
bros ~,essa Comissão prestarão ser-
viços_ p~o-Iabore", considerados de 
relevanCJ.a pública. Art. 4.o _ To-
dos <;>s_ alunos que preencherem as 
condlçoes enumeradas no Art 1 o 
po~e:r:ão soli?itar sua inscrição ~o 
P.rermo, m ediante requerimento di-
rigido ao Departamento de Cultu-
ra. Parágrafo único - O requeri-
mento deverá ser instnúdo com do-
cumento expedido oela Diretoria do 
estabelecimento escolar certifican-
~o, especificamente, ter' sido 0 re-
iliuerente o aluno que obteve a me-

or nota do curso e dêle deverão 
ro~tar: nome do aluno, idade fi-
laÇao, enderêço e nome da es~ola 

que freqüentou. 

PROJETO N.o 3.556/66 

Dá nova redação ao Art. 217 da Lei 
n.o 2.610, de 8/1/62. 
A Assembléia Legislativa do Es-

tado· de Minas Gerais decreta· A:t: 1.o- Suprima-se o pará.gr8 _ 
f o umco do Art. 217 da Lei no 2 610 de 8/1/62. · • 

. Art · 2. 0 
- Esta lei entrará em 

VIgor na data de sua publicação 
revogadas as dis 1 - • trá . . pos çoes em con-rlo. 
19~~Ia das Reuniões, 7 de março de 

Marta Nair Monteiro 
<a a. > Manoel Costa _:_ Lélis Cha-

ves - Pinto Coelho - José de C -
tro - W~dJr llorato. as 
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Justificativa - Os concursos não 

podem prescindir dos testes de ap-
tidão. Mas êstes não podem ter o 
carater eliminatório como se en-
contra no parágrafo único do Art . 
217 do Código do Ensino Primário, 
pois diversos fatõres podem influir 
negativamente nos seus resultados, 
tais como: -estado de saúde, desam-
bientação, nervosismo, etc . . . T~
to isto é verdade que pessoas ell-
mlnadas no 1.0 teste do SOSP para 
determinadas finalidades conse-
guem aprovação em uma segunda 
oportunidade . Geralmente, o mes-
mo teste dá resultados diferentes 
em situações diferentes . 

Sala das Reuniões, 7 de março de 
1966. 

Marta Nair Monteiro. 
- Publicado o Projeto, inclua-se 

em Ordem do Dia . 
INDICAÇAO N.0 1.056 

Exmo. Sr . 
Presidente da Assembléia Legisla-

tiva do Estado de Minas Gerais . 
A signatária desta, nos têrmos de 

nosso Regimento Interno, pela pre-
sente, indica a S . Ex a. , o Sr . Go-
vernador do Estado, Dr . Israel Pi-
nheiro, a conveniência e necessidade 
de incluir no Plano Rodoviário, em 
caráter prioritário, a pavimentação 
asfáltica dos 37 km da rodovia que 
liga Perdões a Campo Belo . 

Sala das Reuniões, 7 de março de 
1966. 

Marta Nair Monteiro. 
(aa.) Lélis Chaves- Pinto Coelho 

- Manoel Costa- José de Castro. 
Justificativa - O ideal máximo 

de todo o campobelense é a liga-
ção asfáltica Campo Belo-Perdões. 

O serviço de Obras do D.E.R. 
registra-a como construída, e, em 
fase de conclusão, a de Formiga a 
Campo Belo, que, no momento, es-
tá paralisada. 

No entanto, a estrada Campo Be-
lo-Perdões está em péssimas condi-
ções de ·conservação e em certos 
trechos, acha-se quase intransitá-
vel, impedmdo, inclusive, maior 
çonfôrto para st-us lJSUá.rlOS. DJ.ver-

sos i'atôres aconselham a pavimen-
tação asfáltic.a da referida estra-
da, tais como: 

a) o levantamento estatístico ro-
doviário pelo próprio DER consta-
tou que o volume de tráfego o jus-
tifica; 

b) a inter-ligação de regiões al-
tamente cultural, produtoras, indus-
triais; 

c) o alto indice de arrecadação 
da cidade, colocando-a entre as pri-
meiras do Estado; 

d) a incentivação turística e sa-
nitária pela inter-ligação daquelas 
cidades com as estâncias hidro-mi-
nerais; 

e) a conclusão da estrada For-
miga-Campo Belo forçará o aces-
so à "Fernão Dias"; 

f) o maior intercâmbio entre a 
região e a Capital. 

Sala das Reuniões, 7 de março de 
1966. 

Marta Nair Monteiro. 
- A Comissão de Transportes . 
-Vêm à Mesa. 

REQUERIMENTO 
Exmo . Sr . Presidente da 
Assembléia Legislativa do Estado 

de Minas Gerais. 
O Deputado infra-assinado, a pe-

dido do Deputado Bonifácio de An-
drada, Presidente da Casa, impossi-
bilitado de fazê-lo regimentalmente, 
requer seja lavrado em Ata um 
voto de profundo pesar pelo faleci-
mento, em Barbacena, do Sr . Ma-
riano Rodrigues Oliveira, antigo ve-
reador à Câmara de Antônio Car-
los, pessoa de melhor conceito na-
quela região, dando-se à família en-
lutada conhecimento desta manifes-
tação da Casa . 

Sala das Reuniões, 7 de março 
de 1966. 

(a. ) Carlos Megale. 
REQUERIMENTO 

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

O Deputado abaixo-assinado, na 
forma reçtmental, requer se tnsir~ 
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em Ata de nossos ~rabalhos, para 
que conste dos Ana1s desta Assem-
bléia Le~islativa, um voto de con-
gratulaçoes com as Classes Produ-
t<;>ras de Minas Gerais, e, em espe-
Cial, com a Federação do Comér-
c~o, Associação Comercial e Federa-
ça? das Indústrias, pela campanha, 
hOJe coroada de êxito, que culmi-
n<;>u com a construção do oleoduto 
RIO-~elo Horizonte e da Refinaria 
Gabriel Passos, pela PETROBRáS 
. Requer, finalmente, se dê conhe: 

c:mento dêste voto de congratula-
çoes às entidades de classe acima 
~omeadas, nas pessoas de seus Pre-
Sidentes. 

ei?preendimentos para o desenvol-
vunento sóclo-.econõmico de uma 
extensa área geo-econômica que 
abran~e Minas Gerais, Mato Gros-
so e Distrito Federal, seja pelo me-
lhor preço de custo da gasolina e 
outros d:rivados de petróleo, seja 
P~lo enseJo à implantação de indús-
tnas subsidiárias. 

A curto prazo, a conclusão do 
ol~oduto Rio-Belo Horizonte possi-
bilitará, ainda êste ano, 0 abaste-
ci~ento do mercado consumidor 
mmeiro com o transporte de refi-
nad?s <;~e petróleo diretamente da 
Ref~rl& Duque de Caxias à Refi-

1~~a das Reuniões, 7 de março de 

(a . ) Jarbas Medeiros 
( aa . ) Nunes Coelho ...:_ Lúcio de 

sc:uza Cruz - José Maria Maga-
lhaes - Ataliba Mendes . 
J~cativa - As necessidades 

eco~õmi~as de nosso Estado há 
mmto reclamavam a implantação 
de uma uni<:U;lde para o refino do 
petró]eo, proporcionada pela ex-
Pansao da PETROBRAS 

As classes produtoras· mineiras 
realç~ndo-se as Federações do cO: 
mE:rCio e_ da Indústria, bem como a 
Associaçao Comercial, conscientes 
de sua missão de vanguarda na lu-
ta pelo desenvolvimento econômico 
em nosso Estado, lançaram uma 
c~panha de eficaz repercussão 
~Cional, com o objetivo de dotar 
Mmas Gerais de uma refinaria li-
gada por oleoduto à Refinaria 'nu-
que de Caxias, no Estado do Rio 
de Janeiro. 

nana Gabriel Passos, encerrando-
se, dêste modo, o vigente sistema 
d_e transportes rodoviário e ferro-
Vlári~, cujos fretes oneram sobre-
mane_lra o consumidor mineiro em 
relaçao, por exemplo, aos da Gua-
nabara e São Paulo. 

Por outro lado, com a conclusão 
de suas obras, previstas oara 1968 
a Refinaria Gabriel Passõs passará 
a refinar o óleo cru a ser transpor-
tado da Refinaria DuqUe de Caxias 
através do oleoduto . ' 

Nestas circunstâncias Minas Ge-
r~is terá ampliadas su~ condições 
amda hoje adversas, para concor-
r~r com outros Estados da Federa-
çao no setor industrial. 

Justo e oportuno, portanto, pres-
tar uma homenagem às nossas Clas-
ses Produtoras, enaltecendo-lhes o 
papel propulsor no desenvolvimen-
to da economia mineira, neste mo-
mento em .9ue elas vêem coroa-
rem-se de exito seus esforços em 
favor da instalação em Minas d 
uma unidade da PETROBRAS. e 
des~ ~ Reuniões, 7 de março 

<a.> Jarbas Medeiros. 

REQUERIMENTo 

O resultado dessa notável campa-
nha já aparece a nossos olhos uma 
vez que_ já se encontra em fr:se de 
c~nclusao o oleoduto Rio-Belo Ho-
riZonte, estando bastante adianta-
das as obras da Refinaria Gabriel 
~os, assim denominada numa 
Justa homenagem ao grande ho-
mem público mineiro que se des-
tacou na defesa dos mais altos in-
terêsses nacionais 

Nunca é demaiS ressaltar a im-
Portância de que se revestem êsses 

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado d 'lln 
nas Gerais. e a.u-

0 Deputado que êlste S\lbecreve , 
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regimentalmente apoiado, req~er a 
V . Exa . seja inSerido nos .AnalS dos 
nossos trabalhos um voto de con-
gratulações para com o jornal "0 
Estado de Minas", em vrrtude do 
transcurso do seu trigéssimo oita-
vo (38°) aniversário de fundação, 
dandO ciência da decisão da Casa 
ao Exmo. Sr. Diretor dBX!uele ma-
tutino, jornalista Paulo Cabral. 

Sala das Reuniões, 7 de março 
de 1966 . 

(aa . ) José de Castro - Sinval 
Boaventura - Carlos Megale 
Manoel Costa - Marta Nair Mon-
teiro - Hugo Castelo Branco 
Maria Pena - Geraldo Quintão . 

Justificativa - Quando o Brasil 
se encontrava no li.miar da transi-
ção que se efetuou com a. Revolu-
ção de 1930 coube, sem duvida, ao 
"Estado de Minas" um papel de re-
levância na informação da opinião 
pública mineira. Ali se firmou a 
trincheira de defesa dos postulados 
da Aliança Liberal, em nosso Es-
tado. De então para cá, o matutino "da 

REQUERIMENTO 

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

O Deputado infra-assinado, ouvi-
do o Plenário, requer se insira na 
Ata de nossos trabalhos um voto 
de congratulações com a população 
do Município de Sabará, nas pes-
soas de seu Prefeito Municipal e 
Presidente da Câmara Municipal, 
pelas providências que vêm de ser 
adotadas pelo Secretário Gilberto 
Almeida, de inStalação e funciona-
mento no corrente ano, do Ginásio 
Estad~al ali recentemente criado 
em Lei, e, que da decisão da Casa, 
se dê ciência ao Prefeito Munici-
pal, ao Presidente da Câmara, Wil-
liam Rodrigues, Dr. Geraldo Par-
r eiras, Presidente da FundaÇão Sa-
barense de CUltura, Dr . Wagner 
Brandão, MM. Juiz de Direito, Dr. 
Silvio Pereira, Dr . Honório Armond 
Filho e ao Sr. Fernando Viterbo. 

Sala daS Reuniões, 28 de fever~i
rode 1966 . 

(aa . ) João Navarro- Gomes Mo-
reira - Waldir Morato - Jehovah 
Santos - Hermelindo Paixão. 

família mineira" firmou-se, real-
mente, como o órgão de divulgação 
da noticia credenciado em todos os 
lares mineiros, pela fidelidade da 
informação, pela segurança de suas 
análises e, principalmente, pelo ro-
teiro seguro que imprime à forma-
ção democrática do povo mineiro. 

Seria realmente diminuta uma 
justificativa histórica dêsse órgão 
dos Diários Associados, em nosso 
Estado. Diversas de suas reporta-
gens se encontram transcritas nos 
Anais desta Casa, bastando sim-
plesmente uma pesquisa sucinta pa-
ra se confirmar o quanto de vali-
dez vai em nossas palavras. 

Portanto, êste requ-erimento visa, 
sobretudo, a revelar a participação 
desta Assembléia nas homenagens 
tributadas hoje ao matutino de 
maior circulação de n<;>sso Estado . 

Justificativa - Sensibilizou-se o 
Secretário da Educação, Deputado 
Gilberto Almeida, com o problema 
do ensino secundário em Sabará, 
visto ter ocorrido, naquela locali-
dade, um incêndio que destruiu as 
instalações do estabelecimento que 
funcionava sob a direção e respon-
sabilidade da Fundação Sabarense 
de Cultura, presidida pelo Engenhei-
ro Dr. Geraldo Parreiras . Ressen-
tia, portanto, a mocidade sabaren-
se, da instalação do Ginásio Esta-
dual para que não houvesse solu-
ção de cont:.nuidade de seus estu-
dos. Atendendo a pêlo nosso, houve 
por bem o Sr. Secretário de ado-
tar as providências exigidas pela 
laboriosa população daquela cida-

Sala das Reuniões, 7 de março 
de 1966. 

(a.) Jo~ de castrQ , 

de. 
(a.) Joio Na~rQ 
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O SR . PRÉSIDENTE _ Com a 
palavra o Sr. José Maria Magalhães 

o SR. JOSJ!: MARIA MAGALHAES 
- Sr. Presidente, Srs. Deputados 

O nordeste mineiro de há muit · 
reclama uma rodovia para o esg~ 
tamento de sua produção As ._ 
d d f

. · CI 
a e? _que Icam não só no Vale do 

Jeqw inhonha, na sua nascente co-
~o, t~mbém, no Vale do Rio Doce 
nao tem, até hoje, uma rodovia de 
~o~_ categori~, para servir àquela 
Iegia?,. que e essencialmente agro-
pecuana, mas que tem tamb. 
no seu subsolo uma riqueza in~r;;: 
m~nsurável que precisa ser dina-
~zada, em b enefício do desenvol-
vrmento do nosso Estado. 
. Anexamos, ainda, como justifica-

tl_va da n~ssa proposição, a entre-
VISta publicada no Estado de Mi-
nas_ de 2712166, concedida pelos Srs 
Jose_ Monteiro da CUnha :rviagalhães' 
Presidente da Cooperativa dos Pro~ 
dutores Rurais do Sêrro Helvéc· 
Jos~ d_e Oliveira, Preside~te da ls~ 
soCiaÇao Rural de Conceição de Ma-
to Dentro, e José Marcilio Moura 
~unes, presidente da Câmara Mu-
mcipal do Sêrro. 
~· êste o apêlo que fazemos, por 

mew. de uma Proposição, para que 
as Cidades de Conceição do Mato 
~ntro e Sêrro tenham uma Rodo-
VIa que possa servir não só a êsses 
mun~c!p~os, mas a uma dezena de 
municipiOs que estão localizados 
naquela região . 

INDICAÇÃO N. 1 . 055 

Exmo · Sr · Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 
Reque~emos a v. Exa., ouvida a 

Casa, seJa feita uma Indicação ao 
Senhor Governador do Estado no 
sentido de que S. Exa. coloque 
em caráter de prioridade no Plan~ 
::~?viário de 1966, a r-etüicação e 
~tamento da Rodovia Belo Ho-
nzonte - Conceição do Mato Den-
tro-Sêrro, conforme estudos já ela-
borados pelo D. E. R .. 

Sala das Reuniões 7 de março de 
1966. , 

(~a) José Maria Magalhães _ 
B_atlsta ~nda - Alvimar Mou-
rao - Ctcero Dumont . 

. Justi~oativa - Desnecessário se-
na s~Ientar a importância desta 
R_odovta para os municípios que se 
situam_ no nordeste mineiro cuja 
produçao agropecuária e cujas ri-
qu~as do subsolo precisam sofrer 
o rmpulso dos grandes empreendi-
mentos· ~ CEMIG será, em breve, 
um~ reahdade para Sêrro e Sabinó-
polls e por certo atingirá, em futu-
ro próXImo, Conceição do Mato Den-
tro e Dom Joaquim. 

O Governador Israel Pinheiro em 
sua campanha eleitoral prometeu 
e~ a~igo publicado no "Estado d~ 
~as de l j10j65, a correção do tra-
ça 0 _e o asfaltamento da citada 
rodov~a. t erminando com os seguin-
tes diZeres: "Será a homenagem 
qu~ prestarei à terra natal de meu 
p~u·~. Referia-se a Sêrro, bêrço do 
digno e saudoso João Pinheiro 
_Anexamos, ainda, como justiÍica-

çao . desta nossa Proposição, a en-
treVIsta publicada no Estado de Mi-
nas de 27/ 2/ 66, concedida pelos Srs 
José Monteiro da Cunha Magalhães. 
pr-esidente da_ Cooperativa dos Pro: 
dutores RuraiS de Sêrro· Helvécio 
Jos~ C!_e Oliveira, preside~te da As-
soctaçao Rural de Conceição do Ma-
~ Dentro ~ José Marcílio Moura 

.unes, presidente da Câmara Mu-
rucipal de Sêrro . 

Sala das Re ·-de 1966 . umoes, 7 de março 
(a · ) José Mar.i,a Magalhães. 

NORDESTE DE MINAS REIVIN-
DICA ESTRADA DE VY.nAL 

IMPORTANCIA 

As cla_:;ses produtoras da região 
do murucipio de Sêrro, compreen-
d~ndo tõda_ a parte do Nordeste de 
Minas, estao empenhadas numa 
campanha visando a conseguir do 
Govêmo do Estado, a co~ção 
da estrada que ligará o Nordeste 
ao Norte mineiro. Representando 
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as classes produtoras daquela par-
te do Estado, estiveram na redação 
do "Estado de Minas", os Srs. José 
Monteiro da Cunha Magalhães, pre-
sidente da Cooperativa dos Produ-
tores Rurais de Sêrro e médico em 
Belo Horizonte; Helvécio José de 
Oliveira, atual .president~ da Asso-
ciação Rural de Conceição do Mato 
Dentro e bancário na Capital; e o 
vereador José Marcílio Moura Nu-
nes, Presidente da Câmara Muni-
cipal de Sêrro. 

No plano do DER 

- E' uma estrada-tronco, da 
maior importância para uma vasta 
região, e que significará, uma vez 
constn.úda, a redenção do Nordes-
te de Minas, tamanhos os serviços 
que irá prestar a dezenas de muni-
cípios produtores" - disse à re-
portagem o presidente da Coope-
II'ativa dos Produtores Rurais de 
Sêrro, sr. José Monteiro da Cunha 
Magalhães. Acrescentou que a rei-
vindicação das classes produtoras 
daquela região de Minas já é do 
conhecimento do Departamento de 
Estradas de Rodagem, que incluiu 
a referida obra no plano rodoviá-
rio do Estado . 

Municípios beneficiados 

O presidente da Câmara Munici-
pal de Sêrro, Sr. José Marcllio 
Moura Nunes, colocou em destaque 
a imoortància da estrada, a qual 
"é cônsiderada a única solução 
para uma rodovia ligando o Nor-
deste de Minas às remais regiões 
do Estado, estrada essa classifica-
da como de primeira categoria". 

Por sua vez, o presidente da As-
sociação Rural de Conceição do 
Mato Dentro e bancário em Belo 
Horizonte, Sr. Helvécio José de 
Oliveira citou, auxiliado pelos Srs. 
José Monteiro da CUnha Magalhães 
e Marcílio Moura Nunes, os muni-
cípios que serão beneficiados com 
a construção da estrada: Lagoa San-
ta, Jaboticatubas, Morro do Pilar, 

Conceição do Mato Dentro, D. Joa-
quim, Sêrro, Alvorada de Minas, 
Congonhas do Norte, Serra Azul de 
Minas, Presidente Kubitschek, Rio 
Vermelho, Materlândia, Sablnópo-
lis, Paulistas, São João Evangelista, 
Virginópolis, Peçanba, Santa Maria 
do Suaçuí, Coluna e muitas outras 
cidades mineiras . 

Produção pam escoar 

Destacaram, ainda, os represen-
tantes das classes produtoras de 
Sêrro e Conceiç.ão do Mato Dentro 
outro fator importante que justifi-
ca a construção da estrada . Com 
a execução dessa obra, Guanhães, 
que dista 280 quilômetros de Belo 
Horizonte, ficará a 220; Sêrro di-
minuirá a distância que a separa 
da Capital em 48 quilômetros; e 
Conceição do Mato Dentro, em 48 
quilômetros. 

A construção da estrada possibi-
litará o escoamento da produção 
daquela rica região de Minas, que 
produz mandioca, laticínios, gado, 
milho, feijão, sufno, madeira, mi-
nérios: (bauxita uma das maiores 
jazidas do mundo), cromita (a úni-
ca em Minas), hematita (em Sêrro 
e Conceição do Mato Dentro), man-
ganês, pedras para fachadas de ca· 
sa (já em exportação) e as jazidas 
de mármore da Serra do Cipó. 

Homenagem a Joãa. Pinhriro 

Depois de revelarem que o movi-
mento encetado conta com o pro· 
nunciamento valioso da Associa-
ção Comercial de Minas Gerais, os 
representantes de Sêrro e Concei-
ção do Mato Dentro lembraram que 
a necessidade da construção dessa 
estrada foi reconhecida pelo saudo-
so João Pinheiro, qUe tencionava 
levar até Sêrro a ferrovia. O plano 
do então governador não foi exe-
cutado porque a morte súbita o 
colheu no exercício do mandato . 
Agora, uma vez executada essa 
obra, o povo da região sugere que 
a rodovia receba o nome de "João 
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Pinh~iro", em homenagem ao ilus-
tre filho de Sêrro. 

rop~~ ú~o~ ~ s~s. _José Mont~i
José de Oliveira ag lhJae~, Helvécio 
,u.. e ose Marclli ... uoura Nunes disseram o 
campanha eleitoral iue, em sua 
nador Israel Pi.nh ? a ual gover-
tornar realidade 0 eu-o pro~etera 
nejara e que seu Pat pia-que esperam ver a b 
concretizada dentro d b 0 ra po. e reve tem-

- A Comissão de Transportes 
O SR . PRESIDENTE . 

palavra o Sr . WALDoMIRO ~~a 
O SR. WALDOMIRO LOBO . 

Sr. Presidente, Srs. Deputad -
Volto os . . a esta Tribuna para inda 

gar, mais uma vez de v -
Presidente, sôbre 'a Pr . Exa.;' Sr. 
minha autoria que pedo:o;~çao ~e 
Casa faça um a êlo e es a 
dente da Repúbt ao Sr. Presi-
que não sejam ~~ti~~:nti~o ~e 
ças com os trabalh d inJusti-

O SR. PRESIDENTE _ 
com o maior aprê A Mesa, 
lavras do De ço, recebe as pa-

putado Waldomiro Lô ?o, que ape!a no sentido de que s;_ 
t!q~~fm!S:~ ~~P;~~~~~~~m;nt~ ao 
i:~zi~s a êste Plenário, reÍati~:: 
mfnim aos novos níveis do salário O. 

Reafirmo ma· . - , lS uma vez à Cr"L miSsao de Just · . . • v-eminent D Iça, presidida pelo 
Branco e a n~~!ado Hugo Castelo 
cer aos' ilustres p~dade de encare-
da matéria res e ao Relator 
vie a êste ~~ '! 9uanto antes, en-
mencionada 0 nano a proposição 
será f ·t ' que compreendemos ei o com a mai 
visto que estando or u;gência, 
Comissão de Justi no seu início a 
to, as dificuld d ça tem, por cer-- . a es comuns ao P . 
ClPIO dos trabalhos d 6 - rm-
ta Casa. os rgaos des-

QUESTAO DE ORDEM 
M
Lima, Raposos e ck ~~: d: NZ ova 

etalúrgica _ ona mínim • com reiaçao ao salário 
o. V. Exa Sr P i prometeu entend . ' . res dente, 

bros da . _er-se com os mem-
que o C?miSsao de Justiça para 
se dad:ms depressa possível, fôs-
est C o . parecer, a fim de que 

O SR. HUGO CASTELO 
CO - (Pela ord BRAN-
lavra, pela orde~~~r~ ::is~d a :-

Re~uer~ ptudesse apreciar o meu 
en o Como J. á diss 1 to a esta ri-·b e, vo -

o apêio a v kx una, para reiterar 
Ant · a . neste sentido 
cisaes ~e st~ja tarde, esta Casa pre: 

. _ cu Ir e votar minha 
g~:::o, bois os trabalhadores P~~: 
bres a oa vontade dos meus no-
Com. pa!es . Mas, sem o parecer da 
nadaiSSao Para o qual foi enviada 

se poderá fazer. ' 
su~~:X~ ~is, Sr. Presidente, a 
tido - eu-a boa vontade, no seu-
lhos' ~ de_ ~ erferir nos traba-
a a ozn:ssao, mas de solicitar 
d presentaçao do parecer a fim 
ri~ que a mes~a possa vir ~ Plená-

Para ser discutida e votada. ---
"Estado de Minas" _ 2712166 _ 

0 SR. PRESIDENTE T en . 
palavra, pela ordem, o Sr~ De~r:;ta~ 
do Hugo Castelo Branco 

O SR. HUGO CASTELO BRANCO 
-1 Sr. Presidente, apenas para es 
carecer a v. E;,ca . -
ta-feira wt· ·' que, até qwn. 

una, quando se realiz 
a nossa reunião da Co . - ou 
Justiça a maté . rmssao de 
não h~via cheg~a ~-m referência 
são mas d . 0 aquela Comis-' evo dizer a V Exa 
quando tivermos ali a ~ té . · que, 
~gência é evidente ~ rmisJ.a c~ja 
Imediatamente ' a . o sao, 
respe •t pronunciar-se-á a 1 O. 

O SR. PRESIDENTE A 
~gradece os esclarecimentos d';;e~~ 
c~e Deputado Hugo Castelo Bran-
doura e~~~ <;!Ue assim continue a 
ment d sao, para o bom anda-

2 e seus trabalhos com 
posiçoes de grande importância ~ro-
. - Não havendo mais oradores lilScritos, segue-se a 
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DISCUSSAO E varAÇAO 
DE pROPOSIÇOES 

· . 8 Deputado Cícero Du-
tlgo 95, ao r. t á de assunto rele-mont, que tra ar 

PALAVRAS DO SR . PRESIDE~ 
O SR. PRESID~NTE - Est~~ 

abertas as insc_rlçoes para a Re 

vante e urgente· Requerimento e 
A Mesa defere o . 

. 0 em 60 mmutos . 
fuc.;e~ ~ra;alavra o Sr . Deputado 

nião de amanha · ue 
A Mesa comunica à Casa q ' 

hoje, dia 7' termina o praz~ P..;::. 
apresentação ddae ~~tft~cional n. 
posta de Emen utado 
25 de autoria do nobre Dep 
Cí~ero Dumont, que fixa a data das 
eleições municipais e toma outras 
providências. 

REQUERIMENTOS 
O SR . PRESIDENTE - Sôbre u~ 

M Requerimento do Sr · Dep. esa, pede seja 
tado Carlos ~egale que t d pro-
lavrado em Ata um V'? o e em 
fundo pesar pelo falec~ment~~dri
Barbacena do Sr · Manano à 

es Oliv~ira, antigo Vereador 
gu ara de Antônio Carlos . 
câ;m votação o Requerimento . Os 
Srs Deputados que o aprovam, 

: manecer como se en-querram per ) _ Foi aprova-
contram - (Pausa 
do . 

_vem à Mesa: 

REQUERIMENTO 
~o. sr. Presidente da Assem~ 

bléi.a Legislativa do Estado de Mi 
nas Gerais· · do na 

O Deputado abaixo assma , d 
'd da Bancada o qualidade de Ll er têr-

Cícero numontRO. DUMONT - Sr. o SR C!CE 
Presidente, Srs. Dep'!tados · minha 

Solicitei ao ilustre lí~~r da fal 
a.d ue me facilitasse ar Bane a q · destinado a 

pelo artigo 9~~e r:levante e ur-
tratar de assf alguns comentá-

te Quero azer gen . . 3 552 do Sr. Go· rios ao ProJeto n. · ' -
vernador do Estado, que propdoe a 

. a-o do Conselho de Coor ena-cnaç a1 S~b e a im-
ção do Crédito R~~ · di~sprensam-se portante a materia, 
comentários; e que é urgente,~;
bém porque S. Exa. fixO';! o !' 

d' e 30 dias para que seja dis~~-
xo ta casa Justifi-t' da e votada nes · 1 or anto 0 uso desta facul-
~~~':; ie~ent~l, passamos a . tratar 
do assunto que me traz à T:tbU?a . 

O Governador Israel. Pinherro~ 
indo o que anunctou em en cumpr . desejava trevista à unprensa, que r-

criar três Conselhos parad a r~: ~ 
zação da sua tarefa, man. ou bo _ 

rtmeiro Projeto, o que crta o n 
P lho de Desenvolvimento . Agora, 
se do Projeto o que 
manda o s~ d eoo;denação cria 0 Conselho e 
do Crédito Rural. - do 

"''"da em relação a este_ segun 
n-u• • çã.o nao se mo-Projeto, a nossa posl! Govêrno 

V Exa. , nos 
ex-PR, requer 9: d; Regimento In-
~~0 d~:r:~ja concedida a p~lavr~ 

' t 95 do mesmo Regunen 

difica . Entendemos que o . As-
do Estado pode e deve pedrr à. e-
sembléia os ~trumentos q_ue rda 
pute necessárlOS à realizaçao deve 
sua tarefa, e esta Assembl;m edi-
outorgar-lhe os mstru.men o~ P ue 
dos mas com a colabora~ao ~ra ·wgar necessária introduztr, P 

e, pelo ar! . 'la ao Senhor Deputado to trans en- · d -
Ci~ero Dumont, que tratara e as-
sunto de natureza relevante e ur ~ua melhor eficiência. . _ de 
gente. 

Sala daS 
de 1966. 

Segundo se lê na expos1çao. t 
Reuniões, 7 de março . s ue acompanha o PrOJe o, 

~~1~~e 3q finalidades precip~: à! 
"0 Conselho de Coordenaça~ona(a . ) Carlos Megale. ôbre a 

0 SR PRESIDENTE - s 
Mesa Requerimento do Sr. Carlos 
MegaÍe que, como Lidepr al~v!~~~~ 
da do ex-PR, requer a ar-
artigo 94, para transferi-la, pelo 

réd't Rural é o de inStitue 
~zar 1 ~ sistema estadual ~:~: 
to rural que, atendendo :=senvolvi-
zes definitivas para 0 
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mento do setor · rural na formula-
ção da política de suprimentos, de 
recursos financeiros por entidades 
oficiais e estabelecimentos de cré-
dito particulares, a produtores ru-
rais ou às suas cooperativas, para 
aplicação exclusiva em atividades 
consideradas prioritárias" . 

o segundo objetivo é o seguinte: 
"Situar o Conselho como entidade 
auxiliar no sistema federal de cré-
1.ito, instituido pela lei n . 4 . 829, de 
25/ 11/965, ficando o Conselho como 
representante dos Bancos contro-
lados pelos Estados, podendo, atra-
vés de convênios, articular-se com 
dispositivo creditício nacional, em 
condições de organismo regional, 
responsável pela política de distri-
buição de recursos para êste setor 
do território mineiro". 

3.0 ) "Cooperar com as entidades 
que atuam no Estado, no setor de 
assistência técnica, econômico-so-
cial ao produtor rural, cujos ser-
viços sejam utilizados em conjuga-
ção com o crédito". 

São, portanto, Sr . Presidente, es-
sas as finalidades precípuas do 
Conselho, de acôrdo com a própria 
exposição de motivos do Sr . Go-
vernador do Estado . · 

Inicialmente, faremos algumas 
observações sôbre essas finalidades 
principais, tendo em vista aspectos 
gerais do problema. 

A primeira finalidade é a de ins-
titucionalizar o sistema de crédito 
rural. De fato, é uma m edida opor-
tuna, não só em Minas Gerais, mas 
em todo o País : O que se anota e 
o que se vem procurando corrigir 
é exatamente a multiplicidade de 
órgãos, com uma correspondente 
multiplicidade de atividades. E' o 
qUe chama de paralelismo admi-
nistrativo. Na medida em que se 
ordenarem essas atividades, é cla-
r o quE: se ganhará em resultado e 
em eficiência. 

Mas, embora seja êste o ?bjeti-
vo do Projeto: institucionahzar o 
crédito rural, nós vamos de saída 
encontrar algumas dificuldades. 
Diz a exposição de motivos do Go-

vêrno: "O Conselho, atendendo as 
diretivas do desenvolvimento no 
setor público, disporá sôbre a poU-
tica de suprimento de recursos por 
Bancos oficiais e particulares para 
atender aos produtores rurais e 
suas cooperativas" . 

Segundo o disposto na Constitui-
ção Federal, o direito financeiro é 
privativo da União, embora possa 
o Estado, em certos casos, ter a r es-
peito atividade supletiva. Segun-
do ainda o disposto na Constitui-
ção Federal, cabe à União, com ex-
clusividade, dispor sôbre normas 
gerais de direito financeiro . Em 
conseqüência dêsse último item 
constitucional, foi elaborada e san-
cionada a lei federal n. 4. 320, de 
17 de março de 1964, em que se en-
contram normas gerais de direito 
financeiro. Ainda em virtude dêsse 
dispositivo, foi recentemente ela-
borada e votada a lei que dispõe 
sôbre o mercado de capitais, criàn-
do-se o Banco Central dos "Bancos 
particulares" e está inserida nas 
normas gerais de direito financeiro 
Parece que a respeito dos Bancos 
particulares não pode o Estado, em 
lei, dispor a respeito . Bancos par-
ticulares, em matéria de vida ban-
cária, só podem receber normas da 
União. Então, eu começo a ter dú-
vidas: poderia o Conselho, em face 
dêsse raciocínio, dispor para os 
Bancos particulares do Estado? Pa-
rece-me que não. E êste meu racio-
cínio encontra apoio no próprio 
Projeto, porque, em nenhum dos 
seus artigos, o Projeto se refere a.o 
tipo de medidas que poderiam ser 
impostas aos Bancos particulares 
do Estado . Chegamos à conclusão 
lógica de que a mensagem do Go-
vêrno não foi elaborada com o de-
vido cuidado e quem elaborou o 
Projeto não 0 fêz de conformida-
de com a exposição de motivos, no 
que aliás agiu bem. O que é ne-
cessário em matéria dessa relevan-
te complexidade é que haja unifor-
midade na elaboração, se não en-
contramos dificuldades como tais. 
Estas dificuldades são de lnfluên-
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ela negativa na elaboração de 
qualquer diploma legal. Cabe, pois, 
ao Govêrno do Estado, neste se-
gundo Projeto de importâ!lcla que 
manda a esta casa, colher obser-
vações para recomendar a sua as-
sessoria certas regras que ajuda-
ram multo não apenas à Assem-
bléia, mas, sobr etudo, ao própriD 
Govêrno . 

ria própria; seria pois, uma medida 
de alto alcance, do interêsse. da ad-
ministração e da Assemblé18 esta 
de tôda vez que, numa mensagem 
se, fizer referên cias a Leis, sobre-
tudo Leis Federais, fazer ~compa
nhar a exposição. de . motivos, de 
uma cópia das lelS Cltad,~ · 

Estou em que tal postçao d~da 
ao conselho seja não apenas ~til, 
mas conveniente mesmo . Repito, 
entretanto, que não tenho condi-
ções para dizer que esta é uma das 
boas funções do Conselho, ou que 
esta é a única b oa função do Con-
selho na órbita ~ed~ra~ . 

o Projeto, no seu A:tig~ 1.~, fala 
que, realmente, vai ~t1tumooru:: 
zar o crédito rural; diz o Art. 1. · 

"Fica criado 0 Conselho de Coor-
denação do Crédito Rural, e~ que 
se transforma a Coordenaçao do 
Crédito Rural, prevista no Decreto 
n.o 7 .362, de 21111964" . . 

Em primeiro lugar, Sr. Presiden-
te, devemos constatar que ~ ~en
sagem é exata neste ponto: mstl~u
cionalizar o sistema de plan~Ja
mento de crédito rural . Só se m.s-
titucionaliza o que já existe. E 
como antes de o Govêrno atual pro-
por a criação do Conselho de Coo~
denaçã.o do Crédito Rural, já exis~ 
a Coordenação Geral do Crédi~ 
Rural instituida pelo Decreto n. 
7 . 362,' de 2J1j64, devemos debitar 
esta iniciativa do planejamento do 
crédito ao Sr. Magalhães Pinto. 

A outra finalidade do qonselho, 
que merece uma obse~, _ refe-
re-se a que se lhe dê a cot;ldiça? .de 
"entidade auxiliar no DlSpOsltlV~ 
Creditício Nacional, criado pela Le1 
n .o 4 . 829, de 5111165, como represen-
tante dos Bancos controlados ~lo 
Estado, podendo assinar ~onvêmos 
com 0 Dispositivo Creditício Na-
cional, na condição de organismo 
regional". 

Ainda outro dispositlvo, que ser-
ve de terceira finalid!de ~o Conse-
lho, é 0 seguinte: Possibilitar a 
cooperação com as entidade~ que 
dão assistência técnica e soc18l .ao 
produtor rural, num esfô!ç~ conJU· 
gado com a admlnistraçao . 

Esta finalidade, Sr. Presidente, é 
realmente do mais alto alca~ce. 
Agora, que está sendo introdUZida 
e aplicada, no setor rural, a pre-
vidência social . -

Se o Govêrno do Estado nao 
partir para medidas como esta de 
possibilitar ao produtor ter a ajuda 
de outras entidades, quer no setor 
técnico, quer no social, é cert~ qu~ 
nossa economia poderá ~ 
para uma sensivel dlminuiçao de 

Confesso, Sr. Presidente, que, nes-
te particular, não disponho de qual-
quer elemento para oferecer. qual-
quer observação. Mas, deseJO ~e
gistr ar que a Assessoria do Gover-
no poderia ter feito acompanhar o 
Projeto de uma cópia desta Lei, sa-
bendo ela que o Governador res-
tringiu, ao máximo de 30 dias, ? 
prazo para esta Assembléia ex.auu-
nar o assunto e mais, sabendo ela 
que a Assembléia não tem .AsseSSo-

seu produto, se não até P~~ 'f 
colapso . lt certo, Sr. Presl: en e, 
que a matéria versada no Projeto, 
exig" uma alta especüicação para o 
seu melhor entendimento. Confesso 
que não somos, nem sequer, um 
leitor freqüente dêsses assun~os fi-
nanceiros, mas, apesar de nao e~
tarmos providos dêstes conheci· 
mentos especializados, uma leitura 
do Projeto revela ao nosso esp!= 
rito certas dificuldades, certas du 
vidas e certas providências . Umas 
e outras anotamos, sem poder oJe-
solvê-las, mas, para ~gumas P e-
remos oferecer soluçoes corre~v~. o Projeto fala, na sua expos c;8(?,• 
no artigo l.o, em: "Bancos Oficiais , 
"Banco controlados actonUtamen-
te pelo 'Estado", e, tala, ainda, nos 
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"Bancos subordinados ao Estado" . 
A primeira vista, parece que há 
t rês tipos de Bancos no Estado, os 
três tipos já mencionados. Confes-
samos que só conhecemos um pro-
cesso de sujeitamento dos Bancos 
ao Govêrno. E' através do seu con-
t rôle acionário, ou quando o Go-
vêrno cria o Banco com o seu ca-
pital exclusivo. Fora dai, não co-
nhecemos outro processo de con-
trôle . Mas, como o Projeto refe-
re-se, especificamente, a "Bancos 
Oficiais", "Bancos controlados pelo 
Estado, acionàrlamente", e "Bancos 
subordinados ao Estado", ficamos 
com a impressão de que nós é que 
não estamos devidamente informa-
dos sôbre o assunto. O Govêrno, 
neste caso, teria de, pela palavra 
oficial do seu Líder, ou do seu Se-
cretário Administrativo, esclare-
cer a esta Assembléia, se a nomen-
clatura tem sentidos diferentes, ou 
se designação diferente em vários 
pontos, signillca a mesma coisa. 
Sem êstes dados, não se pode pedir 
a esta Assembléia uma colaboração 
mais segura. Ela só poderia dá-la 
na medida em que dispusesse dés-
ses elementos. 

O Projeto estabelece, primeiro, 
que o Conselho de Coordenação, 
planejará o crédito, de acôrdo com 
a política de desenvolvimento rural 
do Govêrno, de maneira a suprir 
de r ecursos o produtor rural e as 
Cooperativas. No seu artigo 5.0 , de-
clara o Projeto que esta política 
será feita pelas Carteiras especiali-
zadas da Caixa Econômica ou dos 
Bancos do Estado . Ao tratar da 
vinculação das Carteiras à Política 
do Conselho de Coordenação Rural, 
o artigo 5.0 diz o seguinte: 

Art. 5.0 - Para os efeitos do ar-
tigo 3.0 da Lei, a Carteira Agrícola 
e Industrial da Caixa Econômica do 
Estado de Minas Gerais fica vin-
culada à política de crédito Estabe-
lecida pelo Conselho de Coordena-
ção do Crédito Rural . 

Parágrafo único - Para os mes-
mos fins previstos neste artigo, fica 
o Governo do Estado autorizado a 

promover a vinculação das cartei-
ras especializadas em crédito agrt-
cola dos Bancos sob o contrOle 
acionário do Estado à política de 
crédito rural estabelecida pelo Con-
selho. 

É certo, Sr. Presidente, que as 
carteiras especializadas se vinculem 
à política do Conselho de Coorde-
nação Rural de Crédito . Mas, no 
artigo 5.0 , o Projeto já propõe a 
vincul.ação da carteira da Caixa 
Econômica Estadual ao Conselho. 
E, no seu parágrafo único, deter-
mina que a vinculação das demais 
carteiras dos Bancos do Estado 
será feita através de autorização do 
Sr. Governador. 

Então, temos a primeira dúvida: 
por que vincular, por lei, a carteira 
da Caixa Econômica Estadual logo 
à política do Conselho e não fazer 
o mesmo em relação às carteiras 
especializadas dos demais Bancos? 
Haverá uma razão técnica? Pare-
ce--me que a razão técnica que exis-
te recomenda a inversão no crité-
rio. O que se dispõe no parágrafo 
único do artigo 5.0 , em relação às 
carteiras dos Bancos, isto é, que o 
Sr. Governador fizesse a vincula-
ção à medida em que fôsse neces-
sária, êsse critério é que deveria 
presidir ta:nbém o artigo, isto é, a 
carteira especializada da Caixa 
Econômica do Estado deveria ter 
também a sua vinculação feita por 
decreto. Isto, por uma razão sim-
ples: trataJSe da implantação dle 
uma experiência ou da melhoria de 
uma· experiência, já implantada, 
porque esta experiência foi implan-
tada pelo decreto-lei 7.832, ao tem-
po do Governador Magalhães Pinto. 
Trata-se de uma experiência. E' na-
tural que os critérios não devam 
ser definitivos, portanto. Então, o 
critério que permite certa flexibi-
lidade é o de a vinculação ser feita 
à base de decreto e não à base da 
lei. Então, a razão técnica para 
êste tratamento diferente em rela-
ção à vinculação da carteira da 
Caixa Econômica e às dos demais 
Bancos não deve ser o motivo a 
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que se tenha referido na elabora-
ção do Projeto. Haveria outra ra-
zão? Não creio . Todavia, ouvi uma 
interpretação, que não acolho, mas 
que registro, porque pode ser útil 
ao Govêrno . Esta interpretação re-
s ide no fato de que o Presidente da 
Caixa Econômica Estadual, no mo-
mento, já confirmado, é o antigo 
auxiliar do Sr. Magalhães Pinto, 
Dr. Nylton Veloso. Não faço a in-
júria de supor que o Govenador do 
Estado legisle em bases de prefe-
rência ou de prevenção. Mas, de 
rênc1a ou de prevenção. Mas, tam-
bém, não se pode admitir que a 
liberalidade de tais aspirações não 
oneram . Mas, de qualquer manei-
ra, fica a observação. E para COl:-
rigi-la vamos apresentar emendas 
a respeito do artigo so. 

O artigo 6.0 do ~ojeto obedece 
à mesma orientação adotada no ar-
tigo correspondente à matéria do 
Projeto 3 .544, que cria o Conselho 
de Desenvolvimento do EStado. Diz 
que o Conselho de Coordenação do 
Crédito Rural será presidido pelo 
Governador do Estado e se consti-
tui de mais 4 membros. O Conse-
lho terá o vice-presidente escolhido 
dentre os membros, pelo Governa-
dor do Estado . 

O parágrafo 2.0 diz que caberá ao 
Vice-Presidente representar o Pre-
sidente do Conselho nos seus im-
pedimentos. O membro designado 
vice-presidente, com função execu-
tiva, terá prerrogativa de vencimen-
tos de Secretário de Estado, aten-
dendo aos demais com vencimentos 
correspondentes às vantagens do 
nivel 22, acrescidas do abono espe-
cial de um têrço, a que se refere 
o artigo 4 .0 e seu parágrafo, da Lei 
n.0 3. 422, de 8-10-65. Já o Parágrafo 
4.0 refere-se ao abono especial de 
que trata o parágrafo anterior , e 
que se extinguirá automàt1camen-
te no caso de incorporação dessa 
vantagem aos respectivos n1ve1s 
de vencimentos. 

A Assessoria que não teve mais 
que grau zero no primeiro Projeto, 
teve muito pouco no segundo. Tal-

vez a sua nota não possa chegar a 
dois, se o e;~taminador fôr muito 
rigoroso! 

Mas, há um segundo pecado . De-
clara o Projeto que o Conselho é 
composto de três Membros, mas 
não fala no prazo de duração da 
função dêsses Conselheiros. E' de-
missível ad-nutum? :tle tem man-
dato? A sua função é indetermina-
da ou tem prazo certo? E' claro que 
uma das quatro soluções tem que 
se dar . Atendendo a que o Conse-
lho· é um órgão a uxiliar do Govêr-
no na realização da sua poUtica. 
nós temos que partir do pressu-
posto de que os Membros do Con-
selho devam estar afinados com o 
pensamento administrativo do Go-
vêmo, pelo menos em principio . 
:tle pode variar nas soluções, mas, 
em principio, tem que estar afina-
do com o Govêrno, senão não seria, 
assim, um órgão de colaboração. 
Se o Conselho vai colaborar com 
o Govêrno, dai decorre uma conse-
qüência . E' que o prazo de dura-
ção da sua função deverá corres-
ponder ao prazo de duração do Go-
vêrno que os admitiu. Se o futuro 
Governador entender de conservá-
los, pode reconduzi-los . Senão, es-
tará livre para a solução que mais 
lhe convenha na base dêste prin-
cipio que acabo de focalizar. Mas, 
isto não está no Projeto. Pelo Pro-
jeto a impressão que se tem é que 
esta função é indefinida. O Conse-
lheiro poderá permanecer nela en-
quanto entender, e isto, a meu ver, 
contraria a própria filosofia do Go-
vêrno . Ainda mais, o Conselho de 
Coordenação do Crédito Rural ao 
lado do Conselho de Desenvolvimen-
to Econômico e da Coordenação do 
Crédito Exterior, segundo as pró-
prias palavras do Governador ao 
"Diário de Minas", constituirão os 
três órgãos máximos da sua admi-
nistração. Ora, que a escolha dos 
Membros para Conselho de tal im-
portância seja do Uvre arbítrio do 
Governador tem que ser pela razão 
já mencionada. Mas, essa escolha, 
embora livre, deva exigir do esco-
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lheiros de 2. • classe. Mas, nAo é 
tudo· E' das práticas adminJstra-
tivas, no Brasil e no Estado~ a es-
colha dos nomes para os altos car-
g~s; como são os de membros 
dest~ Conselho e de outros, f azê-la 
ao livre arbítrio do Governador 
ma~ su~ordinadas a algumas con-' 
diçoes, mclusive a da participação 
da Assembléia na escolha dos no-
m_es ·. 1: praxe, na administração 
publica nacional e nós lembramos 
o caso do Minis. tro do Supremo 
Tribunal, do Embaixador, dos mem-
~ros. do Conselho Nacional de E co-

orrua, que podem ser nomeados 11-
vr:mente pelo Presidente, mas de-
POlS de obter a aquiescência do 
Senado. Do Tribunal de Contas 
do Procurador Geral do Estado, 
qu~ podem ser nomeados, mas de: 
po~ do assentimento da Assem-
bléia. Por que não adotar-se esta 
regra tradicional e conveniente que 
preserva mais o Executivo dos' pos-
tulantes neste caso? Por que não 
;dotá-Ia, se a função do Conselho 

das mais altas no Estado? Ou nós 
estarf~os enganados, e êste Con-
selho nao passaria de um ó - d fach da? rgao e 

lhido certas condições especiais que 
o hablll~m ou, pelo menos, dêem a 
presunçao de que êle esteja habili-
tado_ e bem desempenhado a sua 
~ao. Deve o Conselheiro ter ido-
neidade moral indiscutível, deve ser 
homem de saber notório ou, pelo 
meno~, reconhecido como homem 
experunentado em tnatéria de ne-
g?cios públicos. Sem êsses requi-
sitos fundamentais, a escolha livre 
por parte do Govêrno poderia le-
vá-lo a escolher o pior, às vêzes, 
até a contragosto. Para Ministro 
do Tribunal do Contas, exigem-se 
essas condições; para Procurador 
~eral também. Por que não exi-
gi-las para os Membros do con-
selho? Mas não é tudo, Sr. Presi-
d€nte. O Projeto estabelece um tra-
tamento diversilicado para os seus 
componentes. Há um Conselheiro 
extra; o Governador; há um Con-
selheiro de 1.• classe 0 Que tem 
"status" de Secretárl~; e há um 
Conselheiro de 2.• classe, para bu-
r~crat~ . c_ompreende-se que esta 
d_Iversificaçao, na categoria admi-
rustrativa e poUtica do Conselhei-
r?, externamente, trará um despres-
~Igio à autoridade do Conselho e 
mtern~ente. uma bierarquizaçã~ 
de autor1dade, que poderá levar ao 
cerceamento de liberdade dos Con-
selheiros. Não é difícil avaliar que 
um Conselheiro, que se julgue Se-
cretário de Estado, entenda-se com 
mais direito de dizer e de decidir 
que um Conselheiro, que seja ape-
n~ do nivel 22, e que ganhe 700 
nul cruzeiros por mês. O problema é 
de categoria; é de autoridade. ~ 
claro que um Conselho, com 3 ca-
tegorias, não pode funcionar bem 
1: fácil de compreender que o' 
Governador tenha uma categoria 
diferente, mas é impossível de jus-
tificar que os demais componentes 
do Conselho se dividam em Con-
selheiros de 1 a e 2• classes. Não 
vai ser fácil encontrar, dentre ho-
mens de notável saber, de idonei-
~ ilibada, de comprovada expe-
têncla nos negóelos públicos, aquê-

a · Mas, estamos certos de 
que_ o Conselho será realmente um 
órgao importante e, sendo impor-
tante, o recrutamento dos seus 
compo~entes, não POde deixar de 
se C~gtr a três circunstâncias, pre-
bventivas ~e sua autoridade e de seu 

om func1onamento. 

es que queiram ser apenas Conse-

Mas não se esgotaram, a respei-
to dêste artigo, as observações E' 
u:na conquista democrática dos. úl-
trmo~ -tempos a participação da 
Oposiçao no Governo, nos colegia-
do~. Esta conquista democrática 
vru ganhando prática pacifica e 
abrg~~o o seu plano de ação, por 
que, Ultimamente, a ciência polftica 
tem constatado que a Oposição Só 
P~de desempenhar bem a sua fun-
çao fundamental de fiscal do P<>der 
através da participação na intimi: 
dade do órgão. 

A fisc:allzação parlamentar serve 
~ nao é completa. A fiacauz&. 
çao com a parttcipaçAo na iDtlml-
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dade do órgão não é viável~ mas é 
eficiente. Esta conquista nao rá~ 
nas prestlgi.a o regim~ ~em~c as 
co porque dá uma partlclpa.çao d 
co~rentes fora do Poder, no ~á 
mas o fortalece porque, na.~ na 
em que uma solução cone~. 
corrente governamental e nao g?-
vernamental, está garatido o apolo 
maciço às deliberações do Execu-
tivo Então ganha o poder demo-
crático e ga~a mais aind~, 0 poder 
oficial . :S:ste principio é vltonoso e 
praticado no âmbito nacional e 
aqui no Estado. O ex-PSD de!end~u, 
quando oposição, a intrC?d;uçao des-
se principio em duas leiS unpo_rta.n-
tes que a Assembléia vo~ou, J~ no 
final do Govêrno Magalhaes Pmto. 
Na lei que criou a co~. coop~
rativa Habitacional de Mmas Gerrus 

Estas observações eu as concre-
tizo através de uma emenda que, 
ainda hoje, passarei à Mesa . 

Mas. ainda há mais, sr · Presi-
dente Trata-se do art. 8° e tam-
bém do art. ~ . O art. so diz o se-
guinte· "O conselho de Coordena-
ção ~ Crédito Rural terá um. setor 
técnico integrado por servidores re-
quisitados de órgãos da adminis-
tração ou não, por servidores per-
t encentes a entidades executoras. 

Parágrafo único - O Conselho 
de Coordenação do Crédito Rural 
poderá instituir grupo de ~rabalho 
para desempenho de funçoes pre-
viamente determinadas, que se re-
lacionam com a sua competência. 

Art. 90 - Mediante prévia. e ex-
pressa autorização do Govêrno ~o 
Estado, o conselho de Co~rdenaçao 
do Crédito Rural poderá amda, con-
tratar. pelo prazo de um ano pes-
soal técniCo para desempenho de e na lei que criou ~ C<?DEV ALE, 

companhia de ValorlZaçao e Recu-
peração do Val? do .J?quitinhonha ~ 
Lã há dois d1Spos1bvos ~an~ 
do' que da sua administraçao ~a;tl
cipem representantes da oposlçao_. 
Na COHAB foi indicado pela oposi-
ção, então o PSD, o noss~ coleg_a 
Dr Francisco de Castro Pires Ju-
nior . A CODEV ALE já teve ou va:t 
ter 0 seu representante de . o~sl
ção . o Governador Israel Pinheir? 
pode pessoalmente, atestar a efl-
ciêndia e a importância desta r~ 
gra . S. Exa . construiu B!asíha 
tendo como suporte administrati-
vo a NOVACAP. Da NOVACAP pa~
ticipava um representante da oposi-
ção e tsto multo valeu a s. E~- I>;i-
meiro, para facilitar a tra.rmtaçao 
das leis no Congresso e segw;tdo, no 
dia em que abriram inquénto. re-
presentantes da oposição puderam 
atestar a lisura dos atos de S. 
Exa Por motivos de ordens ge-
rais · em virtude da experiência vi-
torl~sa, por ser uma ~e defendida 
pelo ex· pSD e de CUJOS quadrOS 
saiu o atual Governador do Estado, 
esta regra não pode deixar de estar 
presente quando se trata da com-
posição do Conselho de Coordena· 
ção do Crédito Rural . 

funções altamente espec~ 
que não se incluam na especallza 
ção de classe do Serviço Público 
Civil do Estado . 

P ágrafo único _ "0 contrato ar ~ ... rá ser previsto neste artigo pV\.Le . 
renovado sempre que a n~c~lda
de do serviço assim o exigir · 

A propósito dêsses dois artigos, 
devemos reconhecer que a AsseSSO-
ria do Govêmo fêz algum progresso. 
Por isso nós lhe melhoramos a 
nota, de 'zero, no Projeto n .o a;;~· 
para o primeiro ponto, neste -
jeto 3 .552. 

Como os Srs. Deputados pude~ 
verific:u, pelo art . so, 0 Pro~t~ 
manda para se compor o setor c 
nico em primeiro lugar' requisitar 
0 p~soal necessário nos quadros 
do Estado ou nas entidades execu-
toras: se no quadrO nfi.o hou!er 
pessoas habilitadas para fll!lçoes 
altamente especializadaS, entao se 
permite à administração contra~ 
êsses elementos por um ~~rl~ de 
certo neste part;icul.a! 0 
preferência. Ao invés de se fazer, 
como se pretendia no Conselho de 
Desenvolvimento, a contratação de 
e 1 em e nt o s estranhOS, procura-

- 223 
-se uma regra mais certa: verifi-
car-se, primeiro se existem, nos 
quadros administrativos, elementos 
capacitados para as funções e, caso 
não existam, procurá-los fora. Mas, 
embora acertando num ponto, erra-
ram em outro: determinou-se que a 
requisição se faça nos órgãos centra-
lizados ou não da administração e 
nas entidades executoras. Esta ex-
pressão "entidades executoras" pa-
rece não ter sentido exato, ou ter 
sentido oculto. Como não conhece-
mos bem a prática de elaboração 
de leis usada pela Assessoria do Go-
vérno não sabemos se esta expres-
são tem, ou não, sentido oculto. En-
tidades executoras da política do 
Govêrno são as que fazem parte da 
administração pública, centraliza-
da ou não: a Carteira da Caixa, ou 
a Carteira dos Bancos. Então, não 
vejo, salvo melhores esclarecimen-
tos, razões para essa expressão fi-
nal . Suponho que ela tenha objeti-
vo bom, claro e construtivo. 

A meu ver, em se tratando de 
matéria financeira, seria inevitável 
que se autorizasse o Govêrno a re-
quisitar pessoal dos quadros dos 
seus Bancos oficiais, porque lá é 
que estão, se não os melhores, pelo 
menos muitos dos melhores ho-
mens entendidos em matéria de fi-
nanças e de financiamento . 

Como os Bancos, embora oficiais, 
são considerados entidades de di-
reito privado - pois são socieda-
des anônimas - será conveniente 
que se autorize, expressamente, ao 
Govêrno do Estado, a requisição de 
<;lementos dêsses Bancos. Assim, 
estaríamos dando ao Govêmo uma 
área maior de recrutamento de pes-
soal especia.Uzado, sem os encargos 
que necessàriamente trarão o con-
trato e as admissões. O contrato 
por um ano é uma medida razoá-
vel e prudente. Se o Govêrno pre-
cisa realizar uma tarefa especifica, 
especalizada e rápida e não tem o 
pessoal necessário, que o contrate 
por um ano, pois é melhor contra-
tá-lo que adm!U-lo. 

Mas, aqui, o Projeto foi pior do 
que o anterior, porque manda. ad-
mitir, sem declara.r se é de acOrdo 
com a Consolidação das Leis do 
Trabalho ou não; manda fazer um 
contrato puro e simples . :S:ste con-
trato, tal como foi recomendado 
pode ser um contrato de direito pú~ 
blico, o que parece não ser con-
veniente . Para ser um contrato de 
direito privado é necessária -a re-
ferência dessa natureza; se é feito 
de acôrdo coro a Consolidação das 
Leis do Trabalho tem-se de decla-
rar. Esta referência é imprescindí-
vel. Mas, não basta o contrato; se 
é necessário que concedamos ao 
Govêrno o direito de recrutar êste 
pessoal, ràpidamente, tem de ser 
por processo que evite abusos, por-
que êstes não os quer, naturalmen-
te, o Governador, mas podem ocor-
rer . Então, temos que tomar medi-
das de precaução em relação aos 
contratos, para que não haja opor-
tunidade para tais abusos. Então, o 
contrato com prazo de 1 ano já é 
uma boa providência, mas isto não 
basta. E' preciso que, no contrato, 
constem o nome e a qullificação 
profissional do contratado, a natu-
reza do serviço que vai ser realiza-
do e seus vencimentos. Através dês-
tes elementos, então, se não é possí-
vel evitar os abusos, é possível mi-
nimizá-los a um nível realmente in-
significante. Mas, não bastam o con-
trato e tais medidas. Há um dis-
positivo na Constituição Estadual 
que declara que cabe ao Tribunal 
de Contas a fiscalização financeira 
do Estado e a nenhum contrato que 
importe ônus par a o Tesouro 
terá validade sem o seu registro 
no Tribunal de Contas. Esta pro-
vidência, que é um imperativo cons-
titucional, não consta. do Projeto . 

Mas, além destas medidas em 
relação ao contrato, o Projeto, no 
seu par~arafo único, autoriza a. 
prorrogação dos mesmos. Tam-
bém concordo em que possa ser 
necessária a prorrogação . Um ano 
pode não ser suficiente .para se 
realizar um~ tarefa. Mas, dois anoa 
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serão suficientes para saber se a 
função r ealmente é necessária em 
caráter definitivo . Vimos, outro 
dia, que, quando se apresentou, 
aqui uma Emenda a um determina· 
do Projeto, depois convertido em 
Lei, autorizando o contrato de pro-
fessOras para ginásios pelo prazo 
de um ano, permitindo a prorro-
gação, por Emenda, se não me en-
gano do Deputado Homero santos, 
foi vetado êsse dispositivo por inS-
piração, ao que consta, do hoje Vi-
ce-Governador do Estado, sob a ale-
gação de que o contrato por um 
ano, seria bastante para permitir 
ao Executivo obter a Lei. Entre· 
tanto, já no Govêrno do P.S.D., (Is-
rael Pinheiro), foi o próprio Uder 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa 
informa ao nobre orador que dis-
põe de 2 minutos para terminar 
suas considera.çóes. 

O SR. CtCERO DUMONT - Vou 
terminar essas observações. mas 
prosseguirei em algumas que tenho 
ainda a fazer . Ainda neste dispositivo está o ar-
tigo 14 mandando abrir crédito, de 
acOrdo com o artigo 43, n° 3, da lei 
4.320, de 17 de março de 1964, que 
dispõe sObre normas gerais de di-
reito financeiro. ~ste dispositivo 
está vetado. Aqui está a lei oficial-
mente publicada com o veto. De-
claramos que não sabemos se o 
veto foi ou não rejeitado, mas te-
mos que partir do que temos em 
mãos, e o que temos em mãos é a 
lei com o veto. Não pode o Pro-
jeto fazer referência ao dispositi-
vo vetado sem que o Govêrno man-
de a prova de que o veto foi rejei-
tado . Não adianta dizerem por ai, 
que não estou informando certo . 
Não estou dando informação mas, 
pedindo, ao dizer que a lei foi ve-
tada, e exigindo do Govêrno que 
faça a prova de que o veto foi rejei-
tado. Se não apresentar a prova, 
não pode pedir à Casa o disposi-
tivo citado pal'a funcionar O COn-
selho. Nós é que não podemos ar-
rostar as conseqüências dessa hn-
prudência. Registro um apêlo 've-
emente ao Govêrno e ao seu L1der 
para que tragam as provas da re-
jeição do veto . Nã.o astamos infor· 
mando, mas pedindo informação ao 
Govêmo e, especialmente, à Secre-
taria de Administração. 

do Govêrno que pleiteava junto às 
fOrças que compõem o esquema 
do Govêrno nesta Casa, a r ejei-
ção do veto, com alegação muito 
razoável, de que sem poder pror-
rogar os contratos os ginásios te-
rão que ser fechados, com o que 
ninguém concorda. Mas, como a re-
novação não foi feita a prazo certo, 
seria renovação indefinida, não foi 
possivel acolher-se o apêlo do 
nobre Lider, porém lhe foi dada 
garantia de que, se o Govêrno man-
dasse Projeto autorizando a reno-
vação dêste contrato por um ano, 
êle teria o apoio de tOdas as fOrças 
politj.cas que não estão engajadas 
no sistema do Govêrno. Daí tirar-
mos a lição de que a renovação 
do contrato deve ser feita, mas por 
prazo certo. Devemos renová-lo por 
mais um ano. Se a experiência recla· 
mar a permanência de função, en-
tão caminharemos para a criaÇão 
em leis, se não está dado ao Go-
vêmo o r ecurso de que necessita 
para a realização de sua tarefa. 

A propósito dêste artigo, apre-
sento Emenda juntando os dois 
num só, procurando introduzir o 
dispositivo que é mais de segurança 
da administração do que de inte-
rêsse poUtico da oposição ou das 
fOrças que não participam do Go-

O SR. PRESIDENTE - SObre a 
Mesa, Requerimento do Sr. Depu-
tado José de castro, em que soU-
cita um voto de congra.tulaçóes 
com o Sr. Lourival Vilela v1ana, 
por sua posse à frente da Facul-
rade de Direito da u .F.M.G . 

Em votação. Os Srs. Deputados 
que o aprovam, queiram permane-
cer como se encontram - (Pausa) 
-Aprovado. SObre a Mesa RequerUnento do 
Sr. Deputado José de castro, em 

vêmo. 
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que pede voto de co tul -
com o professor Darci~ açoes 
Oliveira Andrade sane de 
do livro "O M~la publW_ação 
Homem" ' O Brasil, O 

Em votação Os s 
que o aprovam, que~ Dep:os 
cer como se encontram _!6(Pa e-
- Aprovado. usa) 

Sôbre a Mesa Requerimento 
Sr. Deputado Jarbas Medeir do 
ped

e .,..,..,. to os, que ........ vo de congratul -
com as Classes Produturas de aç~ 
Fed
nas Gerais, especialmente com ~ 

eraçio do Comé i Comercial e Feder~ o, Associação 
trias pela açao das Indús-
de ê~to qu~an?a, hoje coroada 
trução do oleod~mou com a cons-
zonte e Refina . Go Rl?-Belo Horl-

Em votação r:: abne~ Passos . 
Srs. Deputados Requerunento. Os 
queiram permaneieue o apr ovam, 
contram r como se en-do. - (Pausa) - Foi aprova-

qu~r Sr:;~~odJ.eoão Na varro re-congratulações 
com a população de Sabará 
~da do Prefeito Municipal e'dnao Prepes-
Sl ente da ca.mar -
pelas providêncta!' !~! ;':~ea~res, 
adotadas pelo Secretário Gil~ 
d~ Almeida para instalaçao- f Clonamento e un-
Ginásio Esta:~ c~~trente ano do te t , 'i:LU criado recen-
C men e por lei votada por esta 

asa. 
Em votação 0 Req Para encaminhá-lo uerimento. 

o Sr Sinval Bo ' tem a palavra · aventura 
O SR. SINV AL BOA VENrrtmA 

Sr ÓcPresidente, Srs. Deputados -
nharupo es~ Tribuna para enc8mi-
Sr ~ votaçao d_o Requerimento do 
que putado Joao Navarro, que re-

r wn voto de congratulações 

~talom G~~~ ~ s~=~ ope~-
ação de um ....4 ... .&... ' um-

quela histó . &~o estadual na-nca cidade 
E' motivo de ele' nós sr Pr idegran prazer para 

querlm . to e~ nte, votarmos Re-
cipalme~te esta natureza, prin-ins porque o ginásio que ora 
se tala teve as providências lni-

cials tomadas por V -Secretário da Ed ~ Exa. , entao 
no do Sr Magalb ~caçao, no Govêr-
nós po~ . aes Pinto . E' para 
f .! , motlvo de grande sat~~ 
açao aprovar êste v t ,.,_ 
;~~~;:·não só para 

0
o 
0el~~~~ 

de Minas' mas, também, para o povo 
Gerais. 

Contudo, Sr. Presidente -
~~~os compreender que' ~~t~ 

pesos e duas medid 
termlnada.s áreas sã as . Em de-
násios ao 0 instalados g1-
isto n!. P~ que, em outras 

ao se verifica Fa 0 ' 
apêlo ao Lfder do ck, ê ç pois, um 
tome providências ~:U~é~:: ~ 
que sejam também Jnstalad násios para os quais o os os gi-
Magalhães Pinto Governador tor nomeou os Dire-
gais~· ~~~~o as prescrições le-
lações fA que estas congratu-- assem extensivas k po ul&-
çao de São Gonçalo do Abaetép 
Prefeito se encontra no , cujo 
nas galerias desta c momento 
putado Waldir Morat~~fos ~De
~jsa d:~~:~os no sentido de qc:J; 
a instalação d~~oásy::A~:;uala para 
quela cidade. na-

Não nos cansamos de vir à Tri 
buna, Sr · Presidente -
que o Sr. Secretário da ~ca~r 
Deputado Gilberto Alm çao, 
ma!ores dificuldades P:::a~c~:
laçoes dêstes ginásios alegand tal 
~ de numerário. Serta 0 ~ en: 
tão, de o atual Govêrno fazer' 
a pêlo ao Sr. Presidente da um b~a e ao Sr. M'mistro da E=~ 
ç , que, também é mineiro in 
tegrante da ARENA, e -
complementação de ver~tpn~o a 
Secretaria da Fazend ra. a 
que a Secretaria da~ a 2: de 
desse instalar todos os ~. pu-
Minas Gerais I &~os em. 

tá 
. sto é que o povo 

es esperando. 
Deixo, desta Tribuna mais 

vez, o meu aplauso a ~ta inicia~ 
e, ao mesmo tempo um a:...&l va 
sentido de ~ o no 
continue ~ Sr · Secretário 
qüência à ~-.... -1 ~o, dando ae-.woiiGUaçoes doa gtnúloe 
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que foram criados pelo honrado 
Governador Magalhaes Pinto· 

O SR. PRESIDENTE - Para en-
caminhar a votação tem a palavra 
0 sr. Waldir Morato. 

O SR. WALDIR MORATO - Sr. 
Presidente, Srs. Deputados. . 

Não era nosso propósito en~Illl
nhar a. votação dêste Requen.men-
to que está assinado pelo_ Deputad_o 
João Navarro, m 3s, em VlSta. da du-
vida que se criou no Plenáno, sen-
ti-me no dever, não só na q~llda
de de amigo do Deputado Joao Na-
varro, mas, também, como_ conhe-
cedor do problema do ensmo_ mé-
dio de Sabará, de :fazer a lettura 
do Requerimento, para que os De-
putados possam apreender todo o 
seu conteúdo . o Requerimento está 

Jusüfk:atlva: 
s ensibilizou-se o Secretário da 

Educação, Deputado Gilberto _Al-
m eida., com o problema do ensmo 
secundário em Sabará, visto ter 
ocorrido, naquela localidade, um _in-
cêndio que destruiu as inst~açoes 
do estabelecimento que functonava 
sob a direção e responsabilidade da 
Fundação Sabarense de Cultura., 
presidida pelo engenheiro Dr · Ge-
raldo Parreiras. Ressentia-se por-
tanto, a mocidade sabarense, da 
instalação do Oináslo Est!dual 
para que não houvesse soluçao de 
continuidade de seus estudos 
Atendendo apêlo nosso, houve por 
bem 0 Sr. secretário, adotar as 
providências exigidas pela laborio-
sa população daquela cidade. 

assim lavrado: 

REQUERIMENTO 

E:xmo Sr . Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais . o Deputado infra-assinado, ouvi-
do 0 Plenário, requer se insira na 
Ata de nossos trabalhos um voto 
de congratulações com a popula-
ção de Sabará nas pesso~ de seu 
Prefeito Municipal e Prestden~ da. 
Câmara Municipal, pelas provtdên-
cias que vêm de ser adotadas pelo 
secretário Gilberto Almeida, de inS-
talação e funcionamento, no cor: 
rente ano, do Gtnásio Estadual alt 
recentemente criado em Lei e, que 
da decisão da casa, se dê ciência 
ao Prefeto Municipal, ao Presiden-
te da CA.ma.ra, William IRA>drlgues, 
Dr Geraldo ParreiraS, Presidente 
da· Fundação Sabarense de Cultura, 
nr Wagner Brandão, MM Juiz de 
~eito: dr . Silvio Pereira, Dr. Ho-
nórlo Artnond FUho e ao Sr. Fer-
nando Viterbo. 

Sala das Reuniões, 28 de feverei-
ro de 1966. 

( a.) João Navarro . . 
Vejam, srs. J?eputados, que o 

Requerimento nao é de congratu-
lações com o Sr. Secr~tárlo da 
Educação, embora, se fosse, seria 
de inteira justiça. Mas. t~m outro 
endereço, que é a populaçao de Sa-
bará na pessoa de seus r epresen-
tantes . 

Registro, portanto, o nosso ~poio 
ao Requerimento e o esclarecliDei_l· 
to ao Plenário, para que a.equen-
mentos oportunos e justos como 
êstes não sejam envolvidos pela 
politicagem que se quer instalar 
nesta Casa. 

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

VERIFICAÇAO 

O SR. VALDIR MELGAÇO -
(Pela ordem) - Sr. Presidente, 
peço verificação . · 

O SR. PRESIDENTE-- A Mesa 
vai proceder à verificaçao de vota· 
çã.o requerida pelo Sr . Deputado 
Valdir Melgaço. 

Os srs. Deputados que votuam 

(aa.) João Navarro - Gomes Mo-
reira - Waldir Morato - J_ehovah 
santos - HermeUndo PaixãO. 

a favor queiram levantar-se -
(Pausa) - Podem sentar-se. Os 
srs. Deputados que votaram contra 
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queiram levantarse - (Pausa) -
Podem sentar-se . Votaram a fa-
vor, 19 Srs. Deputados, contra um 
Sr. Deputado. Não há "quorum" 
para votação . 

A Mesa determina que o Sr. Se-
cretário proceda à chamada dos 
Srs. Deputados. 

O SR. SECRETÁRIO - Faz a 
chamada, à qual deixam de respon-
der os Senhores: 

Leão Borges - Mário Hugo La-
deira- João Navarro- Reny Ra-
bello - Anuar Fares - Agostinho 
Campos Neto - Altair Chagas -
Athos Vieira de Andrade - Augus-
to Zenun - Carlos Eloy - Daniel 
de Barros- Dermeval Pimenta. Fi-
lho - Domingos Jório - Euler La-
fetá - Gomes Moreira - Hélio 
Garcia - Homero Santos - Hugo 
castelo Branco - Ibrahim Abl-
Ackel - Jorge Ferraz - Jorge Var-
gas - João Luiz de Carvalho -
João Va.z- Joaquim de Melo Frei-
re - José Augusto - José de Cas-
tro -José Luiz Baccarini - Lé1.is 
Chaves - Lourival Brasil - Luiz 
Junquelra - Orlando Andrade -
Otellno Sol - Paulino Cicero -
Pereira de Almeida - Pires da Luz 
- Raimundo Albergaria - Raul 
Fernandes - Salim Nacur - Se-
bastião Nascimento - Sette de 
Barros - Ulysses Escobar - Wal-
dorniro Lobo - Walthon Goulart 
- Wilson Chaves - Wilson Tanure. 

O SR. PRESIDENTE - Estão 
presentes 37 Srs . Deputados. Há 
número regimental para votação do 
Requerimento. A Mesa vai renovar 
sua votação. 

EMVOTAÇAO 

O SR. V ALDJlR MELGAÇO 
Peço a palavra para encaminhar a 
votação, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE - Para en-
caminhar a votação, tem a pala-
vra o Sr. Deputado Valdir Melgaço. 

O SR. VALDm MELGAÇO- Sr. 
Presidente e Srs. Deputados . 

De autoria do ex-peteblsta Joio 
Navarro, Primeiro Secretário desta 

Casa, é o Requerimento que sollci-
ta a consignação em Ata de um voto 
de congratulações com a popula-
ção do município de Sabará, pelas 
providências adotadas pelo atual 
Secretário da Educação, Dr. Gil-
berto Almeida. 

Sr. Presidente e Srs . Deputados, 
nos anos anteriores lutei, com tô-
das as fOrças ao meu alcance, no 
sentido de faze1" com que a rêde 
escolar do ensino médio, fôsse am-
pliada em Minas Gerais. E graças 
a êste meu entusiasmo, aliou-se 
tambêm o entusiasmo do .ex-Gover-
nador Magalhães Pinto, que em boa 
hora remeteu para esta .Assembléia 
um sem-número de Projetos cri-
ando colégios e ginásios no interior 
do Estado. Felizmente, antes que o 
Sr. Governador Magalhães Pinto 
deixasse o Govêrno em 31 de ja-
neiro, conseguimos instalar e estão 
funcionando vários colégios e gi-
násios estaduais . Votamos também 
a criação do colégio de Sabará, ci-
dade histórica que sempre mereceu 
do Legislativo o apoio necessário 
e indispensável ao seu cresclmento, 
porque Sabará, sem dúvida algu-
ma, outra cousa não é senão o pro-
longamento de Belo Horizonte. Por 
êste motivo, a bancada da ex-UDN, 
creio, e eu pessoalmente, nos ma-
nifestamos favoràvelmente à cria-
ção e instalação do Ginásio Esta-
dual de Sabará. Mas, quando me 
m.anlfestei, pessoalmente, contra 
êsse Requerimento, pude observar 
que nas entrelinhas do mesmo fi-
guram votos de aplausos e congra-
tulações com o atual Secretário da 
Educação, Sr. Gilberto Almeida. 
Devo, de antemão, manifestar-me, 
e claro, pela primeira vez, contra 
atitudes do Sr. Secretário da Edu-
cação, que outra cousa nJ.o tem 
feito senão polftlca, e poUtlca a 
mais baixa, naquela Secretaria. Fe-
lizmente, em minha zona eleitoral 
ainda não tive nenhum ato poUti-
co. Mas, tenho observado, com os 
meus colegas de ex-bancada da 
UDN, que o atual Secretário da 
Educação nio tem tetto ou~ cou-
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sa senão tirar professOras de gru-
pos, através de memorandos e no-
meando Inspetoras com podêres 
para destituir diretoras . Não pos-
so me conformar com a parciali-
dade d êsse homem público que Se 
investiu no cargo de Secretário, há 
pouco m ais de um mês, e ao que 
tudo indica f iliado agora à Aliança 
Renovadora Nacional, não tem tido 
o menor escrúpulo, o menor res-
peito à situação politica organiz.a-
da no Estado de Minas Gerais . 

O Colégio que se instalou em Sa-
bará mereceu o apoio desta Casa. 
e o trabalho do Governador Maga-
lhães Pinto . Creio que o próprio 
Secr etário da Educação, através do 
Conselho de Educação do Estado, 
tem criado os mais sérios obstácu-
los à instalação de unidades de en-
sino m édio no interior de Minas. 
Digo isto, Sr. Presidente, porque 
verifico que várias unidades esco-
lares, oriundas de Mensagens do 
então Governador Magalhães Pin-
to, não puderam ainda entrar em 
funcionamento devido aos obstácu-
los oferecidos pelo atual Secretá-
rio da. Educação, ao r egistro de 
professOres, diretores e secretários. 

Se o presente Requerlmnto tives-
se, na verdade, o objetivo de con-
gratularmo-nos com o povo de Sa-
bará, eu o votaria tranqüilamente. 
Mas, vejo nêle, também, aplausos 
ao Sr. Secretário da. Educação, que 
outra coisa não fêz senão cumprir 
o seu dever e dar cumprimento a 
uma Lei votada por esta Casa. 

Para exemplificar o que eu digo, 
com r eferência aos obstáculos ofe-
recidos à instalação de colégios 
criados no interior do Estado, cito 
apenas quatro casos em cidades da 
minha região: Cascalho Rico, Santa 
Vitória, Centrallna e Nova Ponte; 
são quatro unidades escolares que 
conseguimos criar, em novembro e 
dezembro, para cuja instalação o 
atual Secretário Gilberto Almeida 
tem oposto vários obstáculos. 

Congratulo-me, pessoalmente, com 
o povo de Sabará, na pessoa de seu 
rreretto, de seus ed.!s e de suas au-

toridades constituídas, por êste 
grande feito a dministrativo, mas 
deixo de congratular-me, por outr~ 
lado, com o Sr. Secretário da. Edu-
cação, que outra coisa não tem fei-
to, à frente daquela Pasta, que não 
politica, e polftica no mais baixo 
sentido. Por isto, pedi verificação 
de votação, não obstante manifes-
tar o meu regozijo pela instalação 
do Colégio em Sabará. 

O SR. PRESIDENTE - Para en-
caminhar a votação tem a palavra 
o Sr . Deputado Delson Scarano . 

O SR. DELSON SCARANO - Sr. 
Presidente e Srs. Deputados. o 
Deputado João Navarro, ilustre Se-
cretário desta Assembléia, traz à 
apreciação do Plenário, Requeri· 
menta de congratulações com a po-
pulação do município de Sabará, 
citando ao mesmo tempo o nome 
do nobre Deputado Gilberto Almei-
da, atualmente ocupando o elevado 
cargo de Secretário da Educação do 
Estado de Minas Gerais. 

Sr. Presidente e Srs. Deputados, 
quem acompanhou de perto a atua-
ção daquele ilustre homem público 
nesta Casa, o seu trabalho nas Co-
m1ssões, onde sua conduta foi st!ID· 
pre pautada à altura da dignidade 
e da honradez que norteiam os des· 
tinos desta Casa, poderá avaliar a 
Usura de S . Exa. , no cumprimento 
das funções que lhe são atribuídas. 

Estranha-nos, sobremaneira, que, 
para encaminhar um Requerimento 
de congratulações com uma popu-
lação que merece, sob todos os tí-
tulos, a instalação de um Ginásio 
Estadual, venha a ocupar esta Tri-
buna, o nobre Deputado Valdir Mel· 
gaço que usa ~xpressões não muito 
condizentes com a tradição dêste 
Legislativo, acusando um seu cole-
ga de Assembléia e um Secretário 
de Estado de estar fazendo políti-
ca baixa. Esta expressão causa-nos 
estranheza, Srs . Deputados . O que 
o Sr. Secretário está fazendo, 
no cumprimento das suas obri· 
gações de homem públlco de Se-
cretário de Estado, é desejar que 
todos os ginásios criados pelo GQ-
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vêrno Maga]bães Pinto sejam . 
lados dentro daqueles Princf . ~ta
slcos de decência de ~dws á-
das exigências le,.;..~~ Q ad~ e que Gin . 6......,. uem ex:Jge 
da ~ ásJo s.eJa criado, dentro que nortem 0 nos . 

Como também estão · 
homens que hoJ· e unbuidos os 
direção do E t d se encontram na. 

b . s a o, com os alto o Jetivos de servir a Minas s 
tanto, todos nós t . Por-
responsabilldad emos parcela de Médio, no Estado - so ensmo 

política baixa E' nao está fazendo 
contradição cÍe S uma ver~ 
mesmo tempo que · Exa._. POis ao 
querimento em encaminha oRe-
uma popUlação QUe se rej u?Ua com 
do wn ginásio P~r est~r mstaian-
Secretário de Ésta~~ ~;rf que o 
política baixa azendo 

Quero dizer a v Ex 

t d e com o nosso E 
a 0• e ~ão é através de R ~ 

mento tao oportuno equen-
congratula com 0 • em Que se 
honrado, h onesto e ii~~~ J:~oa~os~, 
que por sua cultura e t radl - ar , 
rcce pelo menos o çao me-
pressões usadas r espeito das ex-
oradores que a 0~~.buna, pelos 

Deputado Valdir Mel · a ., nobr~ 
násios citados po vgaço, que os gl-

região eleitoral, ~e ~s~~e: sua 
quadrados dentro da Le. en-
dições de prestar I e em con-

O SR. PRESIDENTE 
p~lavra, para encallli.nb - Tem a 
çao o Sr De ar a vota-
desta . · putado Wilson Mo-

rnocidade ávida de ~=ços a esta 
ga V. Exa os d o, QUe tra-
pela lei é ocumentos exigidos 
V. Exa a _metalcomprometo com 

O SR . WILSON MODES 
Sr. Presidente, Srs. Deputad TO -

tadConh~cemos o traba.J.bo do ~ 
- O Gilberto Almeida p u-soes Té · nas Co.m.Ls-crucas desta casa 

· ms ar no m · prazo, pois esta é, a in te~-curto 
Sr. Secretário Gilb t çao_ do 
Devo dizer er 0 Almeida. 
rmão os ginmási~ que, na minha 

Plenário onde 0 b ]h e neste 
. cia, o v~ o r da cuf:W. o da inteligên-
de honestidade de S ~a co.uraça 
nbam diante de · a . o unpu-
1egithno defensorse~s pares, como 

b , os criados S 
~% 0 e~-Governador Mafa%ã~ 

• estao sendo instai d 
t~o dos r equisitos da P a o~ de~
gida pela Lei do Ortaria en. 
nosso Estado M~~no M~dio de 
se obse · • preciSo que 
t~vos d:;~· ~~n; ~!a~eza, os obje-
çao . o que s Ee ro ~Educa-
tar · xa. deseJa é· do 

~ realmente, o Estado de -
ensmo à altura dos · · um 
tando-se, exclusivame~eiros, pau-
lamentos legais _ te,. nos regu-
ginãs· e nao cnar apenas 
noss~0~0~~Jaf"e ssam desservir à 
~ . 

Exa' P<>~to, lamentável que S . 
faça·, ogserv~~~od Vtaldir Melgaço 
USe tal ~ es a natureza e 
COleg palavreado contra um seu 

a que, nesta Casa 
Pautou com dignidad sempre se 
radez no cumpriJnen~ e com hon-
ver. o que s do seu de-
rio deseja, alm. Exa. o Sr. Secretá-Mlnas re ente, é o bem de 
Casa · Nenbwn Deputado desta 
blico' P<>deria OCUpar um cargo pú-

altos interêsses do ~ t ~vo e dos 
seria injusto deix s a o. Assim, 
oportunidad ar Passar esta 
Valdir M e, quando 0 Deputado 
tes, Ievan~Igaço,_ em_palavras arden-
tegn·dad a aletvostas contra a in-e morai do t ai 
rio da Educação de af u Secretá-
defesa Le • azermos sua 
M 1 . vanta o Deputado Valdir 
ri~ g~f sua voz contr a o Secretá-

, como a ouvimos Dis damos r F - · cor-. azemo-lo contiad 
Que algum interêsse h os em 
mente político á , exclusiva-
tre n · que obriga o ilus-
blico eputado ~ desconhecer, de Pú-
nest.; ~!si,u~~~~~.esoc~i~~olega 
numa das Secretarias d G ente, 

Naquela Pasta, 0 Sr o ovêrno. 
meida tem aaid · Gilber to AI-
. c~ o como lhe é 
~:iadSeus atos revestem-se d~~ 

. e que o Sr. Governador im 
Pnme ao Govêmo lnf . -
bal.ho para cumpn.z: a Ie~tado o tra-
tigiar o Legislativo 'para Pres-
conten tes vendo 'resõrimd ente os des-
terês , os seus in-para desservtr ao seu Estad o. ses, podem agora dar _ 
uma pregação destrutiva. vazao a 
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Vemos com certa tristeza, que o 
• .. ,~..... uitetado pelo esquema poUWNV ~q .... ,.,do 

id te da Republlca, C.i u-~ 
Pres en ~ ai funcionar. dois PartidOS, nao V • êsseS , difícil conciliar os mter , 
E do se trata de jogar com ex-
quan PSD Querem os derro-
UDN e ex· ~ no Govêmo, por-
tados continua- ARENA Nós que 
que pertencem a . . · ~ere
elegemos Israel Pinh~uo, ali'a.nçar 
roos com muita justlç~, pô • rmitirao r em os postos que pe de govêmo 
prática o programa tudo ter-
traçado. Esperamos que De uta-
mine bem Pedimos que 0 P 
d Valdir Melgaço tenha um pouco 
do cons"ideração com seu colega e e 1 A 0 politlco procure encarar o og tue.ls 
dentro de suas regrasE evenA Me~ 

0 SR PRESIDENT -
ed ·. ora -a palavra ao Sr. 

cone ena, ag c' lho para enca-Deputado Nunes oe minbar a votação . Todavia:, estan-
do esgotado o tem~o d:s=~~ 
esta yarte da Reunlãpodo, erá fazê-lo, 
forma que S. Exa_. --

0 SR PRESIDENTE - O Sr · 
Deputad~ Valdir Melgaço se reter~ 
ao processo legislativo que diz res 
peito à votação . 

A Mesa não colOCOU projetos e: 
- mas em dlscussao, mo -

!~~~· qual', fica sem efeito a 
questão de ordem. 

QUESTAO DE ORDEM 

O SR VALDIR MELQAÇO - Sr. 
. . t pediria a V Exa. que Pres1den e, d. dos Srs 

determinasse a chama a · 
Deputados, porquanto, em Pl~: 
não há número nem para c 
são. o Sr SR PRESIDENTE - · 
D~utado Valdir Mel'!aço lev:ta 

uma nova questao de or em 
~;~::ente à existência. de número 
para a dlcussão da matéria em 

pa~~Ícito ao Sr. Secretário que 
proceda à chamada. 

O SR . SECRETARIO (Faz acha-
. ..... próXl.IIla ReuniOO · Se qut.Ser, •·- d ._,_nAa à _ Esgotada a bora es~ 

mada) · ENTE Há nú-
0 SR. PRESID discussão 

uni- passa-se à 1• Parte da Re ao, 
2." PARTE DA ORDEM DO DIA 

- Discussão única _do veto op~s; 
to à Proposição de Lel n . 4 : 482, q 
cria ginásio estadual na c1dade de 
João Pinheiro . 

Em discussão o veto. 

QUESTAO DE ORDEM 

0 SR VALDIR MELGAÇ0 -
sr. Presidente, V· ~x~~~ê~eci~on~~ 
tatar, de plano, a tamçao- do veto à .. rum" para a vo quo . - 4 482 . V . Exa. pode 

mero reg~ental pa: a.de vez que 
da maténa em pau • à 
estão presentes e responderam 
chamada 32 Srs. Deputados . . 

- única do veto parclal 
DistcU:S~oposição de Lei n . 4.482, 

opos o tadual na clda· 
que cria ginásio es Em discus-
de de João Pinheiro. . - N"- bá oradores inSCrltos . sao. ""V ão 
Encerro a discuss · 

l i.\ disCussão do Projeto n . 3 .5~/ 
66 do Sr. Leão Borges, ~ qual ~ 
de~ominação a estabelecunento 

imárlO em Uberaba.. ensino pr _ ' Não há oradores 
Em discussao. -

Inscritos. Encerro a discussao. Pro_P~Slçao n · nã~ bá número legal, 
veri!1car que . i Governamen-
de vez que a Mtealdor ~lenário. Por 
tal está ausen ° te d 
esta razão, reque~o qu~a co~aiort! 
Ata êste desinter~ nstante da 
em apreciar a matérta co 

3o discussão do Projeto n. 1 .355~ 
66 do sr Governador do Estad<?da• ' · ·Ginásio Estadual na c~ · 
d:::~o Sebastião do PartúSO · 

pauta. id t Solicito ainda, Sr . Pres en e, 
que mand~ proceder à ~~ada dos 
srs. Deputados para verificar se bá 
número t.m PlenáriO· 

A comJ.ssáo de Finanças op~~ 
la aprovação do Projeto, na 

cldo em 2t disCUSSão· 
do:diseussáo- Não ~~-?~~res 
insCritos. Encerro a UJ,DC~ • 
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QUESTAO DE ORDEM 

O SR. VALDIR MELGAÇO 
Sr. Presidente, requeiro a V. Exa. 
a inversão da Ordem do Dia, de 
forma que o Projeto n . 1.355 seja 
discutido e votado em primeiro lu-
gar. 

O SR. PRESIDENTE - O Reque-
rimento do nobre Deputado é in-
tempestivo, visto que a proposição 
desta questão de ordem foi reque-
rida à Mesa em momento anti-regi-
mental. 

ENCERRAMENTO 

O SR. PRESIDENTE - Nada 
mais havendo a tratar a Mesa en-
cerra a ~o e convoca os Srs. 
Deputados para a de amanhã, às 
14 horas, Ordinária, quando esta 
Casa conferirá ao Sr. Yuklsh1 Su-
gihara o título de Cidadão Honorá-
rio de Minas Gerais, e apreciará a 
seguinte Ordem do Dia: 

ORDEM DO DIA - 813/66 

1.~ Parte 

Das 14 às 15 horas: 
Leitura e aprovação da Ata. 
Expediente, inclusive leitura e 

apresentação de pareceres, projetos, 
comunicações, requerimentos e indi-
cações. 

Das 15 às 16 horas: 
Discussão única da Proposta de 

Emenda Constitucional n . 25 (§ 1.0 

do artigo 2.0 , da Resolução n . 722, 
de 4/ 11/ 65) . 

Discussão e votação de parece-
res, requer.Unentos, comunicações e 
indicações. 

Discussão e votação de redações 
finais. 

Das 16 às 18 horas: 
Votação, em discussão única, do 

veto parcial oposto à Proposição de 
Lei n. 4. 482, a qual cria wn Giná-
sio Estadual na cidade de João Pi-

nheiro e modifica o § 2<> do Art . 82 
da Lei n . 3.214~ de 16 de outubro 
de 1964. 

votação, em l o. discussão, do Pro-
jeto n. 3 .549/ 66, do Sr. Reny Ra-
bello, o qual altera a Lei n. 28, de 
22 de novembro de 1947. 

Votação, em 1• discussão do Pro-
jeto n. 3 . 550/ 66, do Sr. José de 
Castro, o qual dá a denominação de 
"Cel. Aniceto de Barros" ao POsto 
de Higiene de Santa Cruz do Es-
calvado. 

Votação, em h discussão, do Pro-
jeto n. 3. 551166, da Sra. Marta Nair 
Monteiro, o qual declara de utili-
dade pública a Sociedade Educado-
ra Cura D' Ars Ltda. , com sede em 
Belo Horizonte. 

Votação, em h discussão,.. do Pro-
jeto n . 3. 553166, do Sr. Leão Bor-
ges, o qual dá denominação a es-
tabelecimento de ensino primário 
em Uberaba . 

Votação, em 2~ discussão, do Pro-
jeto n. 1.868/ 65, Sr. Spártaco 
Pompeu, o qual declara de utilida-
de pública o Botafogo Futebol Clu-
be, com sede em Varginhe.. 

Votação, em 2• discussão, do Pro-
jeto n . 3.157/ 65, do Sr . Governador 
do Estado, o qual declara de utili-
dade pública a Associação Mineira 
de Reabilitação, com sede em Belo 
Horizonte. 

Votação, em 2~ discussão, do Pro-
jeto n . 3.261/ 65, do Sr . Joaquim 
de Melo Freire, o qual autoriza o 
Poder Executivo a permutar terre-
no. 

Votação, em 21) discussão, do Pro-
jeto n . 3 .285/65, do Sr. Sinval Boa-
ventura, o qual dispõe sObre isen-
ção de impostos. 

Votação, em 31.\ discussão, do Pro-
jeto n. 1.333/ 65, do Sr. Athos Viei-
ra de Andrade, o qual declara de 
utilidade pública a entidade .. Ação 
Social Américo Cardoso de Mene-
zes". 

Votação, em 3t discussão, do Pro-
jeto n. 1.355/ 65, do Sr. Governador 
do Estado, o qual cria Ginásio In-
dustrial Estadual na cidade de São 
Sebastião do Parafso . 
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Votação, em 3o discussão, do Pro-

jeto n . 2 . 038/ 65, do Sr . Hll~ An· 
drade, o qual dá a denominaçao de 
Rodovia Luiz Martins soares à es-
trada de rodagem que liga Belo 
Horizonte a Ponte Nova. 

votação, em 3o discussão, do Pr?-
jeto n . 3 .125/65, do Sr. Atho~ V1· 
eira de Andrade, o qual autonza o 
Poder Executivo a doar um ve~cu
lo de sua frota ao "Lar da Crl&Il-
ça Maria Felisbina de Souza", do 
Município de Prudente de Morais . 

Votação, em 3~ discussão, do Pro-
jeto n . 3 .209/ 65, do Sr. ~oel 
Costa, o qual dá a deno~ao ~e 
"Presidente K ennedy", à Umverst-
dade "Aliança", com sede em Belo 
Horizonte. 

Votação, em 3o. discussão, d? Pro-
jeto n . 3.361165, do Sr. N1cano.r 
Armando o qual dá a denonn-
nação d~ Jardim ~e. Inf~cia "D ~ 
Conceição Silva Tíburcio ~ es~ 
belecimento de ensino pré-primário 
criado na cidade de Ritá.polis . 

Votação, em 3-, discussao, do Pro-
jeto n . 3 . 412/65, do Sr . José de 

Castro, o qual dá denomlnaçA.o ao 
nOvo Palácio da Justiça em constru-
ção na cidade de Juiz de Fora. 

Votação, em 3t discussão, do Pro-
jeto n . 3 .467/ 65, do Sr. Governa-
dor do Estado, o qual autoriza au-
xilio financeiro ao Hospital Dr. Pa-
cífico Mascarenhas, com sede em 
Caetanópolls. 

votação, em 3t discussão, do Pro-
jeto n. 3 .468/ 65, do Sr . Governa-
dor do Estado, o qual concede au-
xilio financeiro à Escola de Belas 
Artes de Belo Horizonte. 

votação, em 3o. discussão, do Pro· 
jeto n. 3. 470/ 65, do Sr . Governa· 
dor do Estado, o qual autoriza au-
xilio financeiro ao Lactá.rio Nossa 
Senhora Aparecida, com sede em 
Visconde do Rio Branco. 

votação, em 3o discussão, do Pro-
jeto n . 3 .473/ 65, do Sr . Governa-
dor do Estado, o qual concede pe1;1· 
são vitalícia à ex-professôra Maria 
Fllomena Mafra. 

- Levanta-se a Reunião . 

534a Reunião Ordinária da Assembléia Legislativa, em 
8 de março de 1966 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. BONIF ÃCIO DE ANDRADA, MARIO HUGO 
E HUGO CASTELO BRANCO 

SUMARIO:- Comparecimento -
Ata - Transformação da Reu-
nião Ord.inárla em Especial 
Nomeação de Comissão - Dis-
curso do Sr. Geraldo Quintão --
Entrega do titulo de Cidad.ã.o Ho-
norário de Minas Gerals a~ Dr. 
Yuldshi Sugihara- Discurso do 
Dr. Yuk:ishJ Sugihara- Suspen-
são da Reunião - Reabertura da 
Reunião Ordinária - LeitUl'& e 
Apresentação de Proposições-
Parecer: sObre o Requerimento 
n . 1.153 - Requerimentos ns . 
1.154 e 1.155, do Sr. Leão Bor-
ges e 1 . 156 do Sr . Nlcanor AI-
mando- Requerimento do 
Sr. Reny Rabello - Discu.ssão e 
votação de Proposições- Pres-
segulmento da votação do Re-
querimento do Sr. J o ã o Na-
varro - Emendas dos Srs. Wal-
dir Morato e Nunes c o e 1 h o 
- Questões de Ordem - Discur-
sos dos Srs. Valdir Melgaço ~ 

Hélio Garcia - Questão de ordem 
- Discursos dos Srs. Sinval Boa-
ventura, Waldir Morato, Wilson 
Modesto, Carlos Megale, Otelino 
Sol, Cícero Dwnont e Ataliba 
Mendes - Aprovação do Requeri-
mento - Verificação - Chamada 
2.• PARTE DA ORDEM DO DIA 
-Votação, em discussão única, 
do veto parcial oposto à Proposi-
ção da Lei n° 4.482- Escruttna~ 
dores - Chamada para votação 
- Apuração - Manutenção do 
veto - Votaçio, em 1.• discussão 
do Projeto n. 3.549- Aprovaçio 
- VerUicaçAo - Cbamada -

Falta de "quorum" para votação 
- Requerimento (art. 94) e dis-
curso da Sra. Marta Nair Montei-
ro - Encerramento - Ordem do 
Dia. 

COMPARECIMENTO 

As 14,10 horas, comparecem 
os senhores: 

Bonifácio de Andrada - Leão 
Borges - Mário Hugo Ladeira -
João Navarro - Reny Rabello -
Pinto Coelho - Agostinho Campos 
Neto -Altair Chagas- Álvaro 
Sales - Alvimar Mourão - Ani-
bal Teixeira - Artur Fagundes -
Atallba Mendes - Aureliano Cha-
ves- Batista Miranda- Benedito 
Xavier - Carlos Eloy - Carlos 
Megale - Cfcero Dumont - Da-
niel de Barros - Délson Bcarano 
- Dermeval Pimenta Filho - Ex-
pedito Tavares - Florlvaldo Dias 
- Geraldo Quintão - Gerardo 
Grossi - Hélio Garcia - Herme-
lindo Paixão - Hugo Castelo Bran-
co - Jairo Magalhães - Jehovah 
Santos - Jorge Ferraz - Jorge 
Vargas - João Vaz - Joaquim de 
Melo Freire - José de Castro -
José Maria Ma.galháes - IArua Cha-
ves - Lourival Brasil - Lúcio de 
Sousa Cruz - Luiz Junquelra -
Manoel Costa - Maria Pena 
Marta Nair Monteiro - Martins 
Silveira - Nicanor Armando -
Nunes Coelho - Orlando Andrade 
- Otelino Sol - Paulino Cícero -
Pires da Luz - R&Ul FernaDdes -
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Salim Nacur - Sebastião Anas-
tácio _ Sebastião Nascimento :-
Sinval Boaventura - Sousa e Sil-
va- Valdir Melgaço- Waldir Mo-
rato _ Walthon Goulart- Wils~n 
Chaves - Wilson Modesto - Wil-
son de Paiva - Wilson Tanure. 

_ com a presença de 64 Srs. De-
putados, o sx:._ Presidente declara 
aberta a Reuruao . 

A'l'A 

O SR. RENY RABELL<? (2.o Se-
cretário) - Procede à le1tura da 
Ata da Reunião anterior, a qual é 
aprovada, sem restrições. 

TRANSFORMAÇAO DA REUNIAO 
ORDIN.ARIA EM ESPECIAL 

O SR. PRc:3IDENTE - Esta presL 
dência transforma a pres~te Reu-
nião Ordinária em Espec1al com 
a finalidade de se entregar ao Sr . 
Yukishi Sugihara o título de "Cida-
dão Honorário" de Minas Gerais . 

NOMEAÇAO DE COMISSAO 
Como o Sr. Yukishi Suglhara i á 

se encontra no Gabinete da Pre~
dência nomeio uma Comissão 
compoSta dos ilustres Deputados 
Jorge Ferraz e Waldir Morato, pa-
ra introduzir os homenageados 
desta Assembléia em Plenário. 

(Pausa. É introduzido no P~ená
rio, sob palmas, o Dr. Yukishi su_ 
gihara) . 

O SR. PRESIDENTE - Para 
saudar o Sr. Yukishi Sugihara, que 
vai receber o título de "Cidadão 
Honorário" de Minas Gerais, tem 
a palavra, para falar em nome da 
Assembléia, o nobre Deputado Ge-
raldo Quintão . 

O SR. GERALDO QUINTAO 
Exmo . Sr. Presidente, da Assem-
bléia Legislativa, Exma. Sra ... su-
gihara, autoridades civis e mihta-
res aqui presentes, Srs. ~putados, 
Exmo. Sr . ~ukishi SUgihara -

As nações assim como os ho-
mens que ~ compõem, mantêm 
relações que se caracterizam pelas 

mesmas formas e sentido. A guer-
ra traduz inimizade; o auxilio dian-
te das catástrofes, o socorro fra-
ternal; o intercâmbio cultur~ e 
técnico, o ensina.men~; empresas 
inte::nacionais, a soc1edade para 
obtenção de fins comll;OS. _ 

Assim agiram Brasil e Japao 
quando deliberaram edificar a 
USIMINAS. 

A principio, pensávamos apenas 
em têrmos de negócio, nas vanta· 
gens que o capital e a técnica ~i
pônicas t rariam ao pais e naquilo 
que, em con~ra-partida, ?ferecerta-
mos ao Japao . Mas hoJe, passa-
dos prmcos anos, começamos a 
perceber que ao lado dos ben~fi· 
cios de ordem puramente matenal, 
estamos a receber mais, muito 
mais que esperávamos, pela ~tal 
identificação dos financis~, dire-
tores, .engenheiros, operários q~a
lificados japoneses e suas famílias 
com os brasileiros de um modo g~· 
ral e em particular, com os babl-
tante~ do Vale do Rio Doce . 

Quem percorre hoje aquela re-
gião do Estado, quem convive n~· 
quele meio se surpreende com aqm-
lo que a colaboração nipônica U:m 
trazido ao desenvolviment~ regio-
nal. A milenar cultura Japonêsa, 
em contato coro a agreste civillza-
ção do Vale, vem forjando novos 
horizontes para os homens das 2 
pátrias que um dia Deus juntou ao 
redor dos altos-fornos fumegantes. o cadinho onde se funde o aço da 
USIMINAS é, ao mesmo tempo, o 
amálgama que reúne o trabalh?, ~ 
espírito e as esperanças de brasilel-
ros e de japoneses . 

Não estará longe - assim espe-
ramos - o dia em que nova raç~ 
se inicie no Vale, fruto da misci-
genação dos dois nobres troncos. 

Assim aconteceu em São Paulo, 
onde os nipo-brasileiros consti-
tuem importante parcela de sua 
progressista população;. assim acon-
tecerá em Minas GeralS, para or-
gulho de nossos povos. 

Esta Casa, onde tomam assento 
os representantes de nossa. gente, 
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antecipa-se, hoje, à data prenuncia-
da. Queremos, desde já, contar 
entre os cidadãos mineiros, como 
um dos nossos, com aquêle que, 
nascido nas distantes terras do Sol 
Nascente, vem de ser, por longos 
anos, amigo sincero e certo de Mi-
nas Gerais. É êle o doutor Yu-
ldshi Sugihara, que, dentro de .pou-
cos minutos, tomar-se-á cidadão 
honorário do Estado . 

Sua pessoa estará, perenemente, 
ligada à USIMINAS que êle ajudou 
a implantar no Brasil e à gigan-
tesca Usina Intendente Câmara, 
que fêz edificar. 

A Usiminas representa hoje um 
dos pontos altos da economia bra-
sileira com sua unidade siderúrgi-
ca. em Ipatinga, a produzir chapas 
de aço, tiras a frio e a quente, além 
de sub-produtos químicos deriva-
dos do carvão. Sua càpacidade 
atual permite-lhe produzir 600 mil 
toneladas anuais de aço, cuidando-
-se jâ de se aumentar sua capaci-
dade para um milhão de toneladas, 
com possibilidade de alcançar 2 
milhões e, posteriormente, 4 mi-
lhões de toneladas, com o que se 
tornaria o maior parque industrial 
da América do Sul . 

A Usiminas veio beneficiar as in-
dústrias petrolíferas, de silos pa-
ra armazenagem, automobtlistica, 
de calderaria, de oleoduto e de ga-
s:-dutos. 

E eis a demonstração mais elo-
qüente dos imensos beneficios que 
o esfôrço nipônico, capitaneado pe-
lo doutor Yuk1sh1 Sugihara, soma-
do à iniciativa brasileira, trouxe 
a Minas Gerais: - o Vale do 
Rio Doce encontra-se em fase de 
extraordinário desenvolvimento eco-
nômico e social; a cidade de Ipa-
tinga é . a que mais cresce no Pafs, 
segundo recentes estatísticas. Mi-
lhares e milhares de empregos no-
vos foram, em conseqüência, cria-
dos; a riqueza mineral acrescida 
pela exploração intensa; a técnica 
nacional aprimorada e elevada aos 
níveis das mais apuradas no mun· 
do. 

Não poderíamos pois, deixar sem 
homenagem especial a pessoa da-
quele que tem sido a grande mola 
de tantas realizações - o doutor 
Yukishi Sugihara -cuja nota bio-
gráfica queremos dar a conheci-
mento de todos os mineiros. 

s. Exa . nasceu em Tóquio fi-
lho do Sr. Yasuo e Masa Sugi-
hara. Desde cedo revelou pen-
dores especiais para o mundo dos 
negócios, diplomando-se com bri-
lhantismo em Ciências Econômicas 
pela tradicional Universidade Im-
perial de Tóquio . Ingressou a se-
guir no "The Specie Bank of Yo-
kohama Ltd .. exercendo suas fun-
ções nas filiais de Nova York, 
Shangai, Tentsin, Dairen, Yukden e 
Shingyo. 

Ao fim da Segunda Guerra Mun-
dial, foi convocado para o Exército 
Imperial, como oficial . Capturado 
pelos russos, passou dois anos in-
ternado em campo de concentração 
na Mongólia . Após a libertação, 
foi nomeado para a Comissão de 
ContrOle Cambial no Exterior, ór-
gão do govêrno japonês. Neste 
pôsto, foi enviado a vários países 
da América Latina, como o Bra-
sil, Uruguai, Argentina, Chile, Co-
lômbia, México e Panamá para pes-
quisar o sistema cambial e a situa-
ção econômica. A seguir, já como 
Diretor Executivo do Banco de Tó-
quio, viajou pelos Estados Unidos, 
Inglaterra, Nova Zelândia, Hong-
Kong, Indonésia, Birmânia, Filipi· 
nas, índia, Tailândia, Indochina 
Francesa, Laos e outros pa.1ses. 

Foi Diretor Administrativo da 
Usiminas de 1958 a novembro do 
ano passado, quando decidiu retor_ 
nar ao Japão, depois de cumprir in-
teiramente sua missão na Usimi-
nas, pela conclusão da primeira 
etapa de seu projeto. 

Doutor Yukishi Sugihara, a ho-
menagem que a Assembléia Legis-
lativa do Estado de Minas Gerais 
lhe presta, ao outorgar-lhe o titu-
lo de "Cidadão Honorário", tem du-
plo alcance de agraciar Vossa Ex-
celência, pelos relevantes serviços 

.. 
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que prestou ao Brasll e, particular-
mente, a Minas Gerais ; é também 
uma homenagem que os r epresen-
tantes do Povo Mineiro prestam ao 
grande povo japonês, aos habitan-
tes daquele extraordinário país do 
Oriente, cuja tradição de trabalho 
e sensibilidade antecedeu de mui-
to ao desembarque de seus filhos 
no território mineiro . Um só da-
do bastaria para testificar o ex-
traordinário adiantamento alcança-
do pelos nipônicos - a eliminação 
total do analfabetismo nas ilhas ja-
ponêsas. 

Estamos certos que o contato en-
tre os dois povos iniciado há pou-
cos anos, aperfeiçoado suavemente 
e sem atritos até à presente data, 
irá crescer de muito, trazendo a 
ambos os paises apenas motivos d~ 
orgulho e razões de progresso e rt· 
queza. 

A Vossa Excelência os nossos 
agradecimentos sinceros pelo tra-
balho desenvolvido no Brasil, nes-
tes anos . Desejamos-lhe feliz re-
gresso ao pais das cerejeiras e fa-
zemo-lo portador da mensagem de 
boas vindas dos mineiros a todos 
os japonêses que, como vossa Ex-
celência e seus compatricios da 
Usiminas, queiram vir trabalhar 
conosco para a grandeza das duas 
pátrias . 

CONCESSAO DO 'ftTULO DE 
"CIDADAO HONOR.ARIO" 

O SR . PRESIDENTE - Convido 
os Srs. Deputados e de~als a uto-
ridades a se porem de pe para as-
sistir ao ato de entrega do Titu-
lo de "Cidadão Honorário" de Mi-
nas Gerais, ao Sr. Yuklhi Sugihara. 

(Todos os presentes põem-se de 
pé). 
O SR. PRESIDENTE - - Sr. Yukishi 
Suglbara, neste instante, ter ei a 
honra de entregar a V. Exa. o ti ... 
tulo de "Cidadão Hon orário, de Mi-
nas Gerais". Cumpre-me dizer que 
estas montanhas têm belas tradi-
ções de trabalho, de luta pelo de-
senvolvtmento econOm!co e cultu-

ra1 do Brasil, no que se identifi-
cam com a Pátria de V . Excelên-
cia, o glorioso e progressista Ja-
pão. 

Tenha V . Excelência a certeza 
de que o recebemos em nosso co~
vivio com muito prazer e com mw-
ta honra, pois V . Exa . já é um ser-
vidor do nosso progresso . Rece-
ba, pois, êste titulo, que contém as 
nossas homenagens . 

O Sr. Presidente faz a entrega. 
do diploma ao sr. Yukishi Suglba_ 
ra, sob palmas dos presentes) . 

O SR. YUKISHI SUGIHARA 
Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa, Deputado Bonifá-
cio Andrada, Exmo . Sr . Deputado 
Geraldo Quintão e demais mem-
bros ilustres da Assembléia, Se-
nhoras e Senhores . 

Não encontro palavras suficien-
tes para agradecer esta h~nrosa 
oportunidade de ser concedido a 
mim 0 titulo de "Cidadão Honorá-
rio'' de Minas Gerais, com as va-
liosas palavras dos Excelentissimos 
Senhores Presidente da Assem-
bléia e Deputado Geraldo Quin-
tão . 

Encontro-me nesta Capital há 
mais de 8 anos, ou seja desde ja-
neiro de 1958, durante os quais de-
diquei-me com alma e corpo para 
a construção e administração da 
USIMINAS, Emprêsa de capital 
misto Jap~Brasil . 

Confesso francamente que quan-
do aqui cheguei, era eu apenas um 
dos 500 mil japonêses aqui radica-
dos, sem nenhum amigo e com di-
ficuldades nos serviços e na vida 
particular, devido a grande diver-
gência verificada na linguagem, 
costume, politica e sociedade, tão 
diferentes do meu pais natal. 

Senti-me relativamente solitário . 
Entretanto, com o passar do tem-

po, foi aumentando o número de 
amigos e acostumei-me tanto com 
êste pais, que hoje lastimo ter de 
deixar esta terra, em breve. 

Quanto aos serviços da USIMI-
NAS, devo afirmar que apesar de 
lnúmeraa dificuldadea, esta Emprê-
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sa concluiu em fins do ano passa-
do as vultosas obras de 500 mil 
toneladas de produção, graças à 
assistência prestadas pelos Gover-
nos Federal e Estadual de Minas 
Gerais, bem como pelo BNDE. 
Prestaram também valiosa colabo-
r ação para conclusão do projeto o 
Govêrno Japonês, o Banco de Ex-
portação e Importação c a Nippon 
Usiminas, esta última como acio-
nista da USIMINAS, formada de 
várias emprêsas de renome . 

Devo assinalar que a USIMINAS 
deve o seu êxito aos esforços pres-
tados pelo Presidente Lanari e os 
funcionários nipo-brasileiros de al-
to gabarito . 

A USIMINAS, com a assistência 
a ser dada pelo BID, darã em bre-
ve mais um passo adiante am-
pliando suas instalações para 1 
milhão de toneladas e logo mais 
para 2 milhões de toneladas. 

A conclusão do projeto da USI-
MINAS revelou a grande eficiência 
dos dois povos brasileiro e japonês, 
e prova ao mesmo tempo que é o 
fruto do espírito de cooperação en-
tre as duas nações amigas, o Bra-
sil e o Japão . Espero que o em-
preendimento da USIMIN AS te-
nha contribuído para o progresso 
do Brasil, principalmente do Esta-
do de Minas Gerais e que sirva de 
base para o intercâmbio econômico 
e estreitamento de laços de amiza-
de entre o Brasil e o Japão . 

Considera-se que, em principio, 
um empreendimento de capital 
misto entre duas nações não seja 
tarefa fácil de ser concretizada de-
vldJ a uma série de circunstâncias. 
Para o Japão, o projeto da USIMI-
NAS foi um dos maiores investi-
mentos até agora realizados no 
exterior. Apesar de tudo isso, a 
USIMINAS acha-se agora em plena 
operação. Tal êxito deve-se, além 
dos fatos já mencionados, à aco-
lhida e à atenção especial do povo 
mineiro que recebeu tão cordial-
mente o pessoal japonês que aqm 
veio trazendo seu conhecimento 

e sua técnica, para traba lhar de 
braços dados com brasileiros, na 
construção e operação da USIMI-
NAS. 

Os japonêses enviados nunca po-
derão esquecer dêste carinho e 
amizade dos mineiros, graças aos 
quais puderam cumprir sua tare-
fa neste país longinquo . 

Aproveito esta oportunidade pa-
ra agradecer, em n om e de todoa os 
japonêses que aqui passaram, a in l-
gualável hospitalidade brasileir a. 
Estou informado de que a poucos 
estrangeiros tem sido conferido o 
título de "Cidadão Honorário" de 
Minas Gerais . Constitui, pois, pa-
ra mim uma grande honra e imen-
so prazer ter sido propor cionado 
tal mérito ao deixar êste pais. 

Eu e minha espOsa partiremos 
em breve com destino ao Japão. 
Prometo, ent retanto, que indepen-
dente de minha estada ou não nes-
te país, dedicarei os meus melho-
r es esforços para com o Estado de 
Minas Gerais, tendo sempre no 
fundo do coração esta incalculá-
vel honra que me coube na data 
de hoje . 

Tenho um filho que durante a 
minha permanência aqui, visitou 
por 4 vêzes o Bras.U e que o estima 
tanto . O que eu não puder retr i-
buir como cidadão honorário dês-
te Estado, o meu f ilho o fará, com 
certeza, no futuro. 

Guardando no fundo da minha 
alma a grande emoção de hoje, de-
sejo apresentar, mais uma vez, os 
meus sinceros agradecimentos a 
suas Excelências os Senhores Pre-
sidente da Assembléia, Deputado 
Geraldo Quintão e ilustres m em-
bros da Assembléia bem com o aos 
Excelentissimos Senhores Dr. Bias 
Fortes, Dr . Magalhães Pinto, e Dr. 
Israel Pinheiro, respectivamente, 
ex-Governadores e Gover nador do 
Estado de Minas Gerais. 

Ao terminar as minhas palavras, 
faço ardentes votos de prosperida-
de sempre crescente do Estado de 
Minas e do Brasil . 

.. 
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SUSPENSAO DA REUNIAO 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa 
convida a Comissão anteriormente 
constituída composta dos ilustres 
Deputados Geraldo Quintão, Wal-
dir Morato e Jorge FerrazJ para 
acompanhar o Sr. Yukichl sugiba_ 
ra e Exma. Sra. até a saída dês te 
Plenário, juntamente com o Pre-
sidente da casa, que suspende por 
15 minutos esta Reunião Especial. 

REABERTURA DA 534.(\ REUNIAO 
ORDINÁRIA 

O SR. PRESIDENTE - A Me~a 
declara reaberta a 534a Reuniao 
Ordinária e anuncia a 
LEITURA E APRESEN7I'AÇAO DE 

PROPOSIÇOES 
PARECER 

- Pelo respectivo Relator, é en-
viado à Mesa o seguinte Parecer: 

Parecer sôbre o Requerimento 
n. 1.153 

Comissão de Constituição, Legis-
lação e Justiça 

Através do .Requerimento n . 
1.153, o nobre Deputado Waldomi-
ro Lobo dirige-se aos EXmos. Srs . 
Presidente da República e Ministro 
do Trabalho e Previdência Social, 
apelando no sentido de que No-
va Lima, Raposos e demais muni-
cipios da região metalúrgica e de 
exploração de ouro, em Minas, se-
jam incluídos na primeira sub-re-
gião da Décima Terceira Região, 
para fins de salário núnimo, tendo 
em vista o reajustamento decreta-
do recentemente para todo o Pais. 

Examinando-o, concluimos no 
sentido de sua aprovação e ao rá-
pido encaminhamento às referi-
das autoridades . 

Sala José Proença, 8 de março de 
1966. 

(aa.) Hugo Castelo Branco, Pre-
sidente e Relator - Expedito Ta-
vares - Jairo Magalhães - Car-

los Eloy - Raul Fernandes - Ma-
ria Pena - Lúcio de Souza Cruz . 

- Publicar. 
- Vêm à Mesa: 

REQUERIMENTO N . 1 . 154 

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

Os Deputados abaixo assinados 
requerem a V . Exa., ouvida a Ca-
sa, seja endereçado em regime de 
urgência e através de telegrama, o 
apêlo desta Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais ao Ex-
mo Sr. Dr . Octávio oouvela de 
Bulhões - Dignissimo Ministro de 
Estado dos Negócios da Fazenda 
-em Brasilia e no Rio de Janeiro, 
Estado da Guanabara, no sentido 
de que Sua Excelência autorize as 
providências necessárias à cria-
ção e instalação de uma agência 
do nosso principal estabelecimen· 
to bancário, o Banco do Brasil, na 
sede do município de campina Ver-
de, no Triângulo Mineiro . 

Trata-se de cidade que já me-
rece e necessita da instalação de 
um departamento daquele Banco 
oficial, o únteo que tem condiçõe~ 
para impulsionar, através de fi-
nanciamentos periódicos, o ex-
traordinário surto de lniclativas 
particulares no setor agro-pecuário, 
atividade predominante naquela re-
gião do Brasil Central. 

A providência visa a assegurar o 
desenvolvimento daquelas ativida-
de agro-pecuárias e as operações 
comerciais que delas decorrem fa· 
cilitando o financiamento das sa-
fras, a sua comerciaUzação e, em 
conseqüência, colaborando na so-
lução do problema mais angustian-
te que continua a B!llgir os pod_ê-
res públicos da União: a produçao 
de viveres e outros gêneros de 
primeira necessidade para a ba· 
talha do abastecimento e do ba-
rateamento do custo de vida. 

Dai a razão dêste Requerimento 
que atende às justas aspirações t!o 
povo de Campina Verde e que se 
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inspira no mais alto e legitimo in · 
terêsse público. 

Sala das Reuniões, 8 de março 
de 1966. 

Leão Borges - Jehovah Santos 
- Alvaro Salles - Otellno Sol -
Lou!ival Brasil - Delson Seara-
no - Waldir Mora to . 

- A Comissão de Finanças. 
REQUERIMENTO N. 1. 155 

Exmo. Sr. Presidente da -~s
sembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais. 

Os Deputados que êste subscre-
vem requerem a V. Exa. seja di-
rigido ao Exmo . Sr. Presidente do 
Ba..'l'lco do Brasil, em Brasilia e no 
Rio, a presente solicitação para 
que aquela direção geral do Banco 
determine a criação de uma agên-
cia no município mineiro de Cam-
pina Verde. 

Esta cidade do Triângulo Mi-
neiro é hoje um dos maiores cen-
tros produtores de cereais daque-
la rica região, além de possuir em 
suas pastagens um rebanho bovi-
no de excelente qualidade que vem 
contribuindo para o abastecimento 
de carne dos grandes centros con· 
Sumidores . 
· Tnis atividades precisam do es-
timulo e da colaboração de crédito 
oficial, e ninguém melhor do que 
o Banco do Brasil pode oferecê-lo. 

A instalação do Banco naquele 
Município constitui, portanto, ini-
ciativa cujo interêsse e evidente 
utilidade pública não é preciso res-
saltar. 

< aa. ) Leão Borges - Jehovah 
Santos - Alvaro Balles - Otellno 
Sol - Lourival Brasil - Delson 
Scarano. 

- A Comissão de Finanças 
REQUERIMENTO N . 1 . 156 

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

O Deputado que êste subscreve, 
na forma regimental, indica à As-
sembléia Lesfs!ativa a conv~ia 

e a necessidade de dirigir um apê· 
lo aos Exmos. Srs : Ministro da 
Viação, Delegado do Instituto d,e 
Aposentadoria e Pensões dos Fer-
roviários e Empregados em Servi-
ços Públicos (I.A.P.F.E.S.P. ), em 
Minas Gerais e Diretor da Viação 
Férrea Centro-Oeste, no sentido de 
que: 

1.0 - seja dada assistência médi-
ca e hospitalar aos associados do 
I.A.P.F.E .S.P., na cidade de São 
João del-Rei; 

2.0 
- sejà providenciado, pelo 

I .A .P .F.E .S.P ., o pagamento da 
complementação de proventos de 
aposentadoria e demais vantagens 
a que têm direito os aposentados 
da Viação Férrea Centro-Oeste, os 
quai3, na referida cidade de São 
João del-Rei, não os têm recebi-
do. 

Sala das Reuniões, 5 de março de 
1966 . 

<aa.) Nicanor Armando ...:..... João 
Vaz - Joaquim de Melo Freire -
Nunes .Coelho -Altair Chagas. 

Justificativa - Os associados e 
os inativos do I.A.P.F.E.S.P., na 
cidade de São João del-Rei estão 
quase completamente abandonados 
pela instituição previdenciária. 
Não há assistência médica e hos-
pitalar, assim como não vem sen-
do paga a · complementação dos 
proventos de aposentadoria aos 
inativos da Viação Férrea Centro-
Oeste. 

Tais irregularidades vêm causan-
do transtôrno social, porquanto são 
inúmeras as famfllas que, naquela 
tradicional cidade mineira, têm di-
reito à assistência previdenciária 
de atribuição do I.A.P .F.E.S.P . 
No entanto, estão sendo sacrifica-
dos Iamentàvelmente, em vista das 
deficiências que se notam naquele 
Instituto, fazendo crer na necessi-
dade de providências inadiáveis 
para que êle cumpra seu verdadei-
ro papel. 

Sala das Reuniões, 5 de março 
de 1966. 

(a.) Nicanor Armando. 
- A Comis$ão de S•úde. 
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REQUERIMENTO 

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

O Deputado infra-assinado, ten-
do em vista a notável orientação 
que vem sendo imprimida à Polí-
cia Militar de Minas Gerais, pelo 
Sr. Cel. Comandante, Antônio de 
Pádua Falcão, que acaba de intro-
duzir o Plano de Renovação da 
P .M .M .G., vem propor um voto 
de congratulações com S . Exa., 
tendo em vista: 

1 - O expresso desejo e a ini-
ciativa de aproveitar grandes áreas 
de terras abandonadas no Esta-
do, colonizando-as; 

2 _ designação a que vem de pro-
ceder, de elementos capacitados 
para prestar assistência social aos 
mais longmquos destacamentos do 
interior, a onde não haja serviço 
médico; 

3 - imediata dinamização do 
ensino; 

4 - pelo notável plano habita-
cional não só na Capital como no 
interior fazendo total aproveita-
mento do pessoal especializado da 
Fundação Tiradentes . 

Sala das Reuniões, 8 de março 
de 1966 . 

(aa . ) Reny Rabello - João Na-
varro - Delson Scarano - Sou-
sa Silva - Waldir Mo rato . 

- Publlcar. 

Esgotada a hora passa-se à 
DISCUSSAO E VOTAÇAO DE 

PROPOSIÇOES 

O SR. PRESIDENTE - Prossegui-
mento da votação do Requerimen-
to do Sr. Deputado João Navarro, 
que pede um voto de congratula-
ções com a população do munlclplo 
de Sabará, no tocante à instalação 
e funcionamento do G1.násio Esta-
dual all recentemente criado por 
LeL 

- Vêm à Mesa. 

EMENDA N . 1 AO 
REQUERIMENTO 
JOAO NAVARRO 

Acrescente-se onde convier: 
Extensivo ao Sr. Secretário de 

Educação, Dr . Gilberto Almeida . 
Sala das Reuniões, 8 de março 

de 1966. 
( aa . ) Waldir Mo rato - Wilson 

Modesto - Souza e Silva . 
- Publicar. 

EMENDA N . 2 AO 
REQUERIMENTO 
JOAO NAVARRO 

Acrescente-se onde convier: 
Extensivo ao Sr. Ex-Secretário 

Dr. Bonifácio de Andrada. 
Sala das Reuniões, 8 de marÇo de 

1966 . 
(aa. > Valdir Melgaço - Joaquim 

de Melo Freire - Nunes Coelho . 
- Publicar . 
O SR. PRESIDENTE - Para en-

caminhar a votação do Requeri-
mento e Emendas tem a palavra 
o Sr. Nunes Coelho. 

O SR. NUNES COELHO - Sr. 
Presidente e Srs. Deputados. 

Com prazer venho manifestar o 
meio apoio ao Requerimento do 
nobre Deputado João Navarro, de 
congratulações com o povo de Sa-
bará, pelo fato de haver sido auto-
rizado o funcionamento do Giná-
sio Estadual criado naquela cida-
de, que bem merece êste melhora-
mento porque o mesmo vem aten-
der acs anseios da população e be-
neficiar a juventude local . 

Sabará é um centro tradicional 
da cultura mineira e de trabalho 
profícuo em prol de nosso progres-
so, de modo que não poderia dei-
xar de receber do Govêrno do Es-
tado o tratamento a que fêz jus 
a sua gente laboriosa. 

Desejaria, Sr. Presidente, ter ou-
nas oportunidades de vir a esta 
Tribuna para regozijar-me com a 
realização de beneficios como és-
te, pois em todos os quadrantes de 
Minas Gerais há numerosaa cida-
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des que almejam, ardentemente 

que nelas se instale um Glnást~ 
Estadual ou um Colégio Oficial . 

A Assembléia Legislativa, na pre-
sente Legislatura, tem votado unã-
~emente vários projetos que 
cnam estabelecimentos de ensino 
médio. Nenhum Deputado opôs 
qualquer objeção à aprovação dês-
ses projetos; alguns até avança-
ram um pouco mais, procurando 
contribuir para maior facilida-
de de instalação dêsses estabele-
cimentos. Dentre êstes, podemos 
citar o Deputado que ora ocupa 
a pasta da Educação, Sr. Gilber-
to Almeida, autor de diversas 
e m e n d a s apresentadas a êsses 
projetos, dispensando a doação de 
prédios como condição de funcio-
namento dêsses GináSios. E' que 
S . Exa., então no exercfc1o das ati-
vidades parlamentates, das quais 
se encontra afastado temporà-
riamente, compreendeu o anseio de 
nossa população interiorana, com 
referência ao problema. De fato, 
as nossas cidades precisam incre-
mentar o ensino secundário. Care-
ct:m. para isso, do apolo do Poder 
Público, a fim de que a nossa mo-
cidade, em seu próprio meio, pos-
sa se preparar para os dias •o fu-
turo . Em dezenas e dezenas des-
sas cidades têm sido fundados gi-
násios por obra da iniciativa par-
ticular que, com abnegação e sa-
crifício, os vem sustentando fi-
liando-se alguns à Camparms: Na-
cional de Educandários Gratuitos 

opinião diferente do Deputado 
neste particular . ' 

Ora, estamos diante de um Go-
vêl'?o que se inicia sob bons aus-
pfc:os e tem a seu cargo a insta-
laçao e o funcionamento de vários 
estabelecimentos oficiais . Em mi-
nha . região foram instalados, em 
ja~eu-o, 7 ginásios. Com alvorôço 
cíVIco, as suas populações viram a 
s.ua instalação como um sonho rea-
lizado, como um benefício à vis-
ta. Em três de seus municípios 
Morro do Pilar, .Água Boa e Divi~ 
nolãndia de Minas, as próprias Pre-
f~ituras Municipais doaram pré-
dios adequados ou que, com algu-
mas adaptações, se prestam ao 
fun?ionamento dos respectivos gi-
násios· Em três outros como 
Dom J~aquim, Sabinópolls' e SAo 
S~bastiao do Maranhão, funda-
çoes culturais existentes doaram 
terrenos ao Estado com prédios já 
e~ adiantado estado de constru-
çao · Em Sablnópolls, al.iás, 0 Pré<fi:o Já está pronto há tempos. 
N~ Cidade de VlrgolAndla, a Mitra 
D10cesana de Governador Valada-
res cedeu, por tempo indeterm.lna-
do, sem qualquer restrição um 
Prédio adequado para o GináSio lo-
c~ e está pronta a efetivar a doa-
çao se necessário fOr, ao que me 
consta. Ora, Srs . Deputados, se 
foram. nomeados Diretores e Se-
cretártos já ligados a ginásios par-

O Estado, no Govêrno passad~ 
f!!do ao encontro dêsse beneméritÓ 
esfOrço privado, tem cedido P* 
dios de grupos escolares para 0 funcionamento dêsses ginásios. 
Por que o Govêmo atuai não pode 
fazer o mesmo, nio em caráter per-
manente, como regra, mas em ca-
rááter provlsório, excepcionalmen-
te, até que os prédios próprios se-
jam preparados ou adaptados? Por 
que nAo cuidar assim de seus pró-
Prios ginásios? Nio posso com-
Preender que o Secretário tenha 

ti!!ulares antes existentes, nomea-
çoes feitas sem nenhum espírito 
partidário, visando tão sômente ao 
interêsse coletivo, não é poss1vel 
que o Govêrno do Estado impeça 
o ftmcionamento dêsses ginásios e 
de outros, em situação idêntica, em 
outros municípios . 

Termino, então, Sr. Presidente 
êsü; breve encamJ.nhamento de vO. 
taçao, formulando um apêlo ao Sr 
Secretário da Educação para q~ 
dê o concurso de sua boa vonta-
de e de seu espfrtto públlco, man-
tendo êsses ginúios em funciona-
mento, P<>dendo eu 1nfol'IDtr que 
as suas dlreções estio cuidando de 
organtzar o seu corpo docente, COD-
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forme as exigências r egulamenta-
res. Confio em que o Sr. Secre-
tário da Educação medite sObre 
êste grave problema e, cônscio de 
seus altos deveres, não tome uma 
atitude contrária aos interêsses do 
ensino secundário naquelas e em 
outras comunas . Não creio que 
o G<>vêrno do Estado assuma ta-
manha responsabilidade perante as 
populações interessadas e perante 
a própria história do ensino ~da 
nossa terra, de tantas tradiçoes 
culturais, que tanto zêlo tem de-
monstrado, através dos tempos, 
pela instrução e pelo preparo da 
mocidade. 

Fica, aqui, o meu apêlo, certo 
de que êle há de ecoar no Palá-
cio da Liberdade, onde o respon-
sável máximo pelos negócios do 
Estado não há de querer decepcio: 
nar o povo . Com êste a pêlo, va1 
também o meu apoio às emendas 
apresentadas ao Requerimento de 
congratulações. 

QUESTOES DE ORDEM 

entendimento da Mesa. Não se tra-
ta de matéria estranha, mas de 
matéria apresentada em fase de 
votação. Não encaminhei o Re-
querimento com as emendas que 
lhe foram apresentadas, pois que 
elas o foram postemormente. 
O SR. PRESIDENTE - A Mesa, nu-
ma atitude de liberalidade para 
com os srs. Parlamentares reco-
nhece, ocasionalmente, aos Srs. 
Deputados, a faculdade de usar a 
palavra para encaminhar a v~t,!o
ção, agora não mais da propos~ç~o 
inicial, mas, sim, da propos1çao 
inicial com seus acréscimos, isto é, 
as emendas apresentadas ao Re-
querimento . 

Assim, pois, a Mesa dá a palavra 
ao Sr. Deputado Valdir Melgaço. 

O SR . VALDIR MELGAÇO 
sr. Presidente, Srs . Deputados. 

sou muito grato a essa Presi-
dência pela liberalidade ao decidir 
esta minha questão de ordem. 
Sou muito grato à Mesa, porque 
soube voltar atrás e soube inter-
pretar o Regimento, segundo os 
ditames da oportunidade que se 
deve dar a todos os Deputados ao o SR. VALDIR MELO AÇO - Sr. encaminhar Requerimento nesta 

Presidente, estou tomando conhe- casa 
cimento de que ao Requerimento João Navarro, foram apresentadas Na Reunião de ontem, encami-
duas emendas: uma de minha au.. nhei a votação do Requerimento 
toria e outra da autoria do nobre do Deputado João Navarro, que 
Deputado Waldir Mora to. Essas pedia um voto de congratulações 
emendas não foram discutidas, com a população de Sabará, pela 
conjuntamente, com o Requeri- instalação, naquela cidade, de um 
mento. Foram recebidas hoje, pe- Colégio Estadual. Sem dúvida al-
Ia Mesa, e em razão diSto peço a guma, nada tenho a objetar sõbre 
palavra para disCuti-las. êsse Requerimento. No entanto, 

o SR. PRESIDENTE - A Mesa in· nos seus têrmos, pude sentir que 
forma que o Requerimento não foi êsse voto de congratulaÇões seria 
objeto de discussão, mas de enca- extensivo ao atual Secretário da 
minhamento de votação . O nobre Educação, Sr . Gilberto Almeida. 
Deputado falou encaminhando a Hoje, o Deputado Waldir Mor~to 
votação e de acôrdo com a lei in- entendeu que essas congratulaçoes 
terna da Casa, S. Exa . não pode . deveriam ser estendidas ao DepU-
mais fazer uso da palavra, nestas~~-tado Gilberto Almeida e apresen-
condições. tou emenda que recebeu o n . 1, 
o SR. v ALDIR MELGACO _ Data assim redigida: "acrescente-se, on-

vênia, a Mesa não poderia reeeber. de convier: e~vas ao Sr. se-
as duas emendas, que são amplia- cretárto ,da Educaçao, Dr . GUberto 
ttvas ou restritivas, de acôrdo com Almeida • 
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Apresentei, a propósito, a emen-

da n . 2: "acrescente-se, onde con-
vier: extensivas ao Sr. ex-secretá-
rio da Educação, Dr. Bonifácio de 
Andrada". 

A vista disto, nada me impede, 
no momento, de votar favoràvel-
mente ao Requerimento João Na-
varro~ porque êle se refere à po-
pulaçao de Sabará . 

Quanto à emenda apresentada 
pelo. Deputado Waldir Morato "ex-
tenstvas ao Secretário Gilberto de 
Almeida", lamentàvelmente não 
posso votar a favor porque, não 
obstante os dotes pessoais que 
aquêle Secretário possui enten-
do, data vênia, que esta' emenda, 
pelo seu conteúdo e em vista 
dd curto prazo em que o Secre-
t~io está ocupando as funções, 
nao lhe dá condJções para que es-
ta Casa possa conceder-lhe um vo-
to de congratulações. o Sr. 011-
ber~ de Almeida está ocupando as 
funçoes de Secretário da Educação 
há pouco mais de um mês . E o De-
putado Waldir Morato, porque tal-
vez esteja na pendência de algum 
ato poUtico para Blquinha.s ou Mo-
rada Nova, vem apresentar Re-
querimento de congratulações com 
o Secretário Gilberto de Almei-
da. Pessoalmente, aquêle cidadão 
aquêle nosso companheiro de As~ 
sembléia, merece todo o meu aprê-
ço, estima e consideração. No en-
tanto, interpreto e!=ta emenda co-
mo ato polftico e observo que o 
Deputado, autor da emenda não 
tem outro objeto senão o dé dal" 
desde o inicio, uma cobertura tn~ 
dispensável e necessária ao Secre-
tário da Educação. Oportunamen-
te, quando S . E:xa. cumprir bem 
o seu dever, oportunamente, quan-
do êle desempenhar a contento o 
seu mister, talvez seja eu um dos 
primeiros a me manifestar favo-
ràvelmente ao Sr. Gilberto Almei-
da. Mas, agora, acho que é mul-
to cedo para que esta Casa se m.a-
n11este sôbre Requerimento desta 
natureza. Por esta razão 8r Pre-
sidente, é que voto favÓràvélmen-

te ao Requerimento João Navarro, 
que pede um voto de aplausos ao 
povo de Sabará; voto favoràvel-
mente à minha emenda, que es-
tende ao ex-Secretário Bonifácio 
de Andrada, h o j e Presidente 
desta augusta Assembléia, por-
que S . Exa. , através do G<>vem~ 
dor Magalhães Pinto, encaminhou 
Mensagem a esta Casa criando o 
colégio de Sabará. Não fOsse a 
exigüidade de tempo, o Sr. Boni-
fácio de Andrada teria, em janef-
ro, instalado o colégio. 

Por esta e outras razões é que 
me manifesto favoràvelmente ao 
Requerimento João Navarro e à 
emenda n . 2, e contra a emenda 
n . 1. de autoria do Deputado Wal-
dir Morato, porque entendo que o 
Secretário Gilberto de Almeida não 
está ainda em condições de rece-
ber congratulações da Assembléia 
Mineira. 

O SR. PRESIDENTE - Para en-
caminhar a votação, tem e. pala-
vra o Sr. Hélio Garcia. 

O SR. ~LIO GARCIA - Sr. 
Presidente, Srs. Deputados enca-
minhando a votação do Requeri-
mento proposto pelo nobre Depu-
tado João Navarro e das emen-
das apresentadas pelos Deputa-
dos Waldir Morato e Valdir Mel-
gaço, entendo ser do nosso dever 
fixar a posição da baneada da ex-
-UDN nesta casa. 

Conheço bem a situação de Sa-
bará, como conheço também a si-
tuação de outros municípios de 
nosso Estado, que estão em idên-
ticas condições com o município 
de Sabará. Quero pois, fixar de-
finltivamente a nossa posição 
com referência ao Requerimento 
~ emendas aqui propostas. Divir-
JO do Deputado Valdir Melgaço 
que me antecedeu nesta Tribuna: 
porque acho que o Sr. Secre-
tário da Educação, ao abrir pre-
cedentes mandando instalar e dar 
funcionamento ao Gináslo de s. 
bará, está no dever moral e ad-
ministrativo de mandar - instalar 
tende ao ex-secretário Bonlliclo 
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outros ginásios por êle suspensos . 
Assim sendo, a bancada da ex-UDN 
vota 0 Requerimento do Sr . Depu-
tado João Na varro . Mas, faço uma 
advertência a S . Exa. 0 Sr . ~e
cretário de Educação, no sentldO 
de que, ao abrir êsse ~rec~ente. 
mandando inStalar o gmáslo de 
Sabará num dos grupos escolares 
daquela cidade, haverá tamb_ém de 
mandar tnstalar outros gin.ási?s 
criados por nós, com o voto m-
clusive da minoria, naquela épo-
ca. congratulo-me com S . Exa · e 
tenho a certeza de que haverá de 
abrir precedentes idênticos para 
todos os muntcipios de Minas Ge-
rais Não podemos admitir, por 
mais que a população de Sabará 
mereça, que êsse precedente seja 
sõmente para aquela cldade, en-
quanto dezenas e dezenas de mu-
nicípios mineiros desejam a inSta-
lação de seus ginásios nos grupos 
escolares. Cito, aqui, o exemplo 
do municipio de Bambui, onde es-
tá sendo criado um ginásio pelo 
plano de educação, e convênio com 
a CARRPE, que vem encontrando 
as maiores dificuldades por p_ar-
te do Sr. Secretário da Edu caçao . 
~ste mesmo exemplo temos no 
municipio de campos Altos, tra-
zido pelo nobre Deputado Wijson 
Modesto. 

da ex-UDN lrta votar favoràvel-
mente à emenda que conc~e con-
gratulações ao Sr. Secretário Gil-
berto Almeida . Eu, como inte-
grante da ex-UDN, quero fazer 
uma ressalva: não voto com . a 
bancada da ex-UDN; voto _contra 
a emenda . Era a anotaçao que 
queria que contasse dos nossos 
Anais. 

o SR . PRESIDENTE - A questão 
de ordem do nobre Deputado Val-
dir Melgaço ficará registrada nos 
Anais da casa. 

Assim sendo, a. bancada da ex-
UDN votará favoràvelmente ao Re-
querimento, mas, na certeza _de 
que o Sr. Secretário da Edu~açao 
haverá de permitir a instalaçao nos 
grupos para todos os municípios 
mineiros, e não somente para Sa-
bará . 

QUESTAO DE ORDEM 

O SR. VALDIR MELQAÇO- Sr. 
Presidente ouvi atentamente 0 dis-
curso proferido pelo nobre Depu-
tado Hélio Garcia, que falou em 
nome da ex-UDN, com certeza por 
delegação do Lider Aureliano Cba-
v~s. Disse s, Exa. que a bancada 

- Para encaminhar a votação, 
tem a palavra o sr. Waldir Mo-
rato . 

O SR. WALDIR MORATO -
sr . Presidente e Srs. Deputados. 

Ontem, desta Tribuna, tive 
oportunidade de me pronunci~r ~ 
respeito do Requerimento do ilus 
tre Deputado João Na varro . Ho-
je, achei prudente emendá-lo, :s-
tendendo aquelas congratul~ 
requeridas pelo Deputado Joao 
Na varro ao sr. secretário de 
Educação, Gilberto Almeida, por-
que sabemos do esfOrço de S . Exa. 
no sentido de instalar, com ur-
gência, no menor prazo possivel! 
0 ginásio de Sabará. Entendi 
que era do nosso dever, como. re-
presentante do povo e fis~ dire-
to das medidas do Executivo, de 
premiá-lo com êste vot~ de con-
gratulações, já antec1padamen~ 
repudiado pelo Deputado Valdir 
Melgaço . Mas, desde ontem, es-
tava tranqüilo e sabia qu~ suas 
palavras neste Plenário, nao en-
contra~ guarida em sua banca-
da. Hoje, através da palavra do 
ilustre Deputado Hélio Garcia, 
patenteou-se aquilo que esperáva-
mos. As palavras do Deputado 
Valdir Melgaço não Tepresentam. 
de fato, o pensamento da ex-UDN, 
nesta Casa. O Deputado Valdir 
Melgaço disse que nossa emenda 
é uma emenda bajulatória, e que 
na certa estartamos dependendo 
de ato do Sr . Gilberto .Almeida· 
Quero, à guisa de esclareCimento, 
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informar a S . Exa . o Deputado 
Valdir Melgaço, que já solucionei 
todos os problemas politicos de 
minha região, na área da Secre-
taria da Educação. Devo-lhe fa-
vores, devo-lhe reconbeci.n!ento 
pela justiça que fêz aos meus re-
presentados, procedendo às subs-
tituições que eram justas e que a 
população exigia. A minha emen-
da não visa bajulá-lo . Minha 
emenda visa, exclusivamente, res-
saltar para a Casa e o povo mi-
neiro o esfôrço dispendldo por 
aquêle ilustre mineiro, no sentido 
de beneficiar a mocidade estudan-
til de Minas, com a criação de 
educandários gratuitos que lhe 
propiciem meios de aprimorar 
seus estudos. 

Mas, ainda para contraditar as 
palavras do irrequieto Deputado 
Valdir Melgaço, quero informar a 
S . Exa. e a êste Plenário, que a 
bancada do ex-PSD vai votar fa-
voràvelmente à emenda de S . 
Exa., a qual estende estas congra-
tulações ao Sr. Deputado Bonifá-
cio de Andrada, muito digno Pre-
sidente desta Assembléia. E o 
fazemos porque estamos cons--
cientes do trabalho de S. Exa . à 
frente daquela Pasta. Acompanha-
mos o seu esfôrço, no sentido de 
instalar, com urgêncla, aquêles es-
tabelecimentos de ensino já cria-
dos pela Assembléia de Minas. 
Não nos moveu nenhum propósi-
to politico ao apresentarmos es-
ta emenda, mesmo porque, se o 
fizéssemos, neste instante não 
iriamos votar !avoràvelmente às 
congratulações com o ex-Secre~ 
rio Bonifácio de Andrada, e o fa-
zemos isentos e imparcialmente, 
porque o Sr. Deputado Bonifácio 
de Andrada pode testemunhar que 
nem uma vez siquer, quando S. 
Exa. estava à frente da Secreta-
ria da Educação, lá aparecemos 
para pedir favores politicos. Per-
manecemos ausentes daquela Pas-
ta durante sua gestão . 

Conscientes de que êle :fêz um 
trabalho à altura de um Secretá-

rio de Estado, nós aqui estamos 
para aplaudi-lo também, mas re-
pudiamos e condenamos, com, 
veemência, as atitudes provocató-
rias do nobre Deputado Valdir 
Melgaço, que outra coisa não quer 
senão provocar confusão nesta Ca-
sa, criando uma situação difícil 
para o govêrno recém-instalado. 

Votaremos favoràvelmente à 
emenda de S . Exa. , não para 
lhe agradar, porque S. Exa. não 
tem feito por merece:::- a conside-
ração desta Casa, quando, alto e 
bom som, diz desta Tribuna que 
o honrado e digno Secretário Gil-
berto Almeida vem desempenhan-
do, naquela Secretaria, um papel 
que êle ontem taxou de politica-
gem baixa . Repudiamos esta 
acusação, porque não é verldi-
ca, e tanto não o é, que hoje 
está aqui tôda a bancada da ex-
UDN para provar, através do li-
der Hélio Garcia, que o Sr. Deputa-
do Valdir Melgaço não está com 
a razão, e . não diz a verdade, quan-
do acusa injustamente o nobre Se-
cretário Gilberto Almeida. 

Votaremos estas congratulações, 
certos de que elas serão recebidas 
pelo Sr. Secretário Gilberto Almei-
da e pelo ex-titular daquela Pas-
ta como um estimulo desta Casa 
para que aquêle prossiga nesta jor-
nada brilhante que se iniciou com 
o Govêrno Israel Pinheiro. 

O SR. PRESIDENTE - Com a 
palavra o nobre Deputado Wilson 
Modesto, para encaminhar a vota-
ção. 

O SR. WILSON MODESTO -
Sr. Presidente, Srs . Deputados. 

Estamos nesta Tribuna para en-
caminhar a votação do Requeri-
mento do nobre Deputado João 
Navarro, bem como das duas 
emendas a êle apresentadas. 

Ontem, dizia o Deputado Valdir 
Melgaço que S . Exa. , o Sr. Secre-
tário Gilberto Almeida, fazia po-
litica baixa à frente de sua Secre-
taria . Nós discordamos da acusa-
ção do nobre Deputado Valdir 
Melgaço, e aqui vimos à T}ibuna 
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para trazer o nosso protesto ao 
discurso de ontem. 

O "Minas Gerais", na sua ~
ção de hoje, publica autori.zaça.o 
para funcionamento de mais de 
15 estabelecimentos de ensino su-
perior. Vêem V . Exas. , portan-
to que o Deputado Valdir Melga-
ç~ estâ - comC? estêve ~ntem -
sem razão naquilo que diz contra 
o Secretário Gilberto Almeida, qu: 
cumpre o seu dever de homem _pu-
blico . Dentre essas a utorizaçoes, 
hoje publicadas, para funciona-
mento de estabelecimentos de en-
sino, está inclufdo o Ginásio Esta-
dual de Ressaqulnha, oriundo de 
Projeto cuja tramitação tivemos o 
prazer de ajudar nesta Casa. Ale-
gra-nos, também, ouvir desta. Tri-
buna o Deputado Hélio Garcta, re-
ferindo-se ao bom funcionamento 
dos GlnãsJos. Diz que, com a au-
torização dada pelo Sr. Secretário 
Gilberto Almeida para o funcio-
namento do Colégio Estadual d6 
Sabará, abre-se um precedente 
para o funcionamento dos outros 
Ginásios Estaduais, criados por 
Lei, em prédios de grupos escola-
res, também pertencentes ao Es-
tado . 

Vejam Vs. Exas. que o Deputa-
do Valdir Melgaço, ao discordar 
da atuação do Secretário Gilberto 
Almeida, vai ficando sozinho nes-
te Plenário, pois, S. Exa. granjeia 
a simpatia não só dos Deputados 
que apóiam o Govêrno do Sr. Is-
rael Pinheiro, mas, também dos 
elementos da ex-UDN, hoje per-
tencentes à ARENA . A presença 
do Deputado Valdir Melgaço nes-
ta Tribuna, manifestando-se con-
t ràriamente ao Sr. Secretário da 
Educação, estimula-nos a vir em 
defesa de S . Exa., mostrando aqui-
lo que está sendo realizado no se-
tor do ensino em Minas, o que 
também serve de esclarecimento à 
opinião pública. 

Estamos solidários com o Reque. 
rimento do Sr. Peputado João Na-
varro, e principalmente com a 
emenda apresentada pelo Sr. De-

putado Waldir Morato, estendendo 
as congratulações ao Secretário 
Gilberto Almeida. Esperamos que 
esta Casa, a partir desta data, co-
mece a fazer justiça aos bons ~:
cretários do Govêrno Israel Pinhei-
ro, e que os Srs . Deputados apre-
sentem criticas ou elogios a S . 
Exa., mas sempre bem intencio-
nados. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
palavra para encaminhar a vota-
ção, o Sr. Carlos Megale . 

O SR. CARLOS MEGALE - Sr. 
Presidente e Srs. Deputados. 

Rápido, como só em pensamen-
to se pode e sabe fazer, retor-
no à minha meninice, já bem dis-
tante . Vejo-me, então, numa es-
cola pública da minha cidade, na 
minha Viçosa querida, tendo dl~
te de mim um compêndio da His-
tória Mineira, que fala. das tradi-
ções de bravura e de heroismo de 
nossa gente; vejo uma História do 
Brasil em que nos é relatada a 
primeira arrancada para a clvili-
~ção de nossa terra; vejo Fer-
não Dias. o imortal caçador de ~s
meraldas atravessando os sertoes 
bravios de São Paulo e de Minas 
Gerais, rumo à terra resplandes-
cente, onde iria descobrir a famo-
sa Serra das Esmeraldas. De sua 
pasagem pelo território mineiro, 
pela nossa terra, tão rica de tra-
dição e tão lutador pelas causas 
públicas e pela liberdade, foram 
éles, os sertanistas, fincando os 
primeiros marcos da nossa viclli-
zação, sendo um dêles fincado na 
genro Borba Gato. Dali, Senha-
cidade de Sabará. Lá estêve o seu 
res partiram, talvez, os primeiros 
m&-cos para a ci vização da nossa 
terra, para o crescimento do nosso 
Estado. 

Nesta hora em que se apresen-
ta êste Requerimento, devo dizer 
que vim à Tribuna, mais como 
homenagem ao Deputado que o 
apresentou, embora eu ache que 
não devamos apresentar Requeri-
mentos nesse sentido, uma vez 
que provocain discussões e, às vê-
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zes, são êles distorcidos na sua fi-
nalidade e até condenados quando 
não deviam sê-lo. Venh~. aqui, 
entretanto, para prestar esta ho-
menagem ao Deputado João Na-
varro pela feliz idéia de homena-
gear aquela cidade que merece o 
nosso respeito . Podemos nos ale-
grar, pois, a princ1pio, recebemos 
com certa indiferença ou receio a 
atitude do atual Secretário por-
que temíamos fOsse dificultar a 
instalação de novos ginásios. 
Agora, abrem-se novas esperanças 
de que, com esta instalação ou-
tra~ se. farão, desde que os' de-
~aiS gmásfos estejam em condi-
çoes de serem instalados. Disto é 
que precisamos, sobretudo nesta 
hora de dificuldades para Minas 
e para o BrasiJ; sobretudo nesta 
hora em que o povo não tem 

0 

dade, sem olhar partidos políticos, 
olhando, sobretudo, a gente da 
sua terra, da terra onde nasceu e 
que teve no seu pai João Plnhe!Í-o 
um dos maiores brasileiros e uni 
dos grandes Presidentes do Es-
tado. 

Congratulo-me, sobretudo com 
a mocidade de Sabará . ' Quero 
vê-la alegre nos dias festivos nas 
datas nacionais, marchando ' uni-
formizada, pela histórica cÍdade 
relembrando os feitos de nosso; 
grandes e, sobretudo, passando or-
gulhosa diante do nôvo colégio 
desfilando respeitosamente dian: 
te do Pavilhão Nacional. Saberá, 
com isto, que há Deputados, que 
há um Govêrno que se interes-
sa pela mocidade, por esta mo-
cidade que terá, sôbre os ombros 

que comer, o que vestir e não tem 
com que se medicar, voltando seus 
olhares para as Assembléias, pa-
ra o Governador do Estado e pa-
ra o Presidente da República, es-
perando de nossa parte e da par-
te dos dirigentes máximos da Na-
ção e do Estado, medidas em seu 
socOrro. A instalação de Ginásio 
merece as nossas congratulações . 
Mas, isto não é um favor do Go-
vêmo ao povo; é, antes de tudo 
uma obrigação, porque para isso: 
o Estado e o Município colhem 
pesados impostos do povo, que 
espera que o seu dinheiro volte em 
seu benefício, como hospitais, es-
tradas, c o I é g i o s, postos de 
saúde, etc. 

Assim, trago o meu apoio a ês-
te Requerimento sem restrição a 
esta ou àquela emenda. Tomo es-
ta posição ciente e consciente de 
ter sido derrotado nas eleições, 
mas, nem por isto, faço oposição 
sistemática. Mantenho-me na co-
ligação a que me filiei antes da 
posse do Sr. Israel Pinbeiro. 

Formulo votos a Deus para que 
Possamos dar a S . Exa., o Sr. Go-
vernador, o nosso apoio, porque 
S . Exa. se interessa pela colettvt-

amanhã, a responsabilidade do; 
destinos de Minas e do Brasil, es-
ta mesma responsabilidade que 
hoje é nossa. 

E' necessário, Sr. Presidente 
que a histórica Sabará se orgulh~ 
d_e ter o seu Colégio e de não pre-
CISar de mandar seus filhos es-
t udar fora, em outras escolas so-
bretudo os pobres. ' 
C~ngratulG-me, portanto, com a 

mocidade de Sabará . Eu a vejo 
n~ manhãs ensolaradas e nas ma-
nhas de chuva, com seus livros 
debaixo dos braços, caminhando 
P.ara a escola para receber os en-
smamentos de seus professOres, 
para conhece.r as tradições de nos-
sa história, a riqueza de nossa 
terra e de nossa Pátria. Amanhã, 
poderá a Pátria voltar os seus 
olhos para a histórica Sabará e 
apelar para aquela gente, na cer-
teza ~e que seu apêlo não será 
em vao, porque todo sabarense 
será um soldado a serviÇo da de-
mocracia, a serviço de Minas e do 
Brasil. t!:ste é o meu voto de 
congratulaçõe8 com a gente de 
Sabar~ . Como disse, não apre-
sentana, e nunca apresentei, Re-
querimento neste sentido mas 
congratulo-me com êle e f~ vo~ 
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tos para que esta Casa deixe de 
lado essas questões politicas que 
às vêzes nos separam, nesta hora 
difícil em que a Pátria está em 
dificuldades e se coloque ao lado 
das causas nobres. 

O SR. PRESIDENTE - Te~ a 
palavra o nobre Deputado O~elino 
Sol para encaminhar a votaçao · O SR. OTELINO SOL- Sr. Pre-
sidente, srs. Deputados. . 

Meus colegas desta Assembléia: 
as minhas andanç_as. na Secret&.r!a 
da Educação nos últimos anos nao 
têm sido das mais felizes . Na ad-
ministração passada, como era 1~
gico e é natural, pelo sentido politl-
co sempre passei ao lado daquele 
ca,.;arão, tantas vêze~ ocul?a~o por 
figuras ilustres da Vlda publica de 
Minas Gerais . N 0 entanto, nes~ 
Tribuna, mais de uma vez, ~trayes 
de Requerimento e de Indicaçoes, 
solicitei ao ocupante daquela Pasta 
providências contra os desman~os, 
as violências as ilegalidades vigo-
rantes nas ~scolas públicas esta-
duais em alguns dos municípios ~o 
Nordeste de Minas, entre os quaJ.S 
citei, especialmente, o de Jaéinto. 
E em uma das vêzes em que o 
digno secretário Aureliano Chaves 
compareceu a esta Casa, interpe-
lei-o para solicitar uma providen-
cia contra as escolas-fantasmas de 
Jacinto. No entanto, meu mui ~O
bre colega e amigo a quem mll!to 
prezo e admiro, Deputado Atali~a 
Mendes, vigiava me de l?nge e nao 
permitia, nem uma so vez, que 
aquelas providências por mim so-
licitadas tivessem o andamento 
normal. 

Assim, Sr. Presidente, eu posso 
dizer que na administração passa-
da nem água me deram na Secre-
taria da Educação. 

com a vitória do Sr. Israel Pi-
nheiro e com a designação do Dr. 
Gilberto de Almeida par.a aquela 
Pasta acreditava sinceramente que 
iria t~r as naturais e compreensí-
veis facilidades pollt1cas a que 
t odos nós Deputados aspiramos. 
Dirigindo-me àquela Secretaria en-

caminhei um pedido ao Secretá-
rio da Educação so11c.1tando a 
substituição de uma Dlretora de 
Escolas Reunidas por o~tra Dire-
tora. Tomando conhecunento de 
meu pedido, o Secretário Gilberto 
de Almeida declarou que só substi-
tuiria a Diretora por outra leiga 
que fôsse do estabelecimento mais 
velha, ou então, por uma normalis-
ta. Solicitei depois a ~· Exa. a 
substituição de uma Dlretora de 
um Grupo de Jacinto . Tive tam-
bém de s. Exa. a mesma resposta. 
Então tive que deslocar . u:na nor-
mallsta de uma cidade vizinha pa-
ra a cidade de Jacinto e retornar 
à Secretaria da Educ~ção, pedlm~o 
ao Dr Gilberto Almeida, a substi-
tuição dentro dos trâmites leg~ 
Acredito que dentro de breves dias, 
esta substituição se processará. 
Finalmente solicitei a ~ · Exa .. o 
reconhecimento de imediato do gi-
násio de Salto da Divisa, a exemplo 
do que fizera o Govêmo anterior. 
S. Exa. também explicou-me que, 
dos 300 ginásios criados no Esta-
do apenas 60 a 80 preenche~, no 
m~mento, as condições _!lOrmaJ.S pa-
ra funcionamento. Então, Sr .. Pre-
sidente ante a resposta às minhas 
solicita'ções, telegrafei aos inte~es
sados de minha terra para que vies-
sem a esta Capital, a fim de pro-
videnciarem imediatamente o pre-
enchimento das exigências, para 
que o ginásio de Salto da Divisa, 
criado pela iniciativa do Deputado 
Atallba Mendes, fôsse reconhecido. 
o processo já está e~ andamento, 
razão porque acredito de.ntro de 
poucos dias o ginásio de mmha ter-
ra terá o seu reconhecimento . 

Sr. Presidente, é com muita sa-
tisfação que dou os meus aplau-
sos ao Secretário Gilberto de Al-
meida pela sua orientação, p:lo 
seu critério, procurando soluçoes 
legais para os problemas de sua 
Pasta. 

A mim, pessedista, não me fo-
ram darlas as facilidades, como 
também .. não aspiro a qualquer fa-
vor do Govêrno. 
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Meus colegas da ex-UDN, meus 

coleg:ls da ARENA, os homens se 
unem através do sofrimento ou pe-
la participação nas mesmas lutas. 
Para o bem de Minas e do Brasil, 
faço um apêlo a todos os colegas, 
e,especialmente, ao Deputado Val-
dir Melgaço, para que compreen-
dam a orientação, a boa vontade 
e o critério patriótiCo que o Secre-
tário Gilberto Almeida vem dando 
à sua orientação na Secretaria da 
Educação. 

tribuldo para dificUltar as medi-
das pleiteadas pelo Deputado Ote-
lino Sol. Mas na verdade achei de 
meu dever fazer êsse reparo para 
que, no futuro, o historiador não 
pense que o governador Magalhães 
Pinto negou oportunidades, sobre-
tudo a um Deputado que tem di-
reito a ela em qualquer govêrno . 

OS&. PRESIDENTE- Tem a 
Palavra, para encaminhar a vota-
ção, o Sr. Deputado Atallba Men-des. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
palavra, para encaminhar a votação 
do Requerimento o Sr. Deputado 
Cícero Dumont. 

O SR . ATM.IBA MENDES- Sr. 
Presidente e Srs. Deputados. o 
pe.putado João Navarro requer se 
ms1ra na Ata de nossos trabalhos O SR. C!CERO DUMONT - Sr. 

Presidente, Srs. Deputados. Tenho 
especial aprêço pelo nosso colega, 
Deputado Otelino Sol. Quando s . 
Exa. aqui alegou que não teve uma 
oportunidade no Govêrno de Mago.. 
lhães Pinto, eu realmente tive o co-
ração impelido por um sentimento 
de piedade. Se há um Deputado 
que merece uma oportunidade em 
qualquer govêmo, êsse Deputado 
chama-se Otelino Sol. Não tanto 
pelo seu desejo de servir ao bem 
público, mas, sobretudo, pelas suas 
qualidades de homem convivente, 
compreensivo e amável. Surpreen-
deu-me a declaração, exatamente 
por ter sido o Govêmo do Sr. Ma-
galhães Pinto, que deu oportuni-
dade até aos que não devia dar. 
Seu govêrno marcou-se por uma ge-
nerosidade que foi proclamada por 
todos. E' certo que o Deputado 
debitou o fato ao nosso ilustre co-
lega, não menos amável Ataliba 
Mendes. Compreende-se que o no-
bre Deputado Ataliba Mendes te-
nha oposto embargos à pretensão 
do nobre Deputado Otelino Sol, 
mas embargos legais. Pode ser que 
os fatos de Santo Antônio do Ja-
cinto onde, quando se plantam as 
palmeiras do P.s.n., os Junmentos 
da U.D.N. as devoram ou quando a 
U . D. N. farda a sua policia muni-
pal, o P .S.D. a desfarda, por ser, 
repito, que tais tatos tenham con-

um voto de congratulações com a 
população do município de Saba-
rá, na pessoa de seu Prefeito Mu-
nicipal e o Presidente da Câmara, 
pelas providências que vêm sendo 
adotadas pelo Deputado Gilberto 
Almeida, para instalação e funcio-
namento do Ginásio Estadual ali 
criado em Lei. Fl que se dê conbe~ 
cimento da decisão desta Casa 
àquela cidade. A êste Requerimen-
to foi apresentada emenda prO-
pondo um voto de congratulações 
com o Sr. Secretário Gilberto Al-meida. 

Desnecessário seria dizer que nós 
estamos de pleno acôrdo com oRe-
querimento e suas respectivas emen-
das, mesmo porque, com a instala-
ção do Ginásio Estadual de Saba-
rá, S. Exa., o Sr. Secretário da Edu-
cação, mudou de pensamento com 
relação aos requisitos nece~ários 
para a instalação de ginásios e o 
felicitamos por isso. ' 

Abria-se, assim, precedente que 
deve servir para que sejam insta-
lados outros Ginásios que ofereçam 
as mesmas condições para o seu 
funcionamento, com o de Sabará. 

Espero, portanto, que na minha 
região - Vale do Jequitinhonha -
onde criamos vários colégios, pos-
sam todos êles funcionar inclUSi-
ve o Ginásio Estadual da terra on-
de faz polfttca o nobre colega e 
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amigo, Deputado Otelino Sol . S. 
Exa. sempre foi atendido, no Go-
vêrno Magalhães Pinto, nas suas 
justas pretensões, embora não as 
solicitasse pessoalmente àquele go_ 
vêrno que se caracterizou por uma 
conduta de absoluta imparcialida-
de, relativamente ao atendimento 
ao interêsse do povo mineiro e, aqui, 
relembro, mais uma vez que, não de-
sejando S . Exa., o Deputado Ote-
llno Sol, 1r ao Governador e ao 
Sr. Secretário de Educação, àque-
la ép~ca - nobre Uder Aurelia-
no Chaves - solicitar a criação 
de Ginásio no Salto da Divisa, 
o fêz por meu intermédio e, 
hoje, o Salto tem um Colégio 
criado, já instalado e creio, em 
pleno funcionamento, graças à po-
utica imprimida no setor educacio-
nal pelo ex-Governador Magalhães 
Pinto . Quero reafirmar, uma vez 
mais que, em relação ao Deputado 
Otellno Sol, sempre me mantive 
numa posição amena e compreen-
siva. Talvez tenha sido por fôrça 
de expressão quando disse nesta 
Tribuna que eu fôra sempre um 
obstáculo às suas pretensões nos 
municípios de sua região. AD con-
trário, sempre procurei evitar-lhe 
aborrecimentos no Govêrno passa-
do, inclusive nos casos de designa-
ção de Diretoras para Grupos Es-
colares da região. Procurava res-
guardá-lo, porque entendia, e en-
tendo, que o Deputado Otellno Sol 
se distingue por aquela conduta de 
homem público digno, que coloca, 
sempre, os interêsses do povo aci-
ma das injunções partidárias Por 
isto é que os nossos Grupos Esco-
lares, de Jacinto, Salto da Divisa, 
Jordânla, Santo Antonio do Jacinto, 
sempre funcionaram bem, porque 
possuem Diretoras capazes, Dire-
toras normalistas, Diretoras com 
vários anos de Magistério Público, 
que imprimem à direção dessas 
Escolas, uma orientação sábia e se-
gura no interêsse da população da-
queles municípios. Esperamos que 
o atual Secretário de Educação, 
juntamente com o atual Govêmo, 

acolham as justas pretensões de- v. 
Exa.., nobre Deputado Otellno Sol, 
tão bem quanto o foi no Govêmo 
Magalhães Pinto . Espero que S . 
Exa. há de somar esforços aos 
nossos para fazer algo pela região 
norte-mineira. no setor da Educa-
ção, a fim de que aquela região 
cresça e progrida sempre para a 
felicidade do seu povo. 

Vou deixar a Tribuna e não mais 
tecerei considerações em tOrno do 
Requerimento, para que êle possa 
ser votado ainda na tarde de hoje, 
porque uma vez votado, estou certo 
de que o Governador do Estado e o 
Sr. Secretário da Educação conti-
nuarão a polftica de instalação de 
todos os Ginásios e Colégios Nor-
mais criados no Govêrno do Sr. 
Magalhães Pinto, obedecidas as 
condições estabelecidas nas leis que 
os criaram. 

O SR. PRESIDENTE - Em vo-
tação o Requerimento, salvo emen-
das . 

Os Srs . Deputados que o apro-
vam permaneçam como se encon-
tram . (Pausa) . Foi aprovado. 

VERIFICAÇAO 

O SR. VALDIR MELGAÇO 
(Pela ordemJ - Sr . Presidente, pe-
ço verüicação . 

O SR . PRESIDENTE - A Mesa 
vai proceder à verificação requeri-
da pelo Deputado Valdir Melgaço. 

Os Srs. Deputados que votaram 
a favor do Requerimento queiram 
levantar-se. (Pausa) Queiram as-
sentar-se. 

Os Srs. Deputados que votaram 
contra queiram levantar-se (Pau-
sa) . 

A favor, votaram 21 Srs. Deputa-
dos; contra, nenhum . 

Não há número regimental. A 
Mesa vai mandar proceder à cha-
mada dos Srs. Deputados. Com a 
palavra o Sr. Secretário para pro-
ceder à ch amada. 
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O SR. SECRETARIO (Paz a cha· mada). 
O SR. PRESIDENTE _ Estão 

presentes 45 Srs. Deputados A 
Mesa, esgotada a hora des~a a 
esta parte da Ordem do Dia deixa 
de submeter à apreciação d~ Ple-
nário o Requerimento do Sr. João 
Navarro e Emendas a êle apresen-
tadas pelos Srs . Waldir Mora to e 
Valdir Melgaço. 

-Passa-se à 

2.:> PARTE DA ORDEM DO DIA 

O SR. PRESIDENTE- Votação 
em discussão única, do veto parciaÍ 
oposto à Proposição de Lei núme-
ro 4. 482, a qual cria. um ginásio es-
dual ~ cidade de João Pinheiro e 
modllica o parágrafo segundo do 
art . 82 da Lei n . 3 .214 de 16 de 
outubro de 1964 . ' 

ESCRUTINADORES 

O SR . PRESIDENTE - A Mesa 
!lomeia como escrutinadores os 
ilustres ~putados Ataliba Mendes 
e Sebastlao Anastácio . (Pausa) . 

do Quintão - Hélio Garcia H mellnd Paix- - er-
0 ao - Hugo Castelo 

Branco - Jehovah Santos - Jor-
ge Vargas - João Vaz - Jo . 
de Melo Freire _ José Ma _aqMawm galh- na -
S aes - Lélis Chaves - Lúcio de 
.ouza Cruz - Manoel Costa - Ma-

rla Pe~ - Marta Nair Monteiro 
- Martms Silveira - Nicanor Ar-
mando - Nunes Coelho _ Orlan 
do Andrade - Otelino Sol - Pire~ 
da Luz - Raul Perna d 
b t ·- n es - Se-as Iao Anastácio - Sinval B -
ventura - Souza e Silva - Vai~ 
Melgaço - Waldir Morato - Wil-
son Modesto - Wilson de P. i :a va . 

APURAÇAO 

490 SR. PRESIDENTE- Votaram 
Srs. Deputados. 

Os escrutinadores vão fazer a 
~o~tagem das sobrecartas encon-

a as na urna. (Pausa) 
Os escrutinadores comunicam 

que encontraram na urna 49 brecartas s. Exas - so-
à apuração. <P ausa) .vao Proceder 

CHAMADA 

O SR. PRESIDENTE _ Com a 
Palavra o Sr. Secretário para fazer 
a chamada dos Senhores Deputa-
dos, para o exercício do voto se-
creto em relação à matéria em pau-
ta anunciada. 

A Mes~ vai anunciar o resultado 
:a votaçao_ do veto parcial, oposto 
t ProPQSiçao de Lei n. 4.482. Vo-
aram a favor do veto 48 Srs. De-

putados; votou contra, 1 Sr D 
puta?o. Está, pois, mantido o ve~ 
parcial oposto à Proposição de Lei n. 4.482. 

O SRJ. SECRETARIO - (Faz a 
chamada). 

- Feita a chamada, depositam 
seu voto na urna os Senhores: 

Bonifácio de Andrada - Leão 
B~rges - Mário Hugo Ladeira _ 
J?ao Navarro - Reny Rabello _ 
Pinto Coelho - Agostinho Campos 
Neto - Altair Chagas _ Álvaro 
Sales - Alvimar Mourão _ Artur 
Fagundes - Atallba Mendes - Au-
reliano Chaves - Batista Miranda 
- Benedito Xavier - Carlos Elóy 
- Carlos Megale - Cícero Dumont 
- Delson Scarano - Expedito Ta-
vares - Plortvaldo Dias _ Geral-

- Arquive-se . 
Votação, em 1• discus -

he~ n. 3 .549/ 66, do Sr~~e~~ ~~ 
e o, o qual altera a Lei n 28 22 de novembro de 1947 . , de 
Em votação . Os Srs. Deputados 

que o aprovam queiram conservar-
Fseicomo se encontram. (Pausa) 

o aprovado . · 

VERIFICAÇAO 

O SR. SINVAL BOA VENTURA 
<Pela ~r~em)- Sr. Presidente -
ço verificação. ' pe-

0 SR. PREsiDENTE - O Sr 
De~~tad~ Sinval Boaventura ped~ 
verificaçao de votação A Me 
proceder a ela. os srá. Depu~~ 
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que votaram a favor do projeto 
queiram levantar-se. (Pausa). Po-
dem assentar-se. Os Srs. Deputa-
dos que votaram contra queiram 
levantar-se (Pausa) . 

Votaram a favor do projeto, 20 
Srs. Deputados; contra, nenhum. 

Não há número regimental para 
a votação. A Mesa vai proceder à 
chamada dos Srs. Deputados, dan-
do a palavra ao sr . Secretário . 

<O Sr. Presidente faz soar os tím-
panos) . 

O SR . SECRETÁRIO - (Faz a 
chamada). 

- Feita a chamada deixam de 
responder os Senhores: 

João Navarro - Reny Rabello -
Anuar Fares - Agostinho Campos 
Neto - Altair Chagas - Álvaro 
Sales - Anibai Teixeira - Athos 
Vieira de Andrade - Augusto Ze-
nun - Daniel de Barros - Derme-
val Pimenta Filho - Domingos Jó-
rio - Euler Lafetá - Gerardo Gros-
si - Gomes Moreira - Hélio Gar-
cia - Homero Santos - Hugo Cas-
telo Branco - Ibrahim Abi-Ackel 
- Jairo Magalhães - Jarbas Me-
deiros - Jorge Ferraz - João Luiz 
de Carvalho - José Augusto -
José de Castro - José Luiz Bacca. 
1·ini - Ladislau Sales - Lourival 
Brasil - Luiz Junqueira - Orlan-
do Andrade - Pereira de Almeida 
Raimundo Albergaria - Raul Fer-

nandes - Salim Nacur - Sebas-
tião Anastácio - Sebastião Nasci-
mento - Sette de Barros - Ulys-
ses Escobar - Waldomiro Lôbo 
- Walthon Goular t - Wilson Cha-
ves e Wilson Tanure. 

O SR PRESIDENTE - Estão 
presenteS 40 Srs . Deputados . Não 
há "quorum" para votação . A pau-
ta só contém matéria nesta fase . 

-Vêm à Mesa. 

REQUERIMENTO 

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

A Deputada que êste subscreve, 
nos têrmos do Art . SK, do nosso 

Regimento Interno, requer a V . 
Exa. lhe seja concedida a palavra, 
a fim de tratar de assunto urgente 
e de natureza relevante . 

Sala das Reuniões, 8 de março 
de 1966 . . 

(a .) Marta Nair Monteiro - Lí-
der do Ex-PDC. 

O SR . P RESIDENTE - A Mesa 
recebe Requerimento da sra. Mar-
ta Nair Monteiro, solicitando, nos 
têrmos do Art . 94, a palavra, para 
tratar de assunto de interêsse ur-
gente e relevante . 

Havendo "quorum" para o pros-
seguimento dos nossos trabalhos, 
a Mesa defere o Requerimento e 
fixa à oradora o prazo de 60 mi-
nutos . 

Com a palavra a Sra . Marta Nair 
Monteiro . 

A SRA. MARTA NAIR MONTEI-
. RO - Sr. Presidente, Srs. Deputa-

dos . 
As vésperas das eleições da A . P . 

P . M. G . , surgem, novamente, pela 
imprensa, comentários malévolos 
sôbre a nllnha atuação como lider 
classista. 
Haja visto o artigo publicado ho-

je do Funcionalismo, que passarei 
a ler, a fim de p oder refutar suas 
injúrias e calúnias. 

Embora seja do meu feitio igno-
rar comentários dessa natureza, 
acho-me no dever de fazê-lo agora, 
por se encontrar em jôgo o destino 
da associação que dirijo . 

Eis o texto: "Professôras firmes: 
Degola de Dona Marta. 

Várias professOras continuam fa-
zendo a campanha para impedir, 
através de obstrução, dia 16, quan-
do será feita a eleição para a pre-
sidência da Associação das Profes-
sôras Primárias, que a Deputada 
Marta Maria Monteiro seja eleita 
presidente da entidade . A campa-
cresce dlàrtamente e muitas pro-
fessOras pretendem, caso a Depu-
tada consiga reeleger-se, tirá-la da 
Associação, "através de meios le-
gais e não calúnias, como ela fêz 
com uma ex-presidente da entida-
de". 
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As professOras que lideram o mo-
vimento alegam que a Deputada 
Marta Nair Monteiro não trabalha 
em benefício da classe e que "an-
tes da revolução, era compa.rilieira 
de bagunça do Padre La.ge, de quem 
se separou logo que êle caiu em 
rufnas". Alegam, ainda, que a De-
putada!.. por estar envolVida em 
IPM, n ao tem condições para diri-
gir a classe, "sempre ordeira". In-
forro~ que, quando da greve das 
professoras, a deput ada se intitu-
l?u de lider do movimento mad s6 
ficava em um carro de luxo e 
para eleger-se, teve que arranja; 
alguns votos com o padre Laae" 

"Mulher ingrata". «> • 

nha lealdade a compromissos para 
com a minha classe. 
~erfamos gratas, sim, por bene-

ficios que nos fOssem outorgados 
c~rrespondendo a justas r eivindica-
çoes sem que nos fôsse necessário 
l~tar por êles . o que infelizmente 
nao te:n sido até hoje e em qual· 
q~er tipo de govêrno - a nota do-
mma~te . TOdas as nossas conquis-
tas tem sido através de lutas as 
mais árduas, pela entidade de dias-
se, quer em minha ou em outras 
gestoes. 
Sin~o qua, com tantas desconten· 

tes, ~a.9 tenha aparecido a chapa de 
opostçao . 

As professOras afirmam que a 
Deputada Marta Nair Monteiro é 
"uma m ulher ingrata, pois ataca o 
govêrno Magalhães Pinto que nos 
concedeu ~antos benefícios. Espe-
r~m_que dia 16- eleições na Asso-
cJaçao- a Deputada, candidata úni-
ca e "que se aproveita de algumas 
protesso;as inocentes", sinta que a 
classe nao está mais com ela". 

A primeira tolice que ressalta des-
ta leitura está na primeira linha do 
art!go. Para que a campanha de 
obstrução, em tudo incompativel 
com os estatutos da Associação 
com a nossa condição de educa..: 
dora e, sobretudo, com os princf-
P!Os democráticos do voto livre h á 
tao pouco tempo reafirmado em 
Mina~ pelas próprias fôrças de re-
v9luçao, quando das últimas elei-
çoes? 

Essas "milhares" de professOras 
deveriam ter atendido oportuna-
mente ao meu apêlo, apresentando 
uma chapa de oposição, o que viria 
valorizar o pleito, tirando-lhe a pe-
c?a de "chapa única", culpa exclu-
Siva da ausência de pronimciamen-
to dessa propalada fôrça oposito-
:a. Esperemos que essa chapa sur-
Ja até dia 9, último dia determina-
do pela Comissão Eleitoral para 
inscrições de candidatos. 

A acusação ridicula de ingratidão 
ao Govêmo não mereceria comen-
tário, apenas ~ reatirmação ela mi-

Hoje, rebate~eJ, apenas,_ citações a 
possfveis implicações de meu no-
~e em I · P · Ms · As demais acusa-
çoes ?orno, por exemplo, a de nada 
ter fetto pela classe, serão oportu-
namente refutadas . 
A T~o t ranqüila é a minha consci-
encta, que jamais recorri a qual-
quer influência politica , a fim de 
me~ defender das corriqueiras acu-
saçoes que temporàrlamente certa 
imprensa faz circular 
~ois anos são passados da revo-

luçao e nem sequer citações a meu 
nome foram levadas a conhecimen-
to, ~e qualquer IPM, apesar da in-
tensidade de minha atividade clas-
sista. 

Como se explicar a ausência de 
meu nome nos vários depoimentos 
~aque~es tantos, ouvidos em tantas 
n:vestigações? Respondemos: se-
nso pela lisura do meu comporta-
~ento, absolumente legal e autên-
tico, em tOdas as oportunidades. 

Para conhecimento de todos e das 
mestras, Principalmente, a quem de-
vo a honra do meu mandato na 
tAssembléia, apresentarei, na ínte-
gra, a minha "FOlha corrida do 
DOPS:•,. hoje DVS, com os meus co-
mentarias sôbre cada item regts-
tr,a~o, a fim de que não pairem 
duvidas entre aquelas que não me conhecem 

Tenho-a · em meu poder a meu 
pedido, desde 1960, quando uma 
professOra comiasionada DQ Pal4-
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cio da Liberdade, tentou, por tele-
fone, impugnar minha candidatura 
a deputada estadual sob a alega-
ção de ser eu "perigosa comunista". 

Diz o OOPS - "Em 6111159, cri-
ticou, pela imprensa, o Executivo e 
o Legislativo, dizendo: "Não pode-
mos conter a justa revolta do fun-
cionalismo". 

Comentamos de fato, pois · nós, 
professOras, fomos injustiçadas, re-
legadas ao último plano, passando 
a receber menos que o mais humil-
de servidor. 

DOPS- "Em 12/ 11/59 disse em 
assembléia geral: Ou as professO-
ras obtêm aumento ou fecham-se 
as escolas. Nesta assembléia foi 
grande a movimentação de conhe-
cidos lideres comunistas que tive-
ram parte ativa na mesma". 

Comentamos isto que não corres-
ponde exatamente ao ocorrido, pois 
jamais pensamos em levar a clas-
se à greve; só o fizemos forçadas 
pela decisão da assembléia geral de 
mais de 3 . 000 professOras . O que 
eu dizia é que era preferível têrmos 
as escolas fechadas a darmos au-
las humilhadas, mal vestidas, com 
fome e endividadas pelas presta-
ções. O ensino primário em Minas 
decaia a olhos vistos, pois tôdas 
as professOras eram obrigadas a 
ter dois ou três empregos . Tanto 
foi grande a movimentação de lí-
deres comunistas (que desconhe-
ciamos naquela época) como multo 
maior foi a participação de políti-
cos "conhecidos democratas", opo-
sição à política Bias Fortes como: 
deputado José Bonifácio de Andra· 
de, Magalhães Pinto, Paulo Campos 
Guimarães, Jair de Carvalho, Horta 
Pereira, todos da U . D . N . mais: 
deputado Jorge Ferraz, Renato Aze-
redo e outros . 

DOPS - "Em 17!11/59, devido às 
suas últimas atuações ao lado do 
Pe . Lage, foi ameaçada pelo chefe 
do OOPS de enquadrá-la na Lei no 
1.802, de 5/ 1/ 53, no seu artigo 13.0 ". 

RESP - Posso garantir e estou 
disposta a um "tête a tête" de que 
Jamais isto me aconteceu. Tomei 

conhecimento desta ameaça, isto 
sim, através dos próprios repórte-
res que a noticiaram pela impren-
sa o Provàvelmente a ordem foi da· 
da pelo chefe porém não me foi 
transmitida . 

OOPS - "Em 18/ 11/ 59, sob sua 
inspiração, pela primeira vez na 
história do funcionalismo mineiro 
leva as professOras à greve, passan: 
do de imediato a receber o apoio 
de comunistas que, inclusive, ao 
lado dela, lideraram todo movimen-
to de agitação, indo até ao des-
respeito às autoridades constitui-
das . Entre êles, Pe. Lage, João Lu· 
zia, Fausto Drumond, etc. " 

RESP - Como já disse, a Assem-
bléia, que é soberana, foi quem vo-
tou a greve, por unânimidade, após 
ouvir discursos inflamados dos de-
putados da oposição, dos advoga-
dos incentivando-as ao movimento, 
visto reconhecerem as injustiças de 
que tinha sido vitimas as mestras . 

Todos êles são testemunhas de 
que afirmei, em nome de D . Que-
ridinha, espOsa do então Governa-
dor Bias Fortes, no sentido de 
aguardarmos mais um pouco a so-
lução e que não !oi aceita . Coube 
a mim dirigir e orientar a greve pa-
ra que, então, não !racassasse. 

Além das pessoas citadas pelo 
OOPS, como disse, encontravam-se 
os deputados já citados da oposi-
ção, U . D . N. na época. Não chama-
mos a ninguém; não os conhecía-
mos, Tenho a classe como teste-
munha de que não desejava a pre-
sença nem dos esposos das mes-
tras por não sabermos diferenciar 
os políticos. Tenho disto documen-
tário da própria imprensa. 

O Padre Lage foi trazido para o 
nosso movimento pela Diretora do 
Grupo Escolar Barão de Macaúbas, 
prof. na Alaíde de Melo Tibo, por 
ser de sua Paróquia. Aceitamos sua 
presença como apoio da IgreJa, as-
sim como a dos representantes de 
classes como dos pais de ll0880S 
alunos. 

OOPS- .. Em 18111159 recomenda 
às profeasôraa só voltarem u au-
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l~s após comunicação da Assocta-
çao que dirige" o 

RESP - Foi verdade pois na-
quele momento, não podfamos per-
der a greve. 

DOPS -."Em 18111/59, à frente 
de prof~ras e Diretoras, foi à 
Assemblém Legislativa, ali tumul-
~ut':cfo ~s trabalhos, obrigando a 
m rvençao da Mesa, que as amea-
çou de evacuação do recinto" 

RE.SP - Aplaudimos, pois d~sco
~eCiamos o Regimento Interno da 

asa. Ainda na semana passada 
assistimos ao mesmo comporta-' 
mento de euforia dos exatores pre-
sentes à Assembléia 

DOPS - "Em 19/Íl/59, determi-
nou piquetes de grevistas para o 
lntenor do Estado a !1m de vit 
que pro!essôras furassem a gr~ve:r 
R~S~ - Isto foi feito por uma 

C:omlSsao. e era natural e necessá-
no, acredito. 
DO~S - "Em 19j11j59, o Governa-

dor Blas Fortes distribuiu nota di-
zendo que, enquanto durasse a 
greve presidida e orientada pela 
~atorgin~da, não haveria concessão 

s nao aceitar coações". ' 
RESP - Verdade 

DOPS - "Em 21/11/59 
nada, com o Padre Lage' ~~arg1-
nota que tennlnava c~m a u a 
fve, dizendo que os objetivos ~~a
oram alcançados" . 
RESP - Após 4 dias se~ alim tar-me, sem dormir en-cupada - . 'exausta e preo-

' nao POdia sozinha redi 
!!~a nota, o que foÍ feito po~ algu: 
à M pessoas que se encontravam 
Ge isa que presidia a Assembléia 

Droa de quase 4 mil professOras 
PS "Em 21/ . nadar Bi; Fo t 11159, o Gover-t r es se recusou a tra-

~r do caso das professOras por te 
tldo o mesmo interferên'cias d r 
elementos comunistas pessoas e tranha à 1 • es. s c asse do professorad " RESP - Verdadeira o . 
~as a _90missão mediad!;e;~:!a, 
Jada nao sei DOr quem foi co' -ta de a1 • • mpos-
mais. D ~ daqueles elementos e 
Dr z . era fim, Bispo awd.llar . 
d · &;ir Carvalho, representao~ 
d ~s p81S e ex-presidente da Previ-

encia dos Servidores do Estad . 
AzDeputados Jorge Ferraz e Renatoo, eredo. 

DOPS "Em do Palácio o Go 2ê2/11f59,. em nota 
• v rno disse que 

DOP " . vista 5 -;; . ~ 20/11159, em entre-
., ao Diário da Tarde", disse· 
Quais Poderiam ser os elemen~ 

tos subversivos apontados pelo 

em resguardo da autoridade se re: 
cusava a encaminha ' 
Assembléia Legislati.:S mensagem- à 
das professOras". ' sob coaçao 

~~~.?Nossos advogados? o Pad;~ 

RESP - Isso prova duas coisas. 
a) A DOPS registra n oticia da im-· 
prensa; b) a nossa boa-fé e igno 
r~cia quanto às possíveis inten: 
ÇOes ou ideologias de quem quer que fOsse. 

Jamais poderíamos pensar que 
um Padre pudesse esposar idéias comunistas. 

"F~~s d- M"Emi ,.20/11 ~59, o jornal 
e nas noticia que 0 ~vimento das professOras foi es-

t Ulado Por agitadores, comurus-
as e oportunistas". 

RESP - Como vemos, noticia de 
~~ai e Jornal oficioso do Govêr-

RESP - Verdade 
"'O DOPS- "Em 27/11(59, em reuntão 
"' m ? comunista Palmyos Paixão 
C~rn<:Iro, ecertou encontro com as 
~;~~[1d~des para apresentação da 
tos" o a e aumento de vencimen-

vin~~~el~ crenseê i .que_ êle tivesse 
c ia. ov mo' nao o conhe-

DOPS - "Em 27111/59 conclama 
a classe para comparece~ em m 
~a à Assembléia Legislativa a fs::;_ 
r:rzrressionar os deputados 'a vota. 
RE~P aumento das professOras". 

ões - Embora sejam intorma-
ç reproduzidas da imprensa t 1 
têverdad~, não usando, no entanto oo 

rmo preSSionar" Isto ..;. • espetácui · e comum 0 a que a nossa Assem 
bléia está acostumada, até hoje, ~ 
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assistir". Já vimos, aqui, elementos 
da Policia Civil, Policia Militar, 
exatores, bibliotecárias, etc. 

DOPS- "Em 29111159, através da 
imprensa, tenta pressionar o Go-
vêrno para que êste encaminhe 
mensagem pedindo aumento, ten-
do recebido o apOio de conhecidos 
lideres sindicais, agitadores e co-
munistas, tais como: João Luzia, 
João Vieira, Armando Ziler e Pe. 
Lage, tendo, antes, havido reunião 
no Sindicato dos Bancários com a 
presença dos comunistas acima 
mencionados". 

RESP - Informações de impren-
sa, houve, é verdade, assembléia 
da classe para estudos de trabalho 
junto ao Govêrno, referente ao au-
mento. 

OOPS - uEM 3!12/ 59, declarou 
que as professOras não abandona-
rão a Assembléia Legislativa até 
que os deputados votem o aumen-
to delas, dizendo que a luta não 
terminou, apenas começou", que 
precisavam unir-se para novas vi-
tórias". 

RESP - Verdade . 
DOPS - "Em 13/ 12/ 59, criticou, 

àsperamente, os deputados e o Go-
vernador Bias Fortes, dizendo que 
êles se expõem a críticas morda-
zes". 

RESP - Critiquei. Não tive a 
intenção de ser áspera. 

DOPS - "Em 1615160, durante a 
greve das professOras (entrevista à 
imprensa), criticando o Governador 
Bias Fortes, por tê-la ameaçado de 
enquadramento na Lei de Seguran-
ça, no seu Art. 13, diz textualmen-
te: "posso adiantar que não recua-
remos em nossas decisões; o pro-
fessorado Re uniu para sempre e 
agora se fará respeitar". 

RESP -Não criticaria por uma 
ameaça que não recebi . Como ve-
mos, noticia de imprensa. Mas não 
podiamos, de fato, recuar. 

DOPS- "Em 16112160, foi home-
nageada pelas professOras, tendo si-
do celebrante da missa de Ação de 
Graças o comunista e agitador Pe. 
Lage, que na ocasião também re-

cebeu presente da Associação das 
Professôras, bem como o Deputado 
Hernani Maia" . 

RESP - O Pe . Lage celebrou a 
missa a convite da comissão de Di-
retores e ProfessOras. Eu fui, ape-
nas, homenageada como Presidente 
da Associação; logo, não foi a As-
sociação que presenteou nem a 
que programou a solenidade. O 
DOPS esqueceu-se de anotar que, à 
noite, na Secretaria da Saúde, com-
pareceu à sessão solene, em conti-
nuação da homenagem, o Governa-
dor Magalhães Pinto, então candi-
dato . A mim, como homenageada e 
presenteada que fui, como tal, não 
caberia presentear a quem quer 
que fOsse. 

DOPS - "Em 3!7161, criticou se. 
riamente o Governador por ter ve-
tado a emenda do Deputado Jorge 
Carone, relativa à paridade" . 

RESP - Foi exato, pois o Gover-
nador havia prometido a paridade 
como candidato; e, ainda, depois 
de eleito, voltou a prometê-la no 
Instituto de Educação, a mais de 
2. 500 professôras. Tanto é verda-
de, que à Assembléia o rejeitou . 

OOPS - "Em 2017161, em reunião 
da APPMG, sob a presidência da 
marginada, foi tratado o assunto 
referente ao congelamento dos sa-
lários do funcionalismo estadual, 
tendo, na oportunidade, a margina-
da tecido violentos ataques ao go-
vêrno estadual, culpando-o pela 
grave atitude tomada a respeito 
cto congelamento de seus salá-
rios". 

RESP - A reunião foi secreta, 
de Conselho. Na verdade, revolta-
mo-nos pois, quando pedíamos o 
insignificante aumento de Cr$ 5. OCO 
(cinco mil cruzeiros) o Governador 
Magalhães Pinto ameaçou o con-
gelamento. Fiz a reunião para es-
tudarmos as providências a serem 
tomadas porém, como no Conse-
lho havia elementos dependentes 
do Govêrno, com !unções gratifica-
das, nada pude fazer. 

OOPS - •Em 27jl0j61, há infor-
mações de que a margiDada, bltt-
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mamente, vem sendo envolvida por 
elementos comunistas, tudo fazen-
do, Junto às suas llderadas a fim 
de levá-las à greve para obtenção 
de melhores salários". 

término da greve dos bancários em 
que os mesmos aceitaram um abo-
no de famflia de Cr$ 500. Saindo 
todos ~.aqui, em marcha "auxflam-
bleaux ' entusiasmei-me e acom-
panhei-os até o Palácio da Liber-
dade· Todos os banqueiros encon-
travam-se na sacada e 0 Governa-
dor desceu para recebê-los e dis-
c~sou dizendo que o aumen to era 
amda, insuficiente; que êle, gos~ 
tando de dialogar, sentiu suas ne-
cessidades. Lembrava-se de seu 
início de carreira, quando começou 
g~an~o Cr$ 200. E que êles te-
riam, nao Cr$ 500 de abono mas 

RESP - Só há pouco tempo 
constatamos que elementos comu: 
nistas procuraram infiltrar-se. Nós 
ll!es desconhecíamos as inten-
çoes e Ideologias. Tomávamo-los 
c::>mo representante dos dois e 
também como pessoas que pro-
curavam projetar suas entidades 
através da colaboração, retrt-
b~do a nós, mestras, nossa dedi-
caçao aos seus filhos. Ainda mais. 
hoje, sabemos que esta infiltraçã~ 
existia. em todos os setores da vt-
d~ naciOnal: na Igreja, na Univer-
Sidade, nas FOrças .A.rm.ada.s nas 
entidades de classe. Entretanto lí-
~ito não será indiscrim.inadame~te 
~culpar seus lideres por tais in~ filtrações . 

DOPS - "Por ocasião da greve 
dos bancários, quando êstes faziam 
uma manifestação de aprêço e agra-
d_ecimento ao Sr. Governador que 
tao hàbllmente se conduziu ~omo 
~ed.fador da referida greve, a mar-
gmada pediu ao comunista Arman-

Cr$ 700. ' 
Não querendo perder a oportuni-

dade, pois, há meses vínhamos lu-
tando ... pelo aumento de vencimentos 
sem _!;êrmos a oportunidade de uma 
audiencia com o Sr. Governador 
Pedi a palavra e disse que a APP 
MG tiz1!1a apoiado o movimento dos 
bancános desde o in.fcio por achar-
mo-lo justo. E, como educadoras 
orgulhávamo-nos pelo comporta: 
mento de nossos ex-alunos durante 
a greve, pela disciplina, ordem, bom 
hl;UDor e respeito às autoridades 
DISSe-lhe que nós também desejai. 
vamos ? diálogo e que, se êle, como 
banque1ro, se lembrava do infeto da 
ITeira com Cr$ 200, nós nos lem-

r_ vamos, com orgulho, de que sua 
mae foi professõra e que se encon-
trava no final da carreira de mestra 
nas- mesmas d11iculdades quase 
como ~s que Iniciava a vida de professora. 

do Zlller o microfone para dirigir a 
palavra aos manifestantes, tendo 
dito, na oportunidade "que as pro-
fessOras primárias, por seu inter-
médio, estavam solidárias com a 
greve desde o seu 1.o dia sentindo 
satisfeitas com o resultado vitoria-
to daquele moVimento" dirigindo 
inàbilmente ao Sr. OÓvemador 
~ que, como banqueiro, êle hS..: 

a reconhecido, como mediador as 
n~idades dos bancários. eo'mo 
iriam ficar as professOras, se ela, 
como diretora, que ganha apenas 
Cr$ 19 · 000? Isto pode ser conside-
rado como demagogia? Não corres-
pondendo à verdade; que seu obje-
tivo era o de tumultuar a massa 
bancária, al1 presente, o que não 
COnseguiu. 

DOPS - "Em 6/11/61, programou 
Para a próxima 4.• feira, defronte 
à Asser:tbléia Legislativa, uma con-
centraçao monstro de funcionários 
que ali vão a fim de Pressionar 08 Srs. Deputados no sentido de vota-
rem a Lei que concede aumento à 
classe. A referida concentraç~o era 
liderada por D. Marta Nair Mon-
teiro, Presidente da APPMG" 

R.FSP - Verdade. Como ·dfsse-
mos, isto é comum entre as clas-
ses representativas RESP - O D06P não apreendetl 

bem minha atitude nem registro~ 
totalmente, u mtnhas palaV1'88 
Aconteceu o aecumte: assl8t1 aO 

DOPS - .. Em -mtrevtsta A im-
prensa, disse que a creve naquele 
momento <8/11/61), n1o fntereeava 
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às professOras, mas que levaria a 
luta às ruas como o apolo das clas-
ses trabalhadoras, pois, já tinha o 
apoio dos lideres Armando Ztller, 
João Luzia, João Vieira, Pe. Lage 
e muitos outros, todos êles mem-
bros atuantes do extinto Partido 
Comunista Brasileiro". 

RESP - Informações da impren-
sa, como vemos . Disse que leva-
riamos o movimento para as ruas, 
caso não tivéssemos solução. 

Jamais citei nomes de pessoas 
que nos apoiavam . Dizia: "Temos 
o apoio de classes trabalhadoras ou 
estudantis". Penso que nem os jor-
nais citavam nomes . Quanto ao 
sentido da expressão "levar o 
movimento para as ruas" quis di-
zer com isto que chamaria para 
êle a simpatia da população para a 
causa das mestras . Não houve sen-
tido de urru~a . 

DOPS - "Em 10111161, a margi-
nada vinha agindo insistentemente 
nos bastidores para levar o funcio-
nalismo público a uma greve geral 
se êle não fõsse atendido em suas 
reivindicações" . 

RESP - Jamais agi em bastido-
res ou estimulei greves . E' justa-
mente por minha atitude desassom-
brada em defesa da classe que es-
tou sofrendo estas acusações . Con-
tinuo a ser pressionada. Mas, não 
tendo por que modificar meu com-
portamento, continuarei na mes-
ma linha de trabalho . 

DOPS - "Durante a sessão so-
lene de abertura do I congresso 
Nacional de Trabalhadores Agrl-
colas do Brasil, de orientação co-
munista, realizado na Capital, em 
novembro de 1961, foi a margtna-
da chamada a tomar assento à 
mesa diretora dos Trabalhos". 

RESP- Isto é comum acontecer: 
os politicos, lideres e autoridades 
são convidados. Ignorava sua ori-
entação comunista, em local ofere-
cido pelo Govêrno. 

JX>PS - "'Usou da palavra em 
reunião dos lideres do funcionalis-
mo públlco realizada em 11111161, 
criUcando os podêres Legislativo 
~ Executivo e culpando-os pela~ 

mora na aprovação do aumento dos 
barnabés. Disse que o Govêmo 
atual não tem fOrça moral para re-
primir ou coibir um movimento 
grevista dos funcionários e das pro-
fessOras, se êle não resolveu, ainda, 
a questão salarial de seus servido-
res" . 

RESP -Verdade, menos a expres-
são: "FOrça Moral" . Eu disse que 
faltava ao Govêrno condições mo-
rais para nos punir por uma gre-
ve, pois foi êste mesmo Govêmo 
que nos apoiara em uma greve no 
govêmo passado . 

DOPS - "Em 19112161, prestou 
declarações neste Departamento, 
ocasião em que negou as acusa-
ções que lhe foram imputadas com 
relação à agressão sofrida pelo Go-
vernador do Estado, na rua da 
Bahia, por funcionários que tinham 
a marginada como um dos lideres 
do movimento pró-aumento de ven-
cimentos". 

RESP - Nenhuma vez fui acusa-
da desta lamentável ocorrência, em-
bora tenha prestado declarações. 
Estávamos em Palácio quando o in-
cidente ocorreu. E como educado-
ra jamais apoiaria um desrespeito 
à 'autoridade constituída e muito 
menos ao Governador Magalhães 
Pinto . 

Revoltei-me com o incidente acon-
tecido a ponto de adoecer, haven-
do, ainda, na mesma noite, publi-
cado um manifesto de desagravo 
ao sr . Governador . Sei que o mes-
mo foi filmado e fotografado, pois 
o Governador saia de uma festa; 
houve processo, reconhecimento 
dos agitadores e não me consta que 
ali houvesse uma professOra sequer. 

JX>PS - "Em 318162, telegrafou ao 
Presidente da Assembléia e lideres 
de partidos extglndo quorum nas 
reuniões para que o aumento de 
vencimentos do funcionallsmo fOs-
se votado . Alegou que tôdas as en-
tidades de classe devem pressionar 
os podêres Legislativo e EXecutivo 
para que o aumento sala antes das 
eleições; depois, será muito (iiflcU 
ol)tê-lo. E ' o que ~~ .. . 
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RESP - Eu não seria tio sem 

inteligência e lnábU para "exJgir" 
quorum dos deputados. Pedi, sim, 
o seu comparecimento. Na verdade 
preocupávamo-nos com a proximi-
dade das eleições. 

Tenn.lno essa leitura com orgu-
lho, repetindo o que uma vez já afir-
mei em entrevista: "O relatório que 
o OOPS me forneceu para registro 
de minha candidatura é uma bela 
página de trabalho, de lutas e de 
vitórias". E acrescento: 

bida pelos Diários Associados serão 
legados, com honra, aos meus fi-
lhos. 

!Acusada de comunista por uma 
professOra inconformada com nos-
sas vi~rtas, enc1umada, tive a sa-
tlsfaçao de ver tal acusação rejei-
tada unAnimemente pelos mem-
bros do egrégio Tribunal Eleitoral 
que "'não viram em mim 0 mfnimo 
sinal de comunismo e sim uma de-
fensora fervorosa da classe de que 
participa o professorado", 0 que 
valE!. dizer, uma anulação das acu-
saçoes a mim feitas e que não de-
v~m prevalecer para novas acusa-
çoes. 

Qualquer autêntico Uder demo-
crata, em qualquer ocasião, deve-
ria se orgulhar dêste relatório. Atra-
vés dêle, relembro-me, feliz, do meu 
Passado de lutas autênticas, bem 
intencionadas em favor do bem-es-
tar de nossos colegas. 

Pôsse a revolução levada a efei-
to pelas fOrças contrárias, certa-
mente estaria eu hoje registrada no 
DOPS como estreita colaboradora 
das forças conservadoras, 0 que 
provarei com pequena parte da far-
ta documentação a respeito, que 
consta dos meus arquivos, pois tan-
to se formaram a meu lado elemen-
tos agora tidos como comunistas 
como figuras ontem e hoje respei-
tadas como autênticos repre.sen-
tan_tes da Democracia e da Revo-
luçao em nosso pais, tais como, re-
pito: o ex-Governador Magalhães 
Pinto, Bonifácio de Andrada, Pau-
lo Campos Guimarães, Horta Pe-
reira, Zair de Carvalho, Manuel 
Taveira, D. Serafim Fernandes 
Odilon Rodrigues Souza, AlbertÓ 
Deodato, Dnar Mendes, Waldom.tro 
Lôbo, Renato Azeredo, Jorge Fer-
raz e outros. 

Ao mesmo tempo, tal calúnia 
teve o seu lado útU em alertar-me 
do perigo que incorria em ser mal 
interpretada ideologicamente. 

Nesse momento e ainda por re-
cear que os movimentos sindlca-
li~tas fOssem, às vêzes, políticos e 
nao_ apenas de sentido de reivindi-
caçao salarial. dêles afastei-me 
completamente por entender que 
democràticamente, nenhum movi: 
mento de classe deve ter matiz po-
Utico. 
E a minha vida parlamentar tem 

demonstrado que em nenhum mo-
mento busco objetivos outros senão 
o bem estar e o progresso moral e 
material de minha classe 

Ainda quinze dias antes· da revo-
lução, fiz publicar, pela imprensa 
da capital, um manttesto de agra-
dec_!mento às autoridades pela so-
lUÇ&.o de nosso problema, quando 
disse: 

"'Concitamos as mestras Para que 
continuem unfcW; em defesa da 
c!asse e vigilantes contra infUtra-
çao, em nossos movimentos de el 
mentos estranhos ao MagisÍéri e-
que se pretendeu fazer, sem ê~to0 
na última assembléia", quando tra~ 
távamos de receber os novos nf-

Resumindo- Nossa greve foi 
tão bem compreendida por todo 0 povo mineiro que os "Diários Asso-
ciados•, de linha reconbecldamente 
democrática, através do grande bra-
slleiro embaixador Assis Chateu-
briand, em lnesquecfvel festa no 
Automóvel Clube, homenageou-me 
como uma das "dez personalidades 
do Ano"; e a "Ultima Hora" distin-
guiu-me com o titulo de "'Classista 
do Ano'", um único em cada Esta-
do . Tais tftuloa e a medalha rece-

:: s:a~ ~ueda do veto ao 
Na referida l"8UJlfÃo mais expe-

rimentada, cassei e ~et a pala-
vra a elementos estranhos que aU 
comp&receram com o propóllto 
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único de agitar e tumultuar, como 
é testemunha o Deputado Murllo 
Badaró . . di 

E, ainda: no dia 1.0 de abr~, a 
da Revolução, antes de sua V1t~rl~, 
embora acamada, gravei, na Rádio 
Inconfidência, às 10,30 horas da ma-
nhã, uma mensagem às mestras em 
apolo ao movimento. 

Agora confiando ainda no espi-
rito que' norteou a revolução de l.o 
de abril, quero repetir, mais ou me-
nos as palavras que, sonolenta em-
bor~. ouvi numa destas noites, pelo 
rádio: 

"Uma revolução se faz com a es-
pada e a balança . A e~pada entra 
para garantir, para ap~nar e defen-
der a balança. E depo1S, a balança 
entra para conter os excessos da 
espada" . 

Confio na justiça de Deus, em 
primeiro lugar e depois na dos ho-
mens para que a verdade, apenas _a 
verdade, m ais hoje, m~ amanh_a. 
er. ,bora tôda a pervers1?-a<?-e, n_ao 
de oposltoras, mas de inlmlg~ ~
conformadas, sem o menor espmto 
público . 

Senhor Presidente, desejo que 
mlnbns palavras sejam registradas 
nos Anais da Assembléia para co-
nhecimento de nossas professOras, 
para que uma vez por tOdas, estas 
acusações, resultantes da: atitude 
revanchista, apaixonada, ll'respo_n-
sável de um pequeno grupo que, nao 
sabendo fazer oposição alta, limpa, 
correta deixem de recorrer aos 
baixos 'expedientes incompatíveis 
com os de um educador. 

Terminando, quero ler o pensa-
mento de Orcene que trago em tô-
da a primeira página de meus ca-
derninhos de anotações: 
"trodo o bem que eu puder fazer 
TOda a ternura qu'l eu puder de-

[monstrar 
A qualquer ser humano, 
Que o faça agora . 

"Palavras de próceres politlcos, 
autênticos democratas, na ocasião 
de nossa greve. 

Magalhães Pinto: _ 
A conversa com o Sr. Magalhães 

Pinto passa a girar em tOmo da 
greve do professorado primário de 
Minas: 

- Dou às professOras mineiras 
todo o meu apolo e deiXo de com-
parecer à Assembléia da greve pa-
ra que não interpretem a minha ati-
tude como motivação politica . <? 
meu desejo é que as mestras mi-
neiras tenham um prêmio, ~ue os 
seus esforços, a sua decllcaç_ao e o 
seu apostolado merecem . Nao que-
ro que meu apolo e minha solida-
riedade sejam nem de leve ma:cu -
lados por qualquer outro obje~vo. 
o objetivo é único: dar-lhes a JUS-
ta vitória às legitimas e sagradas 
reivindicações. 

Bonifácio Andrada: 
Melhor aula - Subindo à t ribuna 

a seguir o Sr. Boniláclo Andrada 
disse qué "o movimento das prof~s
sõras é um movimento séno, nao 
é uma agitação comum, uma vez 
que são senhoras da sociedade que 
o estão fazendo". 

- As professOras - declarou -
estão dando a melhor aula que po-
deriam dar aos seus alunos, qu~ sa-
berão no futuro defender os direi-
tos de sua Pátria. Campanh_~ Vi to: 
riosa. O restante da reumao f01 
ocupado pelo Sr. Waldomlro LObo. o representante trabalhista come-
çou seu discurso contando uma bi~
tória comprida, que serenou os âni-
mos bastante exaltados . Disse que 
está do lado das professOras, que 
o seu movimento é muito justo, e 
que a campanha sairá vitoriosa. 

Odilon Rodrigues de Sousa: 
ProfessOras Primárias. A profa. 

Marta Nalr Monteiro, presidente da 
A. p . P . M. G ., recebeu ontem, entre 
inúmeras outras, mensagem do Sr. 
Oc1llon Rodrigues de Sousa, suplen-
te de de~tado pela UDN, vazada 
nos segutnte tênnos: •por intermé-

Que nAo os adie ou esqueça 
Porque não passarão duas vêzes 
pelo mesmo caminho". 

(a.) Deputada Marta Nair Mon- dio de V. 8 ., lew à nobre c1a18e 
das profeeeOru mtnotru a UJ>res-telrQ, 
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são de minha irrestrita solidarieda-
de, nesta hora etll que se empe-
nham tão altiva e dignamente na de-
fesa de uma causa que empolga tõ-
da Minas . Como cidadão, como 
agricultor, como advogado, como 
homem público e como pai de crian-
ças que freqüentam escolas, colo-
co-me, com justo orgulho, ao lado 
das bravas mestras de minha ter-
ra . Valho-me da oportunidade pa-
ra pedir a tOdas as professOras que 
se preparem para colaborar numa 
outra campanha que será encetada 
em favor das anônimas e esqueci-
das professOras municipais, que vi-
vem em situação ainda mais an-
gustiante" . 

Paulo Campos: 
O Deputado udenista Paulo Cam-

pos Guimarães também falou na 
reunião r ealizada no Sindicato dos 
Bancários, dizendo que seu partido 
estava solidário com a classe, e 
anunciando também a disposição 
de acompanhar em todos os mo-
mentos as professOras . 

Incidente: 
A' certa altura do discurso do 

deputado Paulo Campos Guimarães, 
um linotipista da Imprensa Oficial 
estava presente, quando comentou 
com o companheiro de lado, que ha-
via, no govêrno do Sr. Milton Cam-
pos, composto todo o veto dado ao 
aumento das professOras. O inci-
dente foi logo abafado pela turma 
do "deixa-disso" que também es-
tava presente. 

Manoel Taveira: 
~ste que pela primeira vez se 

pronunciou sObre o movimento do 
professorado (igualmente deixando 
de fazer menção à situação grevis-
ta), salientou que o seu silêncio 
não poderia ser interpretado como 
omissão. Apenas aguardava o mo-
mento em que a sua palavra pu-
desse trazer uma contribuição ob-
jetiva para a solução da crise esta-
belecida entre o magistério e o 
Executivo. A oportunidade surgi-
ra naquele momento, com a ora-
ção do Sr. Horta Pereira, que tinha 
- attrmou - o seu integral apolo, 

possibilitando uma fórmula justa e 
razoável, capaz de atender aos in-
teresses em choque. 

"A Campanha do Professorado 
Público do Estada 

Muito se tem discutido a respeito 
da campanha que as professOras 
primárias de Minas encetaram para 
que, no aumento de vencimentos do 
funcionalismo, sejam tratadas com 
mais justiça e mais eqüidade aque-
las a quem o Estado tantõ deve, 
porque, mais do que ninguém, hu-
milde, porém perseverantemente, 
vêm desempenhando uma tarefa 
que é gloriosa. Tanto mais gloriosa 
quanto maior tem sido a humilda-
de com que vem sendo realizada. 

A êste respeito já firmou O Diá-
rio sua opinião em recente editorial 
(8!XII59) e a cobertura que o jor-
nal vem dando às reivindicações 
das mestras demonstra sua decisão 
de ajudá-las a levar de vencida a 
campanha em que se engajaram . 

Na verdade, mais do que justas 
são as reinvindicações das mestras. 
Primeiro porque não estão exigin-
do tratamento de exceção. Dese-
jam apenas que os legisladores e o 
Executivo do Estado reconheçam o 
valor de seu trabalho . Tanto mais 
que retribuição alguma neste mun-
do seria capaz de expressar condig-
namente a gratidão que lhes deve 
ter o Estado pela tarefa de educa-
doras que desempenham. Depois, 
porque é de estrita justiça que a 
cada um seja dado o que lhe é de-
vido . No caso em aprêço, é ques-
tão de justiça distributiva. Aos res-
ponsáveis pelo Bem comum da co-
munidade (no caso concreto, o Le-
gislativo e o Executivo estaduais) 
compete distribuir com proporção 
e eqüidade os bens de subsistên-
cia (em outros têrmos, os vencimen-
tos) de acOrdo com a tarefa que 
cada servidor público ou cada clas-
se de servidores desempenha. 

Pergunta-se então: haverá tarefa 
mais grandiosa, mais cheia de res-
ponsabilidades, e também de espi-
nhos do que as dos mestres e mes-
tras do ensino prtmário? .. . 
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A causa daS professOra:s púb~ 
estaduais é mais do que JUSta . _!-{e 
rece o apoio dos demais cidada:: 

.... - .-H;.,. e convoca os ·srs. cerra a ~~ .... _.c._,.. d De utados para a Oru.u, .. .u.,. e 
anianbã, às 14 horas, com a seguin-

Merece, sobretudo, o reeo~e~ do 
to, por parte do Exeeu vo -
Legislativo de que houve uma gran 

te: 
ORDEM DO DIA - 91311966 

de falha n~ projeto de lei qu~ ac~ 

~ Das 14 às 15 horas: 
ba de ser elabor~~ · E ~~da
nbam suas Excelenct.aS a~ . o de 
de e a grandiosid.ade _de .ánliil' leoa 
voltar atrás e fazer JUStiça, .P tas 
e total justiça, acatando as JUS -

"vindicações do professorado pri 
:~rio do Estado. F;,ei Martinbo 
Penido Burnier, O .P . · 

, Leitura e aprovação da Ata. 
. Expediente, inclusive leitura e 
apresentação de pareceres, proje~s, 
comunicações, requerimentos e m· 
dicações . 

"Padre tA,gDaldo üal 

O padre Agnaldo Leal, onte~, ~e
vou ao conhecimento da AsSO= 
de Professõres PrimáriOS de · _ 
a solidariedade dos seus parg~wa 

~~s s~t:tfJ~iad:.OS:~~~~to ~ii 
v1ndicat6rio de melhores U:ão 
para os mestres . Esta com almas 
foi recebida 6 c~S:~~;ifat, idên~ 
Noutras ~ar <to de apolo vertf1ca-
~coe:ora:;n do mestre do ensino 
fundamental"· 

.. A Greve das Professôras 

Alberto Deodato . d é is pobre do mun o a Classe ma B u ProfessO-de professOres no ras . · 
un. ários secundáriOS e supe-res pr • m rarquia de 

riores formam uma e rtmeiro de-
miseráveis. estando no P 
grau o~ P~~~~soras primária_s 

O q MinaS envergonha di-
ganham, em ' · s de 
zer Se comprarem dolS p~e Não 

· ês não comerao. sapatos no m mais jejue . Carne 
há classe que . . f ria-
6 dia de aniversariO ou e 

s em 1 1 O resto é erva barata, do nac ona · turada com arrancada no mato, m1s 
angu, etc .. ·" 

ENCERRAMENTO 

Das 15 às 16 horas: 
Discussão única da Proposta d; 

Emenda Constitucional n.:. 25 < § 1. • 
do artigo 2.o, da Resoluçao n . 722, 
de 4111165~.: ...... - de parece-Discussao e vo..-,ao _ 
res, requerimentos, comunicaçoes e 
indicações. da -Discussão e votação de re çoes 
f inais . 

2.a. Parte 

Das 16 às 18 horas: 
votação em 1• discussão, do Pro-

jeto no 3'. 549/ 66, do Sr. Reny28R~bello 0 qual altera a Lei n . • e 
22 d~ novembro de 1947 . 

votação em 1• cUscussáo. do Pro-
jeto D Q s:sso\66, do dsr. ~dç;.~a:e 
tro 0 qual dá a eno 
"~1 Aniceto de Barros" ao põsto 
de hlgiene de santa cruz.do Escal· 
vado. - do Pro-votação. em 1• ~ussao. ta Nair 
jeto n. 3.551!66ual, dádecs~:r~ utUida-
Monteiro, o q d 
de ública a Sociedade Educa ora cuia, D' Ars Ltãa. , com sede em 
Belo Horizonte . _ 
votação em 1• d1scussao, do Pro-

Jeto n. 3.~166, do Sr. Le~ Bor-_ 
ges 0 qual dá denomlnàç a es 
ta~l~imento de ensino primário 
em Uberaba. cussio do Pr~ 

o Sr PRESIDENTE - Nada 
mais ~vendo a tratar, a Mesa en-

Votação, em 2t- ";t 8r á~ 
jeto n . 1 .8683c:iec~a cie utilidade 
P~:tka' 0° :áotatogo Futebol Clube, 
~om sede em Varginha. . 
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Votação, em 2" discussão, do,Pro-

. jeto n . 3.157165, do Sr. Governador 
do Estado, o qual declara de utili-
dade pública a Associação Mineira 
de Reabilitação, com sede em Belo 
Horizonte. 

Votação, em 2" discussão, do Pro-
jeto n. 3.261165, do Sr. Joaquim de 
Melo Freire, o qual autoriza o Po-
der Executivo a permutar terreno. 

Votação, em 2" discussão, do Pro-
jeto n. 3.285165, do Sr . Sinval Boa-
ventura, o qual dispõe sôbre isen-
ção de impostos . 

Votação, em 3• discussão, dos 
Projetos ns . 437163 e 646163 (refun-
didos), de autoria, respectivamente, 
dos Srs. Wilson Modesto e Derme-
val Pimenta Filho, que dispõem sô-
bre o transporte coletivo rodoviá-
rio inter-municipal e dá outras pro-
vidências. 

Votação, em 2\\ discussão, do Pro-
jeto n . 1.333l65,do sr. Athos Vieira 
de Andrade, o qual declara de uti-
lidade pública a entidade "Ação So-
cial Américo Cardoso de Menezes". 

Votação, em 3• discussão, do Pro-
jeto n. 1.355165, do Sr. Governador 
do Estado, o qual cria Ginásio In-
dustrial Estadual na cidade de São 
Sebastião do Paraíso. 

Votação, em 3t discussão, do Pro-
jeto n. 1.038j65, do Sr. Hilo An-
drade, o qual dá a denominação de 
Rodovia Luiz Martins SOares à es-
trada de rodagem que liga Belo Ho-
rizonte a Ponte Nova. 

Votação, em 3t discussão, do Pro-
jeto n . 3.125165. do Sr. Athos Viei-
ra de Andrade, o qual autoriza o 
Poder Executivo a doar um veicu-
lo de sua frota ao "Lar de Crian-
ças Maria Fellsbina de SOusa", do 
municfpio de Prudente de Morais. 

Votação, em 3t discussão, do Pro-
jeto n. 3.209165, do Sr. Manoel CoS-
ta, o qual dá a denominação de 
Presidente Kennedy à Universida-
de Aliança, com sede em Belo Ho-
rizonte . 

Votação, em 3t discussão, do Pro-
jeto n. 3.361165, do Sr. Nicanor Ne-
to Armando, o qual dá denomina-
ção de Jardim de Infê.nda "D . 

Conceição Silva Tibúrcio" a esta-
belecimento de ensino pré-primário 
criado na cidade de Ritápolis . 

Votação, em 3" discussão, do Pro-
jeto n. 3 .412165, do Sr . José de 
Castro, o qual dá denominação ao 
nOvo Palácio da Justiça, em cons-
trução na cidade de Juiz de Fora. 

Votação, em 3• discussão, do Pro-
jeto n . 3.467165, do Sr. Governador 
do Estado, o qual autoriza auxilio 
financeiro ao Hospital Dr . Padtlco 
Mascarenhas, com sede em Caeta-
n6polis . 

Votação, em 3t discussão, do Pro-
jeto n . 3.468!65, do Sr. Governador 
do Estado, o qual concede auxilio 
financeiro à Escola de Belas Artes 
de Belo Horizonte. 

Votação, em 3t discussão, do Pro-
jeto n. 3.470j65, do Sr. Governador 
do Estado, o qual autoriza auxílio 
financeiro ao Lactário Nossa Senho-
ra Aparecida, com sede em Viscon-
de do Rio Branco . 

Votação, em 3t discussão, do Pro-
Jeto n . 3.473165, do Sr. Governador 
do Estado, ó qual concede pensão 
à viúva de Eullno Manoel da Silva. 

Votação, em 3t discussão, do Pro-
jeto n. 3.474165, do Sr. Governador 
do Estado, o qual concede pensão 
vitalícia à ex-professõra Maria Fi-
lomena Mafra. 

2• 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. 

2lJ discussão do Projeto. n. 3 .524j 
66, do Sr. Governador do Estado, o 
qual abre crédito especial de . .. 
Cr$ 10.000.000 à Secretaria de Es-
tado da Fazenda. 

24 discussão do Projeto n . 3 .5271 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual concede pensão à viúva de 
Simeão Pena de Faria. 

33 discussão do Projeto n . 3.4751 
65, do Sr. Governador do Estado, 
o qual estabelece novos valores pa-
r a níveis de· vencimentos, na for-
ma que menciona, e dá outras pro-
vidências. 
· - Levanta-se a Reunião. 



535.a Reunião Ordinária da Assembléia Legislativa., aos 
9 de março de 1966 

PREFERÊNCIA DOS SRS. BONIFACIO ANDRADA, PINTO COELHO 
E CARLOS MEGALE 

SUMARIO - COmparecimento -
Ata - Expediente: Oficios p 0 s. 
1. 020, 1. 021 e 1. 022 - Oficio:' 
e Telegramas diversos - Lei-
tura e Apresentação de Proposi-
ções - Pareceres: para 2.• dis-
cussão dos Projetos n°s 3.498, 
3 . 507, 3.512, 3.514, 3 . 530, 3.532 e 
3 . 534; para 3.~ discussão do Pro:-
jeto n.0 1.980; sObre os Requen-
mentos n .0 s 1.135 e 1.148; e sô-
bre as Indicações n.0 s 1044, 1. 048 
e 1 405 - Palavras do Sr. Pre-
sidente -Emendas de n.Os 1 a 
4 ao Projeto n.0 3.552 - Ques-
tões de Ordem - Projeto n. 0 . • 
3. 557 do Sr. Jairo Magalhães -
Discurso e Requerimento n. 0 •• 
1.157 do Sr. Alvimar Mourão -
Requerimento n.0 1.158 do ~r. 
Lúcio de Souza Cruz - Indica· 
ção n.o 1. 057 do Sr. Nicanor Ar-
mando - Discursos dos Srs. Ci-
cero Dumont, José Maria Maga-
lhães e Waldomiro Lobo - D_!s-
cussão e Votação doe Proposiçoes 
- Prosseguimento da votação 
do Requerimento do Sr. João Na-
varro (Emendas dos Srs. Waldir 
Morato e Valdir Melgaço) -
Aprovação do Requerimento e 
Emendas - Discussão única da 
Proposta de .Eimenda Constitu-
cional n.O 25- Aprovação- Ve-
rificação - Chamada - R~o
vação da Votação- Aprovaçao e 
nomeação de Comissão Especial 
- Requerimento do Sr. José de 
castro - Dlacursoa dos srs. wu-
son Modesto, Carlos Elói e Car-
los Megale - Aprovaçao - Re-
querimento, do Sr. Reny Ra-

bello - Indicação n.0 1 . 049 -
Pareceres de Redação Final aos 
Projetos n°s. 3.476, 1 .509, 3.444, 
3.451 e 3.471 - 2.o PARTE DA 
ORDEM DO iDIA - Requerimen-
tos dos Srs nelson Scarano e 
Hélio Garcià -Aprovação- V o_ 
tação, em 3.• discussão, do Pro-
jeto n.o 1.355- Emenda_ do Sr . 
Lourival Brasil - Aprovaçao - Vo-
tação em 1• discussão dos ProJe-
tos ns. 3.549, 3.550, 3.561 ~ 3.553 
- Votação, em 2.• dJscuasao, dos 
Projetos n.0 s 1.868, 3.157, 3.261 e 
3 .285- Votação, em 3.• discus-
são, dos ProJetos n.0 s 437 e 64u 
(refundidos) , 1. 333, 2.038, 3 .125, 
3.209, 3.361, 3.412, 3.467, 3.468, 
3.470, 3.473 e 3.474- 3.• discus· 
são do Projeto n.O 3 . 475 - Re-
querimento do Sr. Manoel Costa 
(adiamento) - Discursos dos 
Srs. Manoel ·costa e Aureliano 
Chaves - Aprovação do Reque-
rimento - Questão de Ordem -
Chamada - Falta de "quorum" 
para votação - 2.o discussão do 
Projeto n.o 3. 515, Art . 1.0 - Dis-
curso do Sr. Artur Fagundes -
Encerramento da 2.• discussão 
dos Projetos n.os 3.515 e 3.527 -
2.11- discussão do Projeto n° 3.527 
- Requerimento do Sr. Sebas-
tião Anastácio (acUamento) -
Aprovação - Encerramento 
Ordem do Dia. 

COMPARECIMENTO 
- As 14,05 horas, compareceram 

os Senhores: · _ 
Bonifácio de Andrada - Leão 

Borges- Már1o Hugo Ladeira-
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João Navarro - Reny Rabello -
Pinto Coelho - Anuar Fares -
Agostinho Campos Neto- Altair 
Chagas - Alvaro Sales - Alvimar 
Mourão - Alúbal Teixeira - Ar-
tur Fagundes - Atallba Mendes -
Athos VIeira de Andrade - Aure-
llano Chaves- Batista Miranda -
Benedito Xavier - Carlos ElOy -
Carlos Megale - Cicero Dumont --
Delson Scarano - Dermeval Pi-
menta Fllho- Expedito Tavares-
Florivaldo Dias - Gomes Moreira 
_ Héllo Garcia - Hermellndo Pai-
xão - Homero Santos - Hugo 
Castelo Branco - Jairo Magalhães 
- Jehovah Santos- Jorge Vargas 
- João Luiz de Carvalho - João 
Vaz - Joaquim de Melo Freire -
José de Castro- José Luiz Bacca-
rinl - José Maria Magalhães -
Lélls Chaves -Lourival Brasil -
Lúcio de Souza Cruz - Luiz Jun-
quelra - Manoel Costa - Maria 
Pena - Marta Nair Monteiro -
Martins Silveira - Nlcanor Arman. 
do - Nunes Coelho - Orlando An· 
drade - Otellno Sol - Raul Fer-
nandes - Sebastião Anastácio -
Sebastião Nascimento - Paullno 
Cícero - Pires da Luz - Sette de 
Barros - Slnval Boaventura -
Souza e Silva - Valdir Melgaço -
Waldir Morato - Waldomlro Lobo 
- Walthon Goulart - Wilson Cha-
ves - Wilson Modesto - Wilson 
de Paiva- Wilson Tanure. 

- Com a presença de 67 Srs. 

OFfCIO N.0 1.020 

Belo Horizonte, 23 de fevereiro 
de 1966 . 

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

Acusando o recebimento de seu 
Ofício n° 221/66/ LL, acompanhado 
de cópia da Indicação n° 1. 036, 
apresentada pelos Senhores Depu-
tados Levy Sousa e Silva e outros. 
aprovada por essa Egrégia Assem-
bléia Legislativa, apraz-me comu-
nicar a Vossa Excelência que o as-
sunto foi encaminhado à Assesso-
ria Técnico-Consultiva, para o de-
vido exame 

Sirvo-me da oportunidade para 
reiterar a Vossa Excelência e aos 
demais ilustres Senhores Deputa-
dos, a expressão do meu mais alto 
aprêço. 

<a .> Israel Pinheiro, Governador 
do Estado. 

Ciente. Publicar. 

OFfCIO N.0 1 . 021 

Belo Horizonte, 23 de fevereiro 
de 1966. 

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

Deputados, o Sr. Presidente de-
clara 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 observações. 

Acusando o receblmenLo de seu 
Oficio n.0 184/66/0G, acompanha-
do de cópia do Requerimento n .O 
1.112, de autoria do Deputado Ma-
noel Costa, aprovado por essa 
Egrégia Assem~léia Legislativa, 
apraz-me comumcar a Vossa. EKce-
lência que o assunto foi encami-
nhado a HJdrominas, para, o devt. 
do exame. 

EXPEDIENTE 

O SR. JOAO NAVARRO - (l.o 
Secretário) -Lê Expediente cons-
tante da seguinte matéria: 

Sirvo-me da oportunidade para 
reiterar a Vossa Excelência e aos 
<!emats llustrt:_s Senhores Deputa-
aos, a expressao do meu ma1s alto 
aprêço. 

<a.> Israel Pinheiro, Governador 
do Estado. 

- Ciente. Publlcar . 



-266-
OFICIO N.0 1. 022 

Belo Horizonte, 9 de março de 
1966. 

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

Através da Mensagem n° 1.046 
de 23 de dezembro de 1965, e re-
publicada em 3 de fevereiro de 
1966, foi enviado ao exame da As-
sembléia Legislativa pelo ex-Go-
vernador Dr. José de Magalhães 
Pinto, Projeto de Lei que, sob o n° 
3. 540165, autoriza o Poder Execu-
tivo a contrair com a União, em-
préstimo no valor de quinze bi-
lhões de cruzeiros . 

Tratando-se de matéria que foi 
alterada por oficio assinado por 
mim, remetido a esta Assembléia 
Legislativa. venho manifestar a 
Vossa Excelência, com base no § 
4.o do Artigo 29 da Constituição do 
Estado, com a nova redação que 
lhe foi dada pela Lei Constitucio-
nal n.0 14, que seja alterado para 
46 (quarenta e cinco) dias o prazo 
lniclalmente consignado para a 
discussão e votação do Projeto no 
3.540/ 65. 

Prevaleço-me da oportunidade 
para apresentar a Vossa Excelência 
os protestos de elevado aprêço e 
consideração. 

(a.) Israel Pinheiro da Silva -
Governador do Estado de Minas 
Gerais. 

- Ciente. Publicar . 
A Diretoria das Comissões para 

anexar ao Projeto n° 3.540165. 

OFfCIO 

Vitória, 15 de fevereiro de 1966. 
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Tenho o prazer de acusar e agra-
decer o recebimento do Oficlo n° 
159166, datado de 7 do mês em cur-
so, através do qual Vossa Excelên-
cia comunica a eleição da Comis-
são Executiva que dirigirá os tra-
balhos da 4• Sessão Ordinária da 
sa Legislação deaaa nobre Aasem-
bléla. 

Valho-me do ensejo para apre-
sentar a vossa Excelência protes-
tos de elevada estima e distinta 
consideração. 

(a.) Rubens Rangel, Governador 
do Estado do Espirito Santo. 

- Ciente. Publicar . 

OFfCIO 

Florianópolis, 4 de fevereiro de 
de 1966 . 

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

Tenho a satisfação de levar ao 
conhecimento de Vossa Excelência 
que, em solenidade de 31 de Janei-
ro próximo passado, fui empossa-
do no cargo de Governador do Es-
tado de ....anta Catarina . 

Na oportunidade, renovo a Vossa 
Excel~ncia os meus protestos de 
elevada estima e dlstlnta conside-
ração. 

(a.> Ivo Silveira, Governador do 
Estado de Santa Catarina. 

Ciente. Publicar. Agradecer . 

OFfCIO 

Goiânia, 23 de fevereiro de 1966. 
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais . 

Tenho o prazer de acusar o re-
cebimento do Oficio n° 86I86IMAT., 
datado de 7 do fiuente mês, via 
do qual Vossa Excelência comunica 
a esta Casa que, em Reunião rea-
lizada no dia 3 do corrente, foi 
eleita a Comissão Executiva para 
dirlglr os trabalhos dessa Assem-
bléia Legislativa, durante o perto-
do legislativo em curso. 

Agradecendo, de maneira penho-
rada, a gentileza da participação e 
formulando aos membros recém-
-eleitos votos de protfcua gestão, 
prevaleço-me do ensejo para rei-
terar a Vossa Excelência os protes-
tos de estima e aprêço. 

<a.) Luzi ano de Carvalho, Pre-
sidente da Assembléia Legtslatlva 
do Estado de Goiás. 

- Ciente. PubUcar. 
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OFICIO O!'fCIO 

Belo Horizonte, 2 de março de 
1986. Belo Horizonte, 28 de fevereiro 

de 1966. Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Acusando recebimento, com todo 
o aprêço, do Oficio n.o 15l66ltdc, de 
19 de fevereiro último, em que Vos-
sa Excelência me transmitiu convite 
da Comissão Executiva dessa Egré-
gia Assembléia para assistir à reu-
nião solene convocada para o fim 
especlal de se conferir ao Excelen-
tisslmo Senhor Presidente da Re-
pública, Marechal Humberto de 
Alencar Castelo Branco, o titulo 
de "cidadão honorário de Minas 
Gerais", outorgada por ato do Po-
der Legislativo do Estado venho 
agradecer-lhe a atenção . 

Sirvo-me da oportunidade para 
reiterar a Vossa Excelência prote.s-
tos de elevada estima e distinta 
consideração. 

<a.) Murilo Badaró, Secretário de 
Estado do Govêmo . 

Ciente . Publicar. 

OFfCIO 

Belo Horizonte, 23 de fevereiro 
de 1966. 

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

Tenho a satisfação de agradecer 
a V. Exa. a gentileza de seu Oficio 
n° 113166, de 7 do corrente mês, 
em o qual se dignou comunicar-me 
a eleição da Comissão Executiva 
que dirigirá os trabalhos da f .• 
Sessão Ordinária da 5.• Legislatu-
ra da Egrégia Assembléia LegJala-
tlva de Minas Gerais, sob a sua 
presidência . 

Sirvo-me do ensejo para apre-
sentar-lhe os meus protestos de 
cordial aprêço e distinta cons!de-
ração. 

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

Tenho a grata satisfação de acu-
sar o recebimento de seu Oficio no 
112166, de 7 dêste, em que comuni-
ca a eleição da nova Mesa que di-
rigirá os trabalhos dessa Egrégia 
Assembléia Legislativa na 4.• Ses-
são Ordinária da 5.• Legislatura. 

Agradecendo a gentileza, apre-
sento a Vossa Excelência e aos de-
mais componentes da Comlaio 
Executiva os meus efusivos cum-
primentos, augurando-lhes u m a 
profícua gestão em beneficio da 
população do glorioso Estado de 
Minas Gerais . 

Nesta oportunidade, renovo a 
Vossa Excelência os meus proteatoa 
de sincera estima e distinta con-
sideração. 

(a.) Euclides P. Clntra, Secre-
tário de Estado do Trabalho e Cul-
tura Popular. 

- Ciente. Publicar. 

OFICIO 

Belo Horizonte, 1.0 de março de 
1966. 

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

Acusando· o recebimento do seu 
amável convite para comparecer à 
solenidade de entrega do titulo de 
Cidadão Honorário do Estado de 
Minas Gerais ao Exmo. Senhor 
Presidente da República, agrade-
ço. a V. Exa. e, neste ensejo, peço 
seJa relevada minha ausência, que 
se verificou porque me encontrava 
ausente da Capital a serviço da 
Corregedoria. 

Renovo-lhe, nesta oportunidade, 
protesto de estima e de elevado aprêço. (a. ) Austregésilo R. Mendonça, 

Secretário de Estado da Saúde. 
- Ciente. Publlcar. 

O Corregedor de Justiça, Desem-
bargador Lahyre santos. 

- Ciente. Publlcar. 
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OFíCIO 

Barbacena, 2 de março de 1966. 
Exm.o. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Pelo presente, levo a conheci-
mento de V. Exa. que, por propos-
ta do Vereador Prof. Amaurílio 
Augusto de Paula e com o apoio 
unânime da Casa, foi aprovado um 
voto de congrat ulação pela eleição 
de V. Exa . para Presidente da As-
sembléia Legislativa, de Minas Ge-
rais, outrossim, pelos relevantes 
serviços prestados quando de sua 
passagem pela Secretaria de Edu-
cação dêste EStado. 

Valendo-me do ensejo par a 
apresentar a V . Exa. os meus pro-
testos de elevada estima e distin-
ta consideração, subscrevo-me: 

(a .> Fernando Victor de Lima e 
Costa - Presidente da Câmara 
Municipal de Barbacena . 

Ciente. Publicar e Agradecer . 

OFfCIO 

Belo Horizonte, ~ de fevereiro 
de 1966. 

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

Acusamos recebimento do Oficio 
n° 236I66IGP de 16 do corrente, so-
licitando-nos assistência para o 
município de Resende Costa, atra-
vés do Escritório Local da ACAR 
de São João Del Rei. 

Em resposta comunicamos que o 
assunto será estudado e tão logo 
tenhamos uma resolução a respei-
to da possibilidade desta assistên-
cia, transmitiremos os resultados 
a Vossa Excelência. 

Sendo 0 que se nos apresenta 
p a r a o momento. renovamos 
nossos protestos de alta eStima e 
distinta consideração. 

Atenciosamente, 
(a.) Eng. Agr. José Paulo Rlbeirv 
- Supervisor Geral da ACAR . 

- Ciente. Publlcar . 

TELEGRAMA 

BrasUia, 8 de março de 1966. 
Exrno. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais . 

Incumbiu-me Exmo . Sr . Min . 
Guerra vg agradecer comunicação 
Vossên cta Assembléia Legislativa 
augurando pleno êxito c'esempe-
nho funções pt 

Cds. Sds. 
(a. ) Gen. Portela - Ch. Secav. 

Gab. Min. Guerra. 
- Ciente . Publicar . 

TELEGRAMA 

Rio de Janeiro, 7 de março de 
1966 . 

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

Agradeço vg em nome senhor mi-
nistro vg comunicação eleição Co-
missão Executiva dessa Assembléia 
Legislativa vg congratulando-me 
na oportunidade com Vossorla e 
desejando profícua gestão pt 

Cordiais saudações pt 
<a.) Lucas Barcellos Gonçalves 

vg Secretário Ministro Trabalho 
Previdência Social. 

- Ciente. Publicar. 
-Passa-se à 

LEITURA E APRESENTAÇÃO DE 
PROPOSIÇõES 

PARECERES 

- Pelos respectivos relatore3 são 
enviados à Mesa os seguintes pa-
receres: 

. PARECER PARA 2a DISCUSSAO 
DO PROJETO :NO 3 .498166 

Ccanissão de Constituição, Lecls-
Jação e :Justiça 

Pelo Projeto n° 3 .498!66, de ini-
ciativa do Poder Executivo, fica 
aberto à Secretaria de Estado das 
Comunicações e Obraa Públlcas o 
crédlto eapec1al ele ert 7 .088.380 
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(sete milhões e oitenta e nove mil 
trez~ntos e oitenta cruzeiros) . ' 

Nao h a v e n d o reparo legal 
cu constitucional, somos de pare-
cer favorável à sua aprovação em 
segunda discussão, nos têrmo8 em 
que se acha redigido . 

Sala José Proença, 3 de marça 
de 1966. 

< aa.) Hugo Castelo Branco Pre-
sidente - Lúcio de Souza 'Cruz, 
relator - EXpedito Tavares -
Carlos Eloy - Waldir Morato -
José Luiz Baccarini. 

- Publfcado o Parecer, inclua-se 
o Projeto em Ordem do Dia . 

PARECER PARA 26 DISCUSSÃO 
DO PROJETO N° 3.498166 

Comissão de Finanças, Orçamento 
e Tolnada de Contas 

O Projeto n° 3 . 498166, de inicia-
tiva do Poder Executivo, abre à 
Sec!etarla de Estado, das Comunf-
caçoes e Obras Públicas o crédito 
especial de Cr$ 7 . 089 . 380 (sete ml-
lhoes, oitenta e nove mil, trezen-
tos e oitenta cruzeiros) . 

A douta Comissão de COnstitui-
ção, Legislação e Justiça opinou 
pela aprovação do projeto. 

Examinand:>-o, concluimos que 
deva ser aprovado, em 2a discus-
são, tal como se encontra redigido. 

Sala José Proença, 9 de março de 
1966. 
(aa.) Artur Fagundes, Presidente 
- Maria Pena, relatora - Wilson 
Modesto- Valdir Melgaço- Mar-
tins Sllveira. 

- Publicado o Parecer, Inclua-se 
o Projeto em Ordem do Dia. 

PARECER PARA 2.a DISCUSSAO 
DO PROJETO N.O 3 .507/ 66 

Cornissio de Constituição, Legis-
lação e Justiça 

Através do Projeto n.o 3. 507/ 66, 
de 1nic1at1va governamental, fica 
o Govêmo do Estado autoriza-
do a doar à Diocese de Campa-
nha parte de terreno de sua pro-
Priedade, altuado na cidade de 
6io Gonçalo do SapucaJ, 

Não fazendo restrição de qual-
quer ordem à proposição, relata-
mos no sentido de que ela seja 
aprovada em segunda discussão 

nos têrmos em que foi apresenta.: 
da ao Poder Legislativo. 

Sala "José Proença", 3 de mar-
ço de 1966. 

<aa.) Hugo Castelo Branco Pre-
sidente - Expedito Tavares, Re-
lator - Carlos Elól - José Luiz 
Baccarinl - Waldir Morato - Lú-
cio de Souza Cruz. 

- Publicado o Parecer, inclua-
se o Projeto em Ordem do Dia. 

PARECER PARA 2.6 DISCUSSAO 
DO PROJETO N.0 3 .507/ 66 

C:Jm issão de Finanças, Orçamen-
to e To.mada de Contas 

O Projeto n.0 3.507/ 66, de auto-
ria do Poder Executivo autoriza 
doação de parte de terréno à Dio-
cese d o Campanha, destinado à 
Paróquia de São Gonçalo do sa-
pucai . 

A douta Comissão de Constitui-
ção, Legislação e Justiça opinou 

favoràvelmente à aprovação do 
Projeto . 

Examinando-o, conclufmos que 
deva ser aprovado, em 2.a discus-
são, tal como se encontra redigi-
do . 

Sala "José Proença", 9 de mar-
ço de 1966 . 

<aa.) Artur Fagundes, Presiden-
te e Relator - Martins Silveira -
Wilson Modest o - Maria Pena -
Valdir Melgaço . 

- Publicado o parecer, inclua-
se o Projeto em Ordem do Dia . 

PARECER PARA 2.a DISCUSSAO 
DO PROJETO N.O 3.512/66 

Comissão de Constituição, Lep-
Jação e Justiça 

Através do Projeto em exame 
da autoria do Poder Executivo, fi~ 
~a aberto à Secretaria de Estado 
aa Segurança P6bllca o crédito 
especial _de Cr$ 80.000.000 (oiten-
ta mllboes de cruzelroe) • 
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Não h a v e n do obJeçio legal 

ou constitucional, nosso parecer 
se conclui no sentido de que o 
Projeto seja aprovado em segunda 
discussão, nos têrmos em que se 
encontra elaborado . 

Bala "José Proença", 9 de mar-
ço de 1966. 

(aa.) Hugo Castelo Branco, Pre-
sidente - Lúcio de Souza cruz, 
Relator - Carlos Eloy - José Luiz 
Baccarlnl - Waldir Norato . 

- Publlcado o Parecer, inclua-
se o Projeto em Ordem do Dla. 

PARECER PARA 2.• DISCUSSAO 
DO PROJETO N.0 3 .512/ 66 

Comissão de Finanças. Orçamento 
~ Tomada de Contas 

o Projeto n. 3 . 512/ 66, de auto-
ria do Poder Executivo, abre à Se-
cretaria de Estado da Segurança 
Públlca o crédito especial de Cr$ 
80 .000.000 (oitenta mllhões de 
cruzeiros) . 

A douta Comissão de Constitui-
ção, Legislação e Justiça opinou 
pela aprovação do projeto . 

Examinando-o, concluimos pe-
la aprovação do projeto, em 2.• 
dl.scussio, de acôrdo com a reda-
ção ortgtnal. 

Sala "José Proença", 9 de mar-
ço de 1966. 

(aa.) Artur Fagundes, PreSiden-
te - Wilson Modesto,· Relator -
Marta Pena - Mart1ns Sllvetra . 

- Publlcado o Parecer, inclua-
se o Projeto em Ordem do Dla. 

PARECER PARA 2.• DISCUSSAO 
PROJETO N.O 3 .1514/ 66 

Coml••io de Constitui., Lerlsla-
ção e Jutlça 

O Projeto n .0 3 . 514/ 66, tendo 
como origem a Mensagem Especi-
al n .0 1.023, do Poder Executivo 
abre o crédito espec1al de C$ .. . . 
224.239.889 (duzentos e vinte e 
quatro mtlhões, duzentos e trtnta 
e nove cruzelroa) k Secretaria de 
Estado da Fazenda. 

Não lhe fazendo nenhuma obJe-
ção, somos de parecer favorável à 
sua aprovação em segunda dl.scus-
são, nos seus têrmos orig:tnal.s . 

Sala "JoSé Proença", 1.0 de mar-
ço de 1966. 

(aa.) Hugo Castelo Branco, Pre-
sidente - Raul Fernandes, Rela-
tor - Jarbas Medeiros -Carlos 
Eloy - Expedito Tavares - José 
Luiz Baccarlnt - Jairo Maga-
lhães. 

- Publlcado o parecer, inclua-
se o projeto em Ordem do Dia. 

PARECER PARA 2.a DIBCUSSAO 
DO PROJETO N.0 3 .514/ 66 

Comissão de Finanças, Orçamen-
to e Tomada de Contas 

o Projeto n .0 3 .514/ 66, de auto-
ria do Poder Executivo, abre o 
crédito especial de Cr$ 224.239.889 
(duzentos e vinte e quatro milhões 
duzentos e trinta e nove mll, oito-
centos e oitenta e nove cruzeiros> 
à Secretaria de Estado da Fazen-
da . 

A douta Comissão de Justiça 
opinou pela aprovação do proje-
to . 

Examinando-o, conclufmos que 
deva ser aprovado, em 2.• discus-
são, de acôrdo com a redação ori-
ginal. 

Sala "José Proença", 9 de mar-
ço de 1966. 

(aa.) Artur Fagundes, Presiden-
te - Mart1nB Sllvelra, Relator -
Wilson Modesto - Marta Pena -
Valdir Melgaço. 

- Publlcado o parecer, inclua-
se o Projeto na Ordem do Dla . 

PARECER PARA 2.• DISCUSSAO 
DO PROJETO N.0 3 . 530/ 66 

Comfssio de Constituição, LecJ.ala-
ção e Jadlça 

Tendo como origem Mensagem 
do Poder Executivo, o Projeto n. 0 

3 .530/ 66 d18pÕe sôbre a desapro-
priação de bens e 1natalaçÕeB elé-
tricas pertencentes ~ Pre~tura 
Municipal de Ptum-1. 
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Examinando-o, nosso parecer 

conclui no sentido de que o Proje-
to seja aprovado em segunda dis-
cussão, nos seus têrmos próprios. 

Sala "José Proença", 1.0 de mar-
ço de 1966. 

(aa.) Hugo Castelo Branco Pre-
sidente - Raul Fernandes ' rela·-
tor- Jairo Magalhães- Éxpedl-
to Tavares - José Luiz Baccarlnl 
- Carlos ElOy - Jarbas Medei-
ros . 

- Publicado o parecer, inclua. 
se o Projeto na Ordem do Dia . 

PARECER PARA 2.a DISCUSSAO 
DO PROJETO N.0 3 . 530/ 66 

Comissão de Finanças, Orçamen-
to e Tomada de Contas 

O Projeto n .0 3. 530/ 66, de auto-
ria do Poder Executivo, dispõe sô-
bre a desapropriação de bens e 
instalações elétricas pert encentes 
à Prefeitura Municipal de Plum-1. 

A douta Comissão de Constitui-
ção, Legislação e Justiça opinou 
pela aprovação do projeto. 

Assim sendo, após examiná-lo 
detidamente, opinamos Pela apro-
vação do projeto, com a seguinte 

EMENDA N. 

Acrescente-se onde convier: 

"Art. . . . - A desapropriação 
de que trata esta lei far-se-á me-

diante. relatório conclusivo e de 
avaliação emitido por uma comis-
são especial composta de clnco 
(5) membros: um (1) represen-
tante do Departamento de Aguas 
e Energia Elétrica; um (1) repre-
sentante das Centrais Elétricas de 
Minas Genis S/ A - CEMIG; um 
C1 > representante da Sociedade 
Mineira de Engenheiros; Prefeito 
Municipal de Plum-i; e Presiden-
te da Câmara Mu.nlcipal de Pl-
um-1. 

Parágrafo único - A comissão 
de que trata o artigo será consti-
tuida, por autorização c1o Oover-
nadQr do Estado, no prazQ de 30 

(trinta) dias após a publicação 
desta lei". 

Sala "José Proença", 9 de mar-
ço de 1966. 

< aa.) Artur Fagundes, Presiden-
te- Maria Pena, relatora- Wll-
son Modesto - Martins Sllveira -
Valdir Melgaço. 

- Publicado o parecer, Inclua-
se o Projeto na Ordem do Dia . 

PARECER PARA 2.a DISCUSSAO 
DO PROJETO DE REBOLUÇAO 

N.O 3.532/ 66 

Comissão de Finanças, Orçamen-
to e Tomada de Contas 

O Projeto de Resolução n .o 3.532 
/ 1966, resultante da Mensagem no 
1. 019, aprova Convênio celebrado 
entre o Govêmo do Estado e o 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatistica- Conselho Nacional 
de Geografia . 

O Projeto está constitucional-
mente redigido, razão pela qual 
opinamos pela aprovação do mes-
mo, tal como consta do processo . 

Sala "José Proença", 9 de mar-
ço de 1966 . 

(aa.) Artur Fagundes, Presiden-
te - Wilson Modesto, relator -
Maria Pena - Martins Sllvelra. 

- Publicado o p&recer, inclua-
se o Projeto na Ordem do Dia . 

PARECER PARA 2.a DISCUBSAO 
DO PROJETO N.0 3 .534/ 66 

Comissão de Constituição, LecJs-
laçio e Justiça 

De Iniciativa governamental, o 
Projeto n.0 3 .534/ 66, visa o autori-
zar o Poder Executivo a adqutrlr 
imóvel na cidade de Pompéu. 

A proposição é justa, oportuna 
e constitucional, levando-nos, por-
t~nto, a opinar pela sua aprova-
çao, em segunda d1Bc1188áo, tal co-
mo está redigido. 

Sala José Proença, 3 de março 
de 1966. 

<aa.> Hugo Castelo Branco Pre-
sJdente - Expedlto Tavares: Re-
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lator - Carlos ElOy - José Luiz 
Baccarlnl- Waldir Morato- Lú-
cio de Souza Cruz - Wilson Mo-
desto. 

- Publicado o parecer, inclua-
se o Projeto na Ordem do Dia . 

PARECER PARA 2.• DISCUSSAO 
DO PROJETO N.0 3.534/66 

Comissão de Finanças, Orçamento 
e Tomada de Contas 

o Proje to n.0 3.534/ 66, de auto· 
rta do Poder Executivo, autoriza 
aquisição de imóvel na cidade de 
Pompéu. 

A douta Comissão de COnstitui-
ção Legislação e Justiça opinou 
pel~ aprovação do projeto. 

Examinando-o, concluimos que 
deva ser aprovado, em 2.• discus-
são, tal como se encontra redigi-
do. 

Sala José Proença, 9 dre março 
de 1966 . 

<aa) Artur Fagundes, Presiden-
te - Wilson Modesto, Relator 
Marta Pena - Martins Silveira. 

- Publicado o parecer, inclua-
se o Projeto na Ordem do Dia . 

PARECER PARA S.• DISCUSSÃO 
00 PROJETO N.0 1. 980/65 

Comissão de F1nanças, Orçamen-
to e Tomada de Contas 

o Projeto n.o 1.980/65, de auto-
ria do Poder Executivo, dispõe 
sôbr.e a criação de um curso se-
cundário de 2.0 ciclo no Glnás1o 
Estadual de Muriaé. 

Foi aprovado, em 2.• discussão, 
sem emendas. 

Assim sendo, opinamos que de-
va ser aprovado, em 3.• discussão, 
com a seguinte emenda: 

EMENDA N .... 

Acrescente-se onde convier: 
"Art . . . - O art. 5.0 da Lei 

n.9 2.334, de 11 de janeiro de 1961, 
passa a ter a seguinte redação: 

• Art.. 5.9 - os Giná81os crtados 
nesta lei, exceção feita ao de Ml· 

radouro, terão providenciada a 
sua instalação, depois de doado ao 

Estado prédio adequado para o 
seu funcionamento". 

Sala José Proença, 9 de março 
de 1966. 

(aa.) Artur Fagundes, Presiden-
te - Wilson Modesto, Relator-
Maria Pena - Martins SUvelra -
Valdir Melgaço. 

- Publicado o parecer, inclua-
se o Projeto na Ordem do Dia . 

PARECER SOBRE O 
REQUERIMENTO N.9 1.135 

Comissão de Finanças, Orçamento 
e Tomada de Contas 

Através do Requerimento n -0 

1 . 135, o ilustre Deputado Navarro 
Vieira formula apêlo ao Sr. Pre-
sidente do Sindicato dos Bancos 
de Minas Gerais, "para que seja 
restabelecido o horário matinal de 
funcionamento de estabelecimen-
tos bancários da Capital". 

Creio que a medida já está sen-
do objeto de entidades interessa-
das no problema . 

Mesmo assim, opinamos pela 
aprovação do Requerimento, . e. 
conseqüentemente, pelo seu enca-
minhamento. 

Sala José Proença, 9 de março 
de 1966. 

(aa.) Artur Fagundes, Presiden-
te - Maria Pena, Relatora - Wil-
son Modesto - Martins Silveira 
- Valdir Melgaço. 

-Publicar. 

PARECER SOBRE O 
REQUERIMENTO N.9 1.148 

Comissão Executiva 

O nobre Deputado Batista Mi· 
randa requer à Casa que seja for-
mulado, por intermédio da Mesa, 
convite ao Exmo. Sr. Dênio No-
gueira, DD. Presidente do Banco 
Central. para comparecer a esta 
Assembléia Legl.slatlva, a fim de 
se pronunciar a propósito da atu-
:1.1 conjuntura monetária e suas 
implicações no mercado de Mtnas 
Gerais . 
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O mundo, especialmente após a 

última guerra mundial, atra~ssa 
uma fase extraordinária de evolu-
ção. Os povos, outrora dominados 
vão lutando pela sua emanctpaçãÔ 
politica e econômica. Não se com-
preende, na época atual, a explo-
ração do homem pelo homem. 
Chegará o dia em que o colonia-
ltsmo será um capitulo do passa-
do e em que os homens melhor 
se entenderão em pé de igualda-
de. 

Essas novas Nações, entre as 
quais os países asiáticos, africanos 
e da América Latina, experimen-
tam uma verdadeira revolução, 
have~do de chegar o dia em que 
suas vozes também serão ouvidas. 
Um passo para a consecução dês-
te objetivo é a própria Organiza-
ção das Nações Unidas. 

A América Latina, particular-
mente o Brasil, sofre as conse-
qüências dêsse desenvolvimento 
admirável, mas sem planejamen-
to . Aí estã a Nação lutando con-
tra a inflação, que ameaça sola-
par seus alicerces . Sejam quais 
forem as restrições à poUtica mo-
netária do Govêrno do eminente 
Pne,9idente Castelo Branco, não se 
pode negar o esfôrço honesto e 
hercúleo para debelar a hldra que 
nos ameaça. 

_Concluindo, somos pela aprova-
çao do Requerimento do combativo 
Deputado Batista Miranda, por 
julgá-lo oportuno e justo, princi-
palmente na hora atual. A pre-
sença do Dr. Dênio Nogueira, Pre-
sidente do Banco Central, s6 po-
derá trazer luzes a essa Casa, an-
~losa por conhecer mais de perto 
a conjuntura monetária nacional, 
especialmente no tocante a Mi-
nas Gerais. 

Sala das Reuniões, aos 9 de mar-
ço de 1966. 

Bonifácio de Andrada - Presi-
dente - Mário Hugo Ladeira, Re-
lator. 

a) João Navarro - Anuar Fares 
- Reny Rabello - Leão Borges. 

- Publlcar. 

PARECER SOBRE A 
INDICAÇÃO N.o ·1.044 

Comissão de Finanças, Orçamento 
e Tomada de Contas 

Através da Indicação n .9 1. 044, 
o ilustre Deputado João Luiz de 
Freitas propõe ao Poder Executi-
vo a "conveniência da desapropria-
ção, pela importância de Cr$ .... 
200 .000 .000 <duzentos milhões de 
cruzeiros), dos terrenos sôbre os 
quais se localiza a praça de espor-
tes do "Esporte Clube Renascen-
ça", no bairro Renascença, nesta 
Capital". 

Acresce, ainda, o autor da pro-
posição que o pagamento "seria 
feito pelo não 11eCOlh1mento do 
lmpôsto de renda da Companhia 
Renascença Industrial, proprietá-
ria dos terrenos, até a integrali-
zação da importância da desapro-
priação". 

Como se vê, a medida extrava-
sa a competência do Executivo Es-
t~dual, pois se funda numa isen-
çao de tributos de atribuição ex-
clusiva da União. 

Assim sendo, opinamos pelo ar-
quivamento da Indicação. 

Sala J c sé Proença, 9 de março 
de 1968. 

(aa.) Artur Fagundes, Presiden-
te - Martins Silveira, Relator 
-Valdir Melgaço - Marta Pena 
- WUson Modesto. 

-Publicar. 

PARECER SOBRE A 
INDICAÇAO N.9 1 . 048 

Comissão de Finanças, Orçamento 
.e Tomada de Contas 

Através da Indicação n .o 1.048, 
a ilustre Deputada Marta Nair 
Monteiro encarece ao Sr. Secretá-
rio da Fazenda a necessidade ur-
gente de autorizar o pagamento 
de professôras e funcionários das 
cidades de Araçuaf, Barbacena 
Mariana, Acalaca, Abaeté e Inc:Ua~ 
nópolis, atrasado dentro do .espa-
ço de 5 a 12 meses. 
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A medida é humana e Justa. 
Pela aprovação da Indicação e, 

conseqüentemente, pelo seu en-
caminhamento. 

Sala José Proença, 9 de março 
de 1966 . 

<aa.) Artur Fagundes, Presiden-
te - Wilson Modesto, Relator -
Maria Pena - Martins Silveira. 

- Publicar. 

PARECER SOBRE A 
INDICAÇÃO N .9 1 . 045/ 65 

Comissão de Finanças, Orçamento 
e Tomada de Contas 

Através da Indicação n .0 1.045, 
o ilustre Deputado João Luiz de 
Freitas encarece ao Poder Execu-
tivo a necessidade urgente do en-
vio a esta Casa de uma mensa-
gem "encaminhando Projeto de 
lei concedendo um auxilio finan-
c-"'iro de Cr. 10.000 . 000 (dez mi-
lhões de cruzeiros) à Santa Casa 
de Misericórdia, da cidade de Ara-
xá. 

A medida é justa e oportuna, 
motivo pelo qual opinamos pela 
sua aprovação e, conseqüentemen-
te, pelo seu encaminhamento. 

Sala José Proença, 9 de março 
de 1966 . 

(aa .} Artur Fagundes, Presiden-
te - Wilson Modesto, Relator 
Valdir Melgaço - Marta Pena -
Martins Silveira. 

- PUblicar. 

PALAVRAS DO SR. PRESIDENTE 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa co-
munica ao Plenário que, às vinte e 
quatro horas de ontem, venceu o 
prazo para apresentação de emen-
das aos Projeto n.0 3.552. Ao mesmo 
foram apresentadas quatro emen-
das as quais serão remetidas à Co-
missão de Justiça, para que se-
Jam anexadas ao Projeto . Comu-
nica, alnda, ao Plenário, que hoje, 
à mesma hora, vencerá o prazo 
para apresentação de emendas ao 
Pro,eto J)·0 3.548 , 

EMENDAS AO PROJETO N 9 3.552 
EMENDA NO 1 AO PROJETO 

DE N.9 3. 552 

Redija-se assim o art . 5.0 : 

"Art . 5° - Para os efeitos do 
art . 3° desta lei, a Carteira Agri-
cola e Industrial, da Caixa Econô-
mica do Estado de Minas Gerais 
poderá ser vinculada à polltica do 
crédito estabelecida pelo Conselho 
de Coordenação Rural . 

Belo Horizonte, 7 de março de 
1966 . 

<aa .} Cicero DUmont - Carlos 
Megale - Sinval Boaventura -
Joaquim de Melo Freire . 

lustllicativa: Parece mais acon-
selhável permitir a vinculação da 
Carteira da Caixa à polltica do 
Conselho, por decreto, como se 
vai f82Jêr em relação às demais 
carteiras especializadas dos Ban-
cos Oficiais, pois atende à flexibi-
lidade que requer l.mplantação de 
uma experiência nova . 

(a.} Cícero Dumont. 

EMENDA N.9 2 AO PROJETO 
N.0 3 .552 

No Art. 7.9 substitua-se o n.0 S 
por 4 . 

(aa.) Cieero Dumont - Carlos 
Mega}e- João Vaz - Slnval Boa-
ventura - Joaquim de Melo Frei-
re . 

Justlficativa: Essa emenda é 
uma conseqüência da emenda ao 
Artigo 6 . 

Sala das Reuniões, 7 de março 
de 1966. 

(a.} Cicero Dumont. 

EMENDA NO S AO PROJETO N 9 
3.562/ 66 

Redija-se assim o art. 6.9: 
"Art . 6.0 - o Conselho de Coor· 

denação do Crédito Rural será 
constituido do Governador do Es-
tado, que o prea1dirá, e mata 4 
membros. 

1 1.9 - Seus membros serão no-
meados pelo Governador, dentre 
cldadãoa de reconb~(la ldonelda .. 
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de moral, notável saber ou comprO-
vada experiência em negócios pú-
blicos. 

§ 2.0 - A nomeação será feita 
depois que a Assembléia Legislati-
va, pela maioria de seus membros, 
aprovar, em votação secreta, o 
nome indicado . 

I 3.9 - Os m embros do Conse-
lho servirão até o término do man-
dato do govêrno que os nomeou. 

§ 4 .0 - Um dos lug~ do Con-
selho será preenchido por pessoa 
indicada, em lista contendo S no-
mes, pelo maior bloco parlamentar 
de oposição ao govêmo do Estado, 
observado o disposto no § 19. :tste 
direito passará aos partidos poli-
ticos assim que forem organiza-
dos. 

I 5.0 - O Conselho terá um 
Vice-Presidente, escolhido dentre 
seus membros, pelo Governador do 
Estado. 

§ 6.9 -Caberá ao Vice-Presiden-
te representar o Presidente do Con-
selho na sua ausência ou impedi-
mento . 

§ 7.0 - AB atribuições do Vice-
Presidente serão dadas pelo Gover-
nador, em decreto. 

§ 8.9 - Os membros do Conselho 
terão as prerrogativas e vencimen-
tos de secretário de Estado" . 

Sala das RJe,untões, 8 de março 
de 1966. 

(aa.) Cfcero Dumont - Jorge 
Ferraz - Héllo Garcia - Agosti-
nho Campos Neto - Aureltano 
Chaves. 

.Justificativa: 1 - Insiste-se na 
conservação da regra tradicional 
de que o número de membros nos 
colegiados deve ser sempre impar. 
Só assim tem o presidente oportu-
nidade de votar, ou então ter-se-á 
de lhe reconhecer o direito de vo-
tar duas vêzes . Uma normalmente 
e outra como desempatador. Ou 
então o presidente terá de ter o 
direito de veto . E' preferlvel sem-
pre o direito de voto ao de veto. 

N""ao se compreende um presiden-
te de um Conselho sem direito a 
Participar de sua deliberação. Me-
nos ainda quando êsse presidente 
pode ser o Governador do Estado. 

Por isso aumenta-se o número de 
4 para 5 . Diminui-los de 4 paraS, 
não convém, pois, afinal, o Con-
selho ficaria reduzido, na prática, 
a 2 membros; 

2 - Tratando-se da escolha de 
membros de um Conselho de tão 
altas funções, é necessário que os 
õeus futuros componentes ofere-
çam certas condições especificas, 
por um lado; e por outro, que da 
escolha participe o Poder Legisla-
tivo do Estado. Não se trata de 
nenhuma inovação, senão de prá-
tica já introduzida na legislação 
do Estado. 

A escolha do Ministro do Tribu-
nal de Contas e do Procurador Ge-
ral do Estado se faz com a apro-
vação da Assembléia. 

Essa regra é seguida com maior 
amplitude na União. 

A nomeação de Ministro do su-
premo Tribunal, de Ministro do 
Tribunal de Contas da União, do 
Embaixador, de Membro do Con-
selho Nacional de Economia, etc., 
é feita pelo Presidente da Repú-
blica, mas depois da aprovação de 
nome indicado pelo Senado. 

3 - Garantir à oposição um lu-
gar no Conselho é um outro prtn-
cfplo salutar e de larga prática no 
Pais, ~ no Estado. A oposição, pa-
ra exercer o seu fundamental pa-
pel de fiscalizar o Poder Público, 
necessita participar da intimida-
de da a~tração. 

Na medida em que se conclUa-
rem os pontos de vista da corren-
te do govêrno e da oposição, estão 
homogeneizando-se as soluções e 
ampliando-se o apolo poUtlco . 
Também afasta a ocorrência de 
suspeitas quanto a práticas me-
nos corretas por parte dos admi-
nistradores. às vêzes debitáveis à 
ausência de informações, ou à fal-
ta de confiança no informante. 

4 - Os membros de um Conse-
lho como o previsto têm ãe ter a 
mesma categoria, salvo o Governa. 
dor, por razões óbvias. 

Não se compreenderia que num 
mesmo colegiado haja conselhei-
ro de 1.a classe (o que tem "statue .. 
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ãe Secretário) e os de 2.a classe 
<os que são meros burocratas). 

Isso, externamente, comprome-
teria a autoridade do Conselho e, 
internamente, traduziria, numa 
hierarquização de autoridade en-
tre os conselheiros que tiraria a. 
liberdade e igualdade que devem 
existir entre êles. 

Tal prática já est~ sendo ~dota
da em Minas nas le1s que cr1ar3:m 
a COHAB e a CODEV ALE . Alias, 
registre-se, sem se indagar dos 
motivos, que o ex-PSD, no govêr-
no passado, bateu-se pela aplica-
ção da medida, tendo encontrado a 
melhor compreensão por :earte d o 
então Governador Magalhães Pin-
to o que possibilitou a sua ado-
cão Na área federal essa. prática 
é pàcifica. 

o próprio Governador Israel ~1-
nheiro pode atestar ~a c~mv~en
cia de tal medida, pOis dirigiu um 
órgão, a NOVACAP, o~d~ um lu-
gar é reservado à opos1çao. 

Sala das Reuniões, 8 de março 
de 1966. 

(a.) Cícero Dumont. 

EMENDA N.0 4 AO PROJETO 
N.9 3. 552/ 66 

Aos artigos 8 e 9: . 
Ambos se fundam num so 

passando a ser ~ artigo 8.0 , C{)m 
a S€guinte redaçao: 

Art. 8.Q- o Conselho de ç oor-
denação do Crédito Rural tera um 
setor técnlco.integrado <_!e servido-
res requisitados de órgaos da ad-
ministração descentralizada ou 
não, dos Bancos ou entidades fi-
nanceiras de que o Estado tenha 
o contrôle acionário. 

§ 1.o - o cons~ho poderá ins-
truir grupos de trabalho para de-
sempenho de funções, préviamen-
te determinadas que se relacio-
nem com a sua competência. 

§ 2.9 - Mediante prévi~ e ex-
pressa autorização do Governo do 
Estado, em cada caso, o Conselho 
poderá contratar, sob o regime de 
Consolidação das Leis do Traba-
lho, pelo prazo de 1 ano, pessoal 
técnico para o ~esempenl}o de 

função altamente especializada, 
que não se inclua nas especW-
cações da classe dos servidores do 
Estado. 

§ 3.o _o contrato referido no 
parágrafo anterior, para sua vall-
dade, depende de registro no Tri-
bunal de Contas do Estado. Do 
mesmo deverá constar, obri~e:_tõ
riamente, entre outras condiç?es, 
a natureza da função, a qualifica-
ção profissional do cont~atado, o 
tempo de duração, vencrm~nto e 
05 recursos por que correrao as 
despesas. 

§ 4.o- o contrato previsto nes-
te dispositivo poderá ser pr?rro-

. aado por mais um ano, mediante 
: utorização expressa do Govern~
dor em cada caso. A prorrogaçao 
deverá ser comunicada ao Tribu-
nal de contas para efeito de aver-
bação. 

(aa.) Cícero Dumont - Agosti-
nho Campos Neto- Hélio Garcia 
_Aureliano Chaves- Carlos Me-
gale _ Jorge Ferraz. 

Justificativa: 1) Neste particu-
lar 0 presente Projeto foi quase 
pe~dente em relação ao Projeto 
no 3. 54.4/ 66, que criou o Conselho 

· de Desenvolvimento. 
N'"ao sei se por fôrça da crítica 

feita a êste, quando de sua trami-
tação, ou por terem os seus auto-
res pêJI1Sado mais livre de injun-
ções p o 1 f ti c as , . é que o ar-
tigo em exame, ao mvés de admi-
tir pessoal preferencialmente por 
contrato, manda recorrer, p~ei
ro, aos quadros do EStado; ~ de-
pois, verificada a inexistencla d_e 
pessoal habilitado para deteri?l-
nadas funções altamente especia-
lizadas é que se pode recorrer ao 
contrato . Mas · esqueceu-se de 
mencionar que êsse se faz no re-
gime da Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

2) Não mencionou o dispositivo, · 
sob estudo, que tais contratos de-
vem ser registrados no Tribunal 
de Contas. E isso é necess~o para 
ter valldade e para que ele exer-
ca sua ação fisca.Uza.dora. E' _o 
que a ~a ~~ll fazer, pao 
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apenas em relação ao contrato, 
como em relação à prorrogação . 

3) Permite o art. 8.o o contra-
to, sem estabelecer outra condi-
ção senão a de prazo: 1 ano; mas 
no seu parágrafo único, anula es-
sa aparente limitação, quando 
pernúte a prorrogação do contra-
to indefinidamente. Procura-se 
estipular outras condições para a 
celelbraçã.o de tal contrato, o que 
facilitará a fiscalização de su::... 
prática em face da lei, como se 
impede o abuso das renovaçõe.s 
contratuais. Se a função exercida 
pelo contrato tomar-se necessá-
ria, em corátet4 de permanênci.a, 
ao órgão, depois de 2 anos, o que 
se tem de fazer é criá-la legal-
mente e fazer o seu provimento 
sob o critério da Lei 3. 412. 

(a.) Cícero Dumont. 
- A Comissão de Justiça. 

QUESTAO DE ORDEM 

O SR. CfCERO DUMONT - Sr . 
Presidente, a Resolução n.0 50, da 
Câmara Federal, que está sendo 
adotada provisàriamenfle para dis-
ciplinar a tramitação do projeto 
de origem governamental, com o 
prazo de 30 dias, em um de seus 
artigos, recomenda: "Recebido o 

projeto, ficará o mesmo sôbre a 
Mesa pelo prazo de 3 dias sendo, 
depois, destinados às Comissões 
que, sôbre êles, devem se pronun-
dar". 

Entretanto, Sr . Presidente, a 
Mesa não está seguindo esta nor-
ma; com relação, pelo menos, ao 
Projeto, se não me engano, n.0 

3. 552, que cria o Conselho de Co-
ordenação do Crédito Geral, Já 
foi êle encaminhado à Comis-
são de Justiça, enquanto o prazo 

Justiça, sendo que o prazo para 
apresentação de emendas ainda 
não se escoou. 

Esta norma, Sr. Presidente, de-
satende ao recomendado na Re-
solução n° 50, por um lado, e, por 
outro, estabelece uma verdadeira 
confusão: as emendas estão na 
Mesa e o projeto nas Comissões; 
as Comissões não podem examinar 
o projeto, enquanto não tiverem 

as emendas em suas mãos. 
Assim, a minha questão de or-

dem visa a pedir a V. Exa. que, 
examinando o andamento que se 
vem dando ao projeto em face 
desta norma, o projeto fique sô-
bre a Mesa aguardando o curso 
do prazo de apresentação de emen-
das. Só depois de terminado êste 
prazo, aí sim, com as emendas, de-
verá êle ir à Comissão de Justiça, 
ou às Comissões que deverão, sô-
bre êle, se manifestar. 

O SR. PRESIDENTE ~ O nobre 
Deputado Cícero Dumont levanta 
questão de ordem baseado na Re-
solução n° 50. No entanto, a ma-
téria não só é disciplinada por 
essa Resolução, como também pe-
la Resolução n° 00, da Câmara Fe-
deral . 

de apresentação de emendas está 
correndo. O que a Resolução re-
comenda é que o projeto fique sô-
bre a Mesa, aguardando as emen-
das. Terminado êste prazo, se 
houver emendas, ou não, o pro-
jeto e as emendas serão encami·-
nhados às Comissões. 

Ora, o projeto a que me refiro 
Já se encontra na Comissão de 

De fato, a Resolução n° 50 es-
tabelece, no seu Art. 3.0 , que as 
emendas a proposições de inicia-
tiva do Sr. Presidente da Repú-
blica - ou do Sr. Governador do 
Estado, segundo a analogia que 
teremos aqui de aplicar - serão 
apresentadas nas Comissões. En-
tão, de acôrdo com os entendimen-
tos dessa Resolução, as emendas 
ao projeto seriam apresentadas 
nas Comissões. Mas a Resolução 
n.0 60, no seu Art. 2.0 , alterando 
o Art. 3.q citado, estabelece que 
as proposições devem ser emen-

dadas através de resPeCtivas ini-
ciativas dos Srs. Deputados, apre-
sentadas as emendas à Mesa. Dês-
te modo, esta Casa - a Mesa e a 
Presidência - quando vê a apre-
sentação de emendas encaminha-
das à Mesa, assim dispõe, no cum. 
primento da regra contida na Re-
solução n.0 60. No entante, a Re-
solução n° 60 é Omissa no tocante 
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à definição do local onde deva 

encontrar-se o projeto: se na Me-
sa ou se nas Comissões . 

Isto porque, no Art . 3.0 da Re-
solução n° 50, que não foi revoga-
da permanece o entendimento de 
quê as proposições devem ser lo-
go encaminhadas às Comissões. O 
interêsse da Mesa, da Presidência, 
cJmo também dos Srs. Deputados, 
é que o funcionamento e o anda-
mento das proposições tenham um 
melhor rendimento, principalmen 
te agora que o Ato Institucional 
n.o 2 e a Lei Constitucional n.0 

14, passam a ser aplicadas, com 
seus prazos ex1guos, por esta As-
8embléia. Assim, a Presidência fi-
ca diante do seguinte dllema; ou 
mantém o projeto na Mesa à es-
pera das emendas, ou mantém o 
projeto nas Comissões recebendo 
as emendas via Mesa. Se manti-
vermos os projetos nas Comissões, 
estas ganharão um prazo para o 
seu trabalho de exfguo tempo, en-
quanto que os projetos ficando 
na Mesa, as Comissões vão perder 
esse prazo que poderá. ser impor-
tante ao seu trabalho, e ao des-
dobramento das suas tarefas le-
,czlslativas . Creio, pois, que não ha-
~endo assim uma determinação 
das Resoluções da Câmara dos 
Deputados. o melhor entendimen-
to para o funcionamento das Co-
missões, nesta questão, é manter 
o projeto nas mãos dcs membros 
das Comissões e receber as emen-
das através da Mesa . Isto é o que 
nos parece de melhor conveniên-
cia para a rápida tramitação das 
proposições nesta Casa. 

O SR. CíCERO DUMONT (P'€la 
ordem) - Sr. Presidente, se V . 
Ex a. me permite, proporia a V. 
Exa. o seguinte raclocinio para, 
em face dêle, a Mesa manter ou 
não a sua decisão: em primeiro 
lugar, a Resolução n.0 50 e a de 
n° 60 se completam . A de n° 50 
diz: recebido o projeto, ficará. o 
mesmo aguardando as emendas. 
O Projeto é recebido, então, pela 
Mesa. A Resolução n° 50 manda-
va ainda que as emendas fôssem 
oferecidas nas Com1asões. Então, 

se as emendas eram oferecidas nas 
Comissões, era razoável que se 
mandasse o projeto aguardá-las 
nas Comissões. Mas, a Resolução 
n9 60 mandou que elas fôssem 
apresentadas à Mesa. Então, por 
êste mesmo argumento que man-
dava as emendas para a Com.lssão 
porque lá estava o projeto, se· as 
emendas devem ser apresentadas 
à Mesa, também ai é lugar do pro-
jeto! Quanto ao propósito de ga-
nhar tempo, mandando-se o pro-
Jeto à Comissão, é louvável, mas, 
não dá rendimento prático . Ne-
nhum relator se põe a examinar 
um projeto quando êle não sabe 
sequer a matéria que val ex9-mi-
nar. Seriam dols trabalhos para 
uma finalidade única . Desta ma-
neira, Sr . Presidente. pediria a 
V. Exa. que atendesse a êstes 
dois argumentos e reexamlnasse 

a solução dada pela Mesa e agora 
confirmada. 

O SR. PRESIDENTE- Em~-
posta ao nobre Deputado Cícer\l 

Dumont e pedindo a atenção da 
Casa, a Mesa ratifica a sua deci-
são, já agora buscando no próprio 
entendimento do Art . 20, naquilo 
que altera o § 1° do Art . 3°, fun-
damento para a manutenção da 
decisão mencionada. 

A Mesa pede a atenção da C~a 
para a leitura do dispositivo . Diz 
o seguinte o dispositivo em tela: 
"Será publicada e dlstrlbulda, dià-
riamente. entre os Srs. Deputa-
dos, juntamente com a Ordem do 
Dia, a relação dos projetos dlstri-
buidos àS comissões". 

Então, aqui se verlflca a rela-
ção dos projetos que já estão nas 
Comissões, com a fixação do pra-
zo para a apresentação das emen-
das. Terminado êste, a Mesa pro-
videnciará a remessa das emen-
das às Comissões. Então o enten-
dimento do dlsposltlvo é êste: o 
projeto nas Comissões, a Mesa re-
cebendo as emendas, e, posterior-
mente, remetendo-as às Comis-
sões. E' o entendimento do nõvo 
Art. 3°, no seu f 1°, segundo a 
Resolução n9 60, que altera a Re-
solução n° 50. O que parecia à 
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Mesa, no inicio, conveniência, Pas-
l lsain aternser agora mandamento da 
e . a da Casa, segundo o 

êsse desideratum de amor ao pró-
xiftlo t> salvaguarda do Bem Co-
mum, e .o _vem fazendo com êXito 
~xtraordinario, na prepara ão d 
Juventude que amanhã zei~á ! 
los destinos da coisa pública e ~a 

subsidio da Câmara Federal 
mo aqui estabelece o nosso .R~~ mento Interno . 

Cre~o. pois, que está resolvida a 
Questao de Ordem do nobre De-
putado Cicero Dumont. 

-Vem à Mesa: 
Sant!l Madre Igreja Católica Apostólica Romana. 

de s~~6 ~as Reuniões, 9 de março 
<a.) Jairo Magalhães. PROJETO N.o 3.557/66 

Reconh~e de utllidade pública 
a Fundaçao Serática de Educação 
da Paróquia de Nossa Senhora de 
Pompéia, com sede no Municipio 
de Belo Horizonte. 

A Assembléia Legislativa do Es-
tado de MJnas Gerais decreta· 

- Publicado, inclua-se na Or-dem do Dia. 
9 SR. PRESIDENTE - A Mesa 

vai passar a def~.rir a palavra aos 
sr.s. Deputados prêviamente in.s-
cntos na Reunião anterior 

Art. 1·9 - E' reconhecida· a 
u~dade pública da Fundação Se-
rafica da Paróquia de Nossa Se-
nhora . de Pompéia, SOciedade cl-
vediil _de fins educativos e religiosos 
s ada em Belo Horizonte 
~- 2.o- Revogadas as. dJspo-

~çoes em contrário, esta lei ~n
ará ~m vigor na data de sua pu-blicaçao. 

d Sala das Reuniões, 9 de março e 1966. 
J alro- Magalhães - José Maria 

Magalhaes -Marta Nair Montei-
ro - José Luiz Baccarlni _ Wil-
SOn Tanure - Jehovah Santos 

Justificativa: · 
O mundo padece de tremendos 

males de organização social justa-
mente ~rque tem sido descurada 
a educaçao moral e civica nas es colas. • -
li Mercê de Deus, entidades cató-

cas ~P05tóllcas romanas existem 
~da Vla, que não perderam de vis: 

dosdJ altos Principtos de ética e 
se ~ cam, com esfôrço e sacrifJ. 
elo, a formação mental e religio-
sa dos adolescentes, em cumprt-
m~to da vontade do Senhor e de 
~~~too hcom os mais elevados pro-.. "" s umanisticos 

Inspirando-se na doutrina e na 
ll}Oral católica, a Fundação Será-
fica de Educação da Paróquia de 
~ Senhora de Pompéja, em 

Horizonte, está cumprindo 

d Tem_ a Palavra o nobre Deputa-
o Alvimar MolU·ão. 
O SR. ALVIMAR MOURão 

Sr. Presidente, Srs. Deputados-
Assomau1os a esta Tribuna · 

tr~er a~ conhecimento da b:! 
a sltuaçao em que se encontra o 
aeroporto de DivtnópolJs. 

. ~ Ministério da Aeronáutica bá 
~arios anos, adquiriu naquela' cl-

de uma enorme faixa de terre-
no Para construção de um aero-
porto que pudesse ser instalado ali 
J?ara um destacamento da Base 

Aer~a. E, também, para que tôsse 
S~ry:Ido .P~~s companhias comer-
cuus. Divmopolis tinha apenas 10 
~ _1~ mil ... habitantes quando foi 
~c1ado esse aeroporto. E dest 
epoca par~ cá, não obstante con~ 
t.ar~os hoJe com cêrca de 75 mil 
habf~antes~ o referido aeroporto 
con m~a n~ mesmo pé, sendo ue 
dali fo~ ret~ado um farol rot~tiro que ilummava cêrca de 100 qui-
o~etros quadrados, servindo de 

aviSO para os aviões que transita-
vam ~aq~e1a rota . Desta é ca 
para ca, nao sabemos qual 0 ~tivo, -:- embora Divinópolis tivesse 
crescido assustadoramente em to-
dos os seus setõres, lncluatve 
campo educacional, pot.s. contam: 
com 11 escolas de enstno médJo 
d?aB _faculdades, sendo uma , 
Filosofia e outra de Direito de 
recentemente acaba de se tn's~ 
c?m 280 alunos matriculados 
a.mda continua no mesmo pé. 
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DeseJo encaminhar à Mesa o se-

guinte Requerimento: 

REQUERIMENTO N.9 1 . 157 

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

O Deputado infra-assinado, na 
forma regimental requer, ouvida 
a casa, seja feito apêlo ao Ex:mo. 
Sr. Ministro da Aeronáutica, Ma-
rechal do AI Eduardo Gomes, no 
sentido da urgente conclusão das 
obras de construção do Aeroporto 
de Divinópolls, assim como a cons-
trução da estrada que liga a cida-
de ao Aeoroporto. 

Sala das Reuniões, 8 de março 
de 1966. 

(aa. ) Alvimar Mourão - J orge 
Vargas- Valdir Melgaço- Aure-
liano Chaves - João Navarro -
Reny Rabello -João Vaz - Altair 
Chagas - J oaqulm de Melo Frei-
re - Walton Ooulart. 

Justificativa.: No ano de 1946 fo-
ram iniciadas as obras de constru-
~ão do Aeroporto de Divinópolls, 
por seu ilustre filho o cel. Antô-
nio Alves Cabral, hoje Brigadeiro. 
Naquela época, o acontecimento 
traduziu a vontade empreendedo-
ra do dinâmico Coronel e a aspi-
ração de progresso daquela popu-
lação. 

Após desmedidos esforços, foi 
concluído o serviço de terraplena-
gem numa superfície de 2. 240 m~ 
tros, o qw:· representa uma pista 
de suporte internacional. Ao mes-
mo tempo concluiu-se a estação 
de embarque de passageiros e a 
casa do guarda-campo. Estavam 
as obras neste avançado ponto, 
quando foram interrompidas ~r 
motivos vários e complexos, assun 
permanecendo até a época pre-
sente. Esta situação não pode e 
não deve permanecer indefinida-
mente, pols, aquela área de 2.240 
metros, que já estava pronta para 
receber o asfalto, está sendo in-
vadida pelas ervas e pelos animais 
de pasto e as construções, relega-
das que foram ao abandono, estão 
sendo destruídas também pelos 

animais, o que representa sério 
prejuízo. O campo de pouso já 
conta também com perfeito e com_ 
pleto serviço de luz e de água, 
tendo recebido, recentemente, por 
iniciativa particular do signatário 
desta, uma linha telefônica para 
atender às necessidadeS imediatas 
de comunicação com a cidade, que 
dista do centro 4 quilômetros. 
Apesar da situação precária em 
que se encontra, presentemente, o 
campo, ali descem, diàriamente, 
aviões de diversas partes do pais, 
mantendo relntivo movimento, pols 
há na cidade 3 aviões particula-
res que fazem rápidas viagens 
diárias. 

Estando a construção parallzada 
e o campo em deplorável estado 
de abandono, o que está ocasio-
nando a destruição do que foi fei-
to, tem que h'\ver uma urgente so-
lução para êste estado de coisas, 
levando-se ainda em consideração 
o fato de que o Aeroporto 1n1cia-
do oferece 1nigualáve1s condições 
para ser um dos mais importantes 
do país, por sua posição privilegia-

da, tanto climática quanto geo-
gráfica Na realidade, aquela regi-
ão do oeste mineiro oferece, em 
qualquer estação do ano, tempera-
tura amena com variações m1n1-
mas, de índice pluviométrico ideal 
e topografia altamente favorável, 
sendo uma região plana, de clima 
excelente e localizada exatamente 
na rota Brasilia-Rlo de J aneiro . 

Salienta-se ainda o fato de que 
Divinópolis, cidade que se classi-
fica como a 7. a de Minas Gerais. 
conta hoje ·com 75 mll habitantes, 
apresenta extraordinário, desenvol-
vimento econômico-financeiro, in-
dustrial e educacional e vem neces-
sitando, com grande urgência, da 
conclusão de seu Aeroporto. 

Distando o campo da cidade 
cêrca de 4 quilômetros, há tam-
bém necessidade de que seja cons-
truída a estrada ligando-o à cida-
de, ~ois a que existe, precária e 
improvisada, ao tempo das águas 
torna-se intransitável. 

Assim sendo, considerando-se a 
importância que a conclusão das 
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obras do Aeroporto de Divinópo-
Jis representa e o enorme prejuízo 
existente com a sua parallzação 
esta Indicação se faz necessária ~ 
se reveste de legitima motivação. 

(a.) Alvlmar Mourão . 
-A Comissão de Transporte. 
-Vem à Mesa: 

REQUERIMENTO N.0 1 . 158 

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

O Deputado "in-fine" assinado, 
na forma regimental, requer a V. 
Exa. , ouvida a Casa, a constitui-
ção de uma Comissão Especial de 
cinco (5) membros para 1r a Bra-
sília ou ao Rio de J anelro, a fim 
de se entender com os Exmos. Srs. 
Presidente da Rlepública · Ministro 
de Minas e Energia; Mémbros do 
Conselho Nacional do Petróleo· e 
Presidente da Petrobrás no senti-
do de s~rem fixados preÇos para 
gasolina e- os demais produtos de-
rivados de petróleo em Belo Hori-
zonte iguais aos estabelecidos pa-

ra a Guanabara, tão logo entre 
em funcionamento o oleoduto por 
onde passará a ser feita a trans-
~erência de produtos gasolina e 
oleo diesel desde a Refinaria "Du-
que de Caxias", situada na Gua-
nabara, ate a Terminal da Refina-
ria "Gahriel Fassos", localizada 
nas proximldades de Betim. 

Tal medida constitui não ape-
nas justa reivindicação de Minas, 
mas também se impôe como im-
perativo de integração econômica 
nacional . 

Sala das Reuniões, 8 de março 
de 1966. 

(aa.) Lúcio rje Souza Cruz -
Carlos Megale - Hélio Garcia -
J orge Vargas- Altair Chagas -
Agostinho Campos Neto - Joa-
quim de Melo Freire - Expedito 
Ta vares - Hugo Castelo Branco 
- Carlos Eloy. 

Justiflt'ativa: O Brasil, pafs de 
dimensões continentais, não pode 
continuar a ter uma economia 
méramente periférica ou lltorà-
oea. 

Não basta que a nação brasllel.ra 
abandone sua condição de exporta-
dora de matérias-primas e produ-
tos primários; mister se torna que 
o país se volte para si mesmo, con-
siderado como um todo, quer seja 
sob o aspecto econômico, social, 
cultural ou polltico. 

O pr_ocesso de configuração, pre-
servaçao e desenvolvimento eco-
nômico brasileiro exige, necessària-
mente, a Integração de áreas e re-
giões do nosso "hlnterland" e a 
criação de um mercado interno 
nacional. 

Há cêrca de 100 anos, o carvão 
era quase que a única fonte · de 
energia do mundo <a fôrça hidráu-
lica era muito pouco explorada>. 
Ela criava e fazia prosPerar a in-
dústria. 

O notável surto industrial da 
Inglaterra, Alemanha, França e 
Bélgica, no Século XIX, se deve 
ao carvão. 

A América do Norte e a Rússia 
só puderam assumir a liderança 
na produção mundial de ferro e 
aço graças, em grande parte, às 
imensas reservas carbonileras da 
Pensilvânia, da bacia do Donetz e 
da Asla Setentrional. A propósito, 
ensina Ernst Samhaber, em sua 
magníflea obra "Mundo de Hoje 
- Mundo de Amanhã": "até a 
segunda Guerra mundial, o car-
vão cobria mais de 80% do consu· 
mo industrial de energia. Empre-
garam-se nlém disso, em propor-
ção ntoderada, a energia hidráulica 
e dep~is. bem no fim, petróleo e 
lenha. Hoje, porém, o carvão per-
deu sua posição de monopólio. Nos 
Estados Unidos uma têrça parte 
do fornecimento de energia à in-
dústria cabe ao petróleo outra 
têrça parte ao gás natural' e ape-
nas a última têrça parte ao car-
vão . O gás natural ainda ttca um 
pouco aquém, Já tendo o petró-
leo conquistado para s1 uma pro-
porção maior. A parte do carvão 
se reduz cada vez mais . Observa-
mos no mundo inteiro a mesma 
tendência. A era do carvão apro-
xima-se do fim, a era do petróleo 
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é que - podt>mos empregar essa 
idéia - está começando" . 

Os mineiros, graças à clarividên-
cia de suas Classes Produtoras, da 
própria Assembléia Legislativa do 
Estado e do ex-Governador Maga-
lhães Pinto, se bateram pela im-
plantação da Refinaria "Gabriel 
Passos" e pela construção do oleo-
duto ligando a Refinaria "Duque 
de Caxias", situada no Rio de Ja-
neiro ao Terminal em Bet im, exa-
tamente tendo em vista que o pe-
trôleo ~ fator determinante da lo-
calização de indústria no mundo 
atual. 

Minas, com reservas de 34 bi-
lhões de toneladas de minério de 
ferro, localizadas no Quadrllátero 
Ferrífero do Ditado entre os vales 
dos rios Paraopeba e Doce, e com 
um mercado consumidor represen-
tado por 10 milllões de mineiros, 
possui as melhores perspectivas 
para se transformar no Ruhr bra-
sileiro, desde que obtenha energia 
barata. 

A disparidade de preços dos pro-
dutos derivados de petróleo, exi.i-
tente entre Belo Horizonte, ruo d~ 
Janeiro e São Paulo, importa em 
sério entrave à industrialização e 
desenvolvimento econômico de 
nosso Estado. (0 litro de gasolina 
na Capital mineira custa Cr$ 17 
cr uzeiros a mais) . 

Muitas indústrias deixaram de 
ser implantadas em Belo Horizon-
te e nos municípios adjacentes, 
em razão dessa disparidade de 
preços dos produtos derivados de 
petróleo, que força a elevação do 
custo da matéria-prima em razão 
do frete mais caro e dos produtos 
Industrializados pelo emprêgo de 
energia também mais cara, de 
molde a colocar os industriais e 
comerciantes mineiros em posição 
de inferioridade no quadro com-
petitivo do Pais. o mesmo ocorre 
em relação ao nosso consumidor, 
que se vê compelido a pagar pre-
ÇOs mais elevados por bens e uti-
lidades que poderiam ser aqui 
produzidos em condições econômi-
cas mais favoráveis, não fôra a 
distorção apontada. 

Antes justificava-se isso com 
o frete mais elevado do transpor-
te. Já agora, com a conclusão do 
oleoduto, não se justifica mais es-
sa disparidade de preços, tão ne-
fasta à economia mineira . 

Não se diga que a diferença de 
preços deve ccntinuar até a amor-
tização do investimento do ol'eo-
duto Rio-Belo Horizonte. 

Essa -amortização de investimen-
to, como demonstraram, à socieda-
de, as esclarecidas Classes Produ-
toras mineiras em memorial que 
consideramos parte Integrante da 
presente justificativa, deve ser 
feita às expensas do Fundo de 
Fretes da Petrobrás. 

Ao demais, Minas, que concorre, 
setn qualquer compensação, para 
a balança cambial do Pais com 
cêrca de cem mQ.hões de dólares, 
obtidos com a exportação de mi-
neno-de-ferro, sem falar em ou-
tras matcrias-prlmas ou produtos, 
não pode continuar a receber da 
Federação tratamento desigual e 
injusto. 

Destarte, a criação de uma Co-
missão Especial da Assembléia Le-
gislativa para tratar de assunto 
de tal relevância com as autori-
dades federais se impõe como im-
perativo de de fesa e resguardo de 
supericres interêsses da economia 
mineira. 

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro 
de 1966. 

As entidades representativas 
das classes produ toras do Estado 
de Minas Gerais, ante a proxlmi· 
dade do inicio de funcionamento 
efetivo do oleoduto Rio-Belo Ho-
rizonte, e considerando as implica-
ções técnico- econômicas dêsse fa-
to auspicioso, dirigem-se ao Con-
selho Nacional do Potróleo, para 
:xpor e r equerer o que se segue: 

Na conformidade do artigo 2.0, 
da Lei 4 . 452, de 5 de novembro de 
1964, o preço unitário ex-refina-
ria, exclusive o impôsto único que 
o integra, dos derivados de petró-
leo tabelados e produzidos no Pa-
ís, é fixado periOdicamente pelo 
Conselho Nacional do Petróleo, 
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mediante a multiplicação de de-
terminados coeficientes, pela mé-
dia do custo CIF em moeda na-
cional, por unidade de volume, de 
petról!zo bruto imp~rtado no tri-
mestre anterior. 

o custo CIF do petróleo bruto, 
que serve de base para calcular o 
preço ex-refinaria, é determinado 
pelo custo da moeda estrangeira, 
r;:presentado pela média pondera-
da dos preços CIF verificados nas 
importações de petróleo bruto, no 
trimestre anterior, e convertida 
para a moeda nacional à taxa 
cambial prevista para o período 

de vigência dos novos preços. 
Obtido o preço unitário ex-refi-

naria, em consonância com as nor-
mas mencionadas, o conselho Na-
cional do Petróleo agrega a êsse 
valor , para fixação dos preços de 
venda ao consumidor, dos deriva-
dos do petróleo tabelado, as se-
guintes parcelas: 

5 - Custo da distribuição e re-
venda: 

a) parcela referente às despesas 
gerais de distribuição; 

b ) parcela r eferente à remunera-
ção patrimonial das emprêsas que 
exercem a atividade de distribui-
ção; 

c) parcela de r essarclmento das 
despesas de transferência de pro-
dutos por vias internas; 

d ) a parcela r eferente às despe-
sas gerais e à remuneranão patri-
monial dos postos e estabelecimen-
tos de revenda dos produtos aos 
consumidores. 

II - outros custos: 
a) as despesas de transferências 

de produtos por cabotagem, inclu-
sive portuárias e correlatas, dos 
derivados do petróleo tabelados 
prcduzidos no Pais; 

b) a parcela r.elatlva à mistura 
de álcool anidro às gasolinas au-
tomotlvas; 

e ) a parcela destinada ao res-
sarcimento das diferenças no va-
lor de Importação dos derivados 
de petróleo, realizadas de acôrdo 
com as cotações internacionais e 
se verlflcado pelo conselho Na-
cianal do Petróleo que o respectl-

vo preço CIF de Importação tenha 
resultado superior ao correspon-
dente preço exJI"eflnaria vigente 
no País, estabelecido na forma 
prevista no artigo 2.9, da Lei 4.452; 

d ) a parcela de valor correspon-
dente a 0,2% (dois décimos por 
cento> dos preçoS ex-refinaria pa-
ra atender às despesas de flscall-
zação, administração e atividades 
técnicas e cientificas correlatas, a 
cargo do Conselho Nacional doPe-
tróleo; 

e) uma parcela adicional no pre-
ço de combustível de baixo ponto 
de fluidez, correspondente a 5% 
(cinco por cento) do preço ex-re-
finaria; 

f) uma parcela ressarcltiva nos 
preços dos derivados relativa àS 
diferenças de frete de transportes 
de petróleo bruto sôbre o valor 
CIF médio estabelecido para cál-
culo dos preços, conforme prevê 
o artigo 2<> da Lei 4 .452, quando 
tais diferenças aferem à margem 
de lucro das refinarias, reduzin-
do-a a nivei.s inferiores aos asse-
gurados pelo Conselho Nacional 
do Petróleo, nos têrmos da legts. 
lação vig1ente; 

g) uma parcela necessária a 
atribuir aos Estados produtores o 
equivalente a 6% (seis por cento> 
do valor do petróleo bruto de pro-
dução nacional verificada trimes-
tralmente nos têrmos da lel; 

h) outras parcelas aditivas que 
vierem a se tornar necessárias, 
nos têrmos da legislação vigente e 
n os limites da competência do 
conselho Nacional do Petróleo . 

Daí se infere que o Conselho, ao 
fixar os preços da venda dos de-
rivados de petróleo, no exerc1cio 
de sua atribuição legal, não se 
comporta &.rbitrária ou d18cr1clo-
nàriamente, mas, ao revés, tem a 
sua Unha de decisão nitidamente 
retraçada dentro das coordenadas 
e dos pressupostos da lei . 

o preço ãe venda é, como se 
viu, a soma de três componentes: 
a> mult iplicação de determinadoB 
coeficientes, pela média do custo 
CIF em moeda naelonal, por uni-
dade de volume, de petróleo bruto 
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tuiportado no trlmestt'le anterior; 
b) custo da distribuição e reyen-
da; c) outros custos. 

A análise de cada. um dos Itens 
em que se desdobram os fatores 
aludidos, demonstra, sem esfôrço, 
que a diferença de preço da gaso-
lina e de outros derivados do pe· 
tróleo ora ocorrente nos vários 
pontoS do território nacional, de-
corre fundamentalmente da par-
cela integratlva prevista no item 
I. lêtra "c' ', nrtlgo 13, da Lei4.4ó2: 
ressarcimento das despesas de 
transf!erêncla de produtos por vi-
as internas. E' o custo do trans-
porte que dá a diferença de to-
nalldaqe na gama variada dos 
preços, ao longo do território. To-
dos os demais componentes do 
preço, pela sua própria n~tureza 
ou pelos objetivos que lhe sao sub-
jacentes, apresentam-se com o 
caráter de uniformidade em todo 
o Pais: despesas gerais de distri-
buição, remuneração patrimonial 
das emprêsas distribuidoras, des-
pesas gerais e remuneração pa-
trimonial dos postos e estabeleci-
mentos de revenda dos produtos 
aos consumidores, despesas de 
t ransferência de produtos por ca-
botagem. mistura de álcool ani-
dro às gasolinas automotivas, res-
sarcimento das diferenças no va-
lor de Importação dos derivados 
d e petróleo, decorrentes das cota-
ções tntemaclonals, os 0,2% dos 
preços ex-refinaria para as despe-
sas de fiscalização, adminlstração 
e atividades técnicas e cientificas, 
a cargo do c. N. P ., diferenças de 
fretes de transporte de petróleo 
bruto Importado, atribuição aos 
Estados produtores de 6% do va-
lor trimestral do petróleo bruto de 
produção nacional, etc-

E' de convir-se que o cálcu-
lo dêsses diversos elementos agre-
gatlvos se !az de tal modo que o 
seu valor global seja repartido uni-
formemente em todos os quadran-
tes da Nação _ _ 

Muitos dêsses elementos s a o 
mesmo insuceptiveis de qualquer 
gradação de c a r á,t e r regional 
como, por exemplo, os previstos no 

artigo, 13, item n , lêtras "b" e "c", 
"d" "e", "f" e "g", da Lei 4.452 . 

'F.• forçoso, portanto, concluir que 
a diferença de Cr$ 17,00 existente 
entre o preço da gasolina no Rio 
de Janeiro e em Belo Horizonte se 
deve ao frete rodoviário . 

Ora, em meados de março, de-
verá entrar em operação o elodu-
to Rio-Belo Horizonte, da Petro-
brás, por onde passará a ser feita 
a transferência de produtos- ga-
s tina e óleo diesel - desde a Re-
finaria Duque de Caxias, até o 
Terminal em Betim. 

Tornar-se-á, conseqüentemente, 
injustificável a manutenção do 
preço da ·gasolina, atualmente vi-
gorante em Belo Horizonte, pois 
dêle há de ser deduzida, necessà-
riamente, "a parcela de ressarci-
mento de produtos por vias inter-
nas". 

Com o funcionamento do oleodu-
to e o conseqüente cancelamento 
da ct.,spesa relativa ao transporte, 
despÕnta a oportunidade ide a 1 
para efetivar-se a polltica de equa-
lização de preços, que há de co-
mandar, segundo critérios legais 
iterativamente estabelecidos, as 
decisões do Conselho Nacional do 
Petróleo. 

Segundo o artigo 17, da Le12.975, 
o Conselho Nacional do Petróleo, 
na fixação dos preços de venda 
dos derivados do petróleo para o 
revendedor atacadista, bem como 
para o varejista distribuidor nas 
diversas bases de provimento, 
atenderá ao disposto no artigo 
20, item m , do Dec.-lei 395, de 
29 de abril de 1938 e no artigo 10, 
alíneas "c" e "g", do Dec.-lei 538,· 
de 7 de julho de 1938. o item III, do artigo 2°, do Dec.-
-lei 395, acolhe, em têrmos inilu-
divels, a diretriz programática se-
gundo a qual o estabelecimento 
dos preços de venda terá. em vista, 
tanto quanto possível, a sua uni-
formidade em todc o território da 
República. 

Essa norma fol reproduzida en-
fàticamente no artigo 10, letra "c" 
do Dec. -lel 538, de 717138 e no ar-
tigo 89 do nec.-'et 4.0'11, de 1215139. 
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Allás, em recente Resolução, a de 

no 4165 (sessão ordinária de 2'7141 
65), o Conselho reiterou a sua fi-
delidade às inspirações dessa po-
lltica benfazeja, "considerando a 
conVi~niência, de ordem econômi-
ca, de prover a distribuição, em 
todo o território nacional, de pe-
tróleo e seus derivados em condi-
ções de preço tão uniformes quan -
to possível . 

Verifica-se que a igualação dos 
preços é um dos objetivos da polf-
tlca do Conselho Nacional do Pe-
tróleo. 

E' certo que ainda não se pode 
alcançar êsse objetivo, dada a ex-
tensão continental do Pais e à ne-
cessidade de ressarcimento das 
despesas de transferência de pro-
dutos por vias internas . 

Mas agora se desvanecem as jus-
tllicativas legais e econômicas da 
diferença resultante do frete rodo-
viário. 

Seria inadmissível a manutenção 
do preço atual de Belo Horizonte, 
sob color de proporcionar à Petro-
brás o reembôlso de investimento 
correspondente ao oleoduto e à Re-
finaria. o retomo do investimento, que 
é legitimo, s: m dúvida, há de fa-
zer-se dentro de outra perspecti-
va, pois tanto a construção de oleo-
duto como a da Refinaria se ins-
crevem na pauta das atividades 
normais da Petrobrás e não podem 
sobrecarregar financeiramente a 
comunidade da área que foi eleita 
para a sua edificação . 

Viu-se que na estrutura dos pre- · 
ços dos derivados do petróleo nã<> 
se insere nenhuma parcela que, di-
reta ou indiretamente, possa rela-
cionar-se cem a obrigação de de-
terminada coiJlunidade, dellmltada 
geogràficament.e, pagar o custo de 
investimentos normais da Petro-
brás. 

Paralelamente à construção de 
oleodutos .e à instalação de refina-
rias, alinham-se, entre as ativida-
des constitutivas do plano nacio-
nal de trabalho da Petrobrás, a 
pe:iqulsa naB diversas bacias .sedi-
mentares do Pats, as perfuraçõe$ 

estratigráficas de auxfilo à pros-
pecção geográfica em bacias sedi-
moJltares, as perfurações pionei-
ras, a instalação de tanques desti-
nados ao armazenamento de pe-
tróleo, a aquisição de novos petro-
leiros, etc. 

São investimentos que não podem 
ser financiados com acréscimos de 
preços de venda dos derivados do 
petróleo, alheios aos critérios le-
gais. 

Veja-se o seguinte tópico do Re-
latório de atividades da Petrobrás, 
relativo a 1964:"0 método contldo 
na nava lei manteve o critério ad 
valorem para as incidências do im-
posto, visando à defesa da arre-
cadação face às elevações de pre-
çoz. Entretanto, foi criada uma 
nova sistemática para a formação 
dos preços internos, atualmente 
mais racional e capaz de evitar 
as distorções na composição dos 
pn2ços relativos dos vários deriva-
dos de petróleo consumidos no 
mercado in temo. Tal sistemática 
consiste na paridade de preços do 
petróleo bruto utilizado pelas re-
finarias nacionais. 

"Considerando que a produção 
nacional de petróleo é da ordem 
de 30% dos suprimentos totais, 
havendo, pois, necessidade de im-
portar ainda dois terços do volu-
me total, a base da formação de 
preços foi estabelecida pelo cálcu-
J() do custo médio do petróleo bru-
to adquirido. Sôbre' o preço mé-
dio do petróleo bruto são aplica-
dos coeficientes multiplicadores 
diferentes para cada produto, que 
vão constituir em conjunto o va-
Iar de realização das refinarias . 

A fixação dos coeficientes da 
nova lei teve em vista, bàsicamen-
te, estabelecer um nivel global de . 
formação de preços capaz de asse-
gurar, através da rentabilidade 
das refinarias, um montante de 
recursos de investimentos para a 
Petrcbrás necessário e suficiente 
à execução de seus programas prio-
ritários de realizações a que está 
ela obrigada pela Lei 2 . 004. Por 
outro li!do, asseguram-se também as 
condições para que poaaa aumen-
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tar o volume de dlspOnlbWdade 
em função do êxito de suas opera-
ções lndustrtals". (Relatório, 1964, 
Cap. lii, p . 11). , 

Dentro da atual sistemática da 
formação de preços, o que se pode 
admitir, como fonte de recursos 
para a amortização do investimen-
to do oleoduto Rio-Belo Horizonte, 

para o engrandeclmento nacional, 
aguardam confiantes a decisão do 
c onselho Nacional do Petróleo, na 
certeza de que ·refletirá a reta in-
tenção de fazer just1Ja. 

Sala das Reuniões, 8 de março 
de 1966 . 

Lúcio de Souza CrUZ . 

é o Fundo de Fretes, pois êste con-
grega uma massa de numerário 
captada de tôda a população bra-
sileira, inclusive, portanto, da co-
munidade de Minas Gerais. 

Exmo. sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
!Ilas Qerals. o Deputado abaixo-assinado, na 
forma regimental, requer a vossa 
Excelência, ouvida a casa. seja en-
caminhada ao Exmo. sr. Gover-
nador do Estado Indicação no 
sentido da necessidade de serem 
tomadas providências u r g e n t e s 
para manter a conservação do 
Balneário de Aguas Santas, situa-
do no Munlcipio de Tiradentes, a 
poucos quilômetros de São João 
Del-Rei, o qual se acha abando-
nado, a ponto de estarem sendo 
danificadas as obras concluídas 
pela Hidromtnas, cumprindo, no 
mesmo sentido, que seja examina· 
da e apurada a situação irregular 
em que se encontram as transa· 
ções e compromissos firmados en-
tre aquela emprêsa de economia 
mista e a companhia corretora 
"Leme", de São Paulo . 

1: o que está previsto no artigo 
h da Resolução 4 \65: "As des~
sas referentes às transferências a 
granel por cabotagem de deriva-
dos de petróleo de produção na-
cional ou nacionalizados, suJeitos 
ao regime de contrôle de preços 
do conselho Nacional do Petróleo, 
serão ressarcidos por intermédio 
de especifica integrante das estru-
turas de preçqs aprovados pelo 
Conselho N a c i o n a 1 do Petróleo 
para todo o território nacional" . 

No preâmbulo da Resolução n° 
4165, estão ressaltadas: 1 - a con-
veniência de ordem econômica de 
prover· a distribuição, em todo o 
território nacional, de petróleo e 
seus derivados em condições de 
preços tão uniformes quanto pos-
sivets; 2 - a importância do sis-
tema r e s s a r c 1 t i v o das despe-
sas que oneram as transferênciaS 
a granel por cabotagem dos deri-
vados de petróleo de produção na-
cional; s - a necessidade de di-
namização dêsse sistema, conside-
rando-se- as crescentes ampliações 
do parque do refino nacional de 
petróleo e do mercado de consumo. 

como coroamento de todo êsse 
raclocinio estabelece o artigo 20 da. 
Resolução nq 4\65: "0 COnselhO 
Nacional do Petróleo indicará as 
transferênciaS a serem incluidas 
no sistema de ressarcimento de 
despesas de que trata a presente 
Resolução". 

As classes produtoras de MinaS. 
sempre vigilantes no resguardo dos 
legítimos tnterêases da econom\g, 
do Estado e sempre prontas a ofe-
recer o qulnllão do seu esfôrço 

Sala das Reuniões, 9 de março 
de 1966. 

(aa.) Nicanor Armando - Wil· 
son Modesto - Expedito Tavares 
- stnval Boaventura - Martins 
Silveira. 

Justificativa - O balneário a 
que se refere a Indicaçã o é o mais 
próximo de Belo Horizonte, a que 
está ligado por estrada asfaltada 
e fica situado num dos mais apra-
ziveis lugares do Estado . Incluldo 
entre os empreendimentos da H1-
droll\ln8S, o balneário em refe-
rência dispõe de obras técnicas e 
artlsticas do gênero, já eonclufdas, 
e que representam um volmnoso 
dispêndio de capital. Não obstan-
te isso, é estranhável que não te-
nha sido indicado nenhum admi-
nistrador para zelar por elas. 

ora, o lançamento dêsse bal-
neário se fêz por ações da Bldro-
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minas, sendo corretora a compa-
nhia "LEME", sediada em São 
Paulo· Assim, a danificação das 
obras representa prejuizo para os 
adquirentes de a ções da Hldroml-
ncs, cuja diretoria se mostra ne-
gllgente quanto à conservação do 
balneário de Águas santas, que foi 
o motivo principal do lançamen-
to dos tftulos. 

Tal situação tem provado eVi-
dente descontentamento entre os 
acionistas interessados . Por êsse 
motivo -é apresentada a presente 
Jndicaçao, QUe pede uma providên-
cia urgente em defesa do patri-
mônio da Hidromlnas, do Estado 
e do povo. 

<a.) Nicanor Armando . 
- A C:nnissão de Agricultura . 
O SR. PRESIDENTE _ COm a 

palavra o Sr. Cfcero Dumont 
O SR . CfCERO DUMONT ~ Sr 

Presidente, srs. Deputados . DesejÓ 
registrar o fato mais importante 
da semana, em relação ao momen-
to polltlco. 1: o ingresso do ex-go-
vernador Magalhães P 1 n t o na 
A_REN A. t:ste fato teve repercus-
sao nacional e multo justificada-
mente. Primeiro, por uma razão 
dada J?elo próprio ex-governador: 
é que ele se considera membro -
diz êle - "quase nato", mas po-
derá considerar-se "nato mesmo" 
de um partido da revolução, etS 
que lhe coube a chefia civil dêste 
movimento:. em 2° lugar, porque 
S. ·Exa. esta disposto a continuar 
na vida pública, ao contrário do 
ex-governador Carlos Lacerda· e 
na vida pública cumpre-lhe defen~ 
der aquelas posições que o leva-
r~ a ap:>iar o movimento revo-
lucionário. E, finalmente, porque 
S. Exa., leva para dentro da ARE-
NA aquela metodologia polltica 
nova, segundo a qual, é dentro do 
próprio partido, principalmente 
que nós devemos defender ~ · 
nossas idéias, que devemos susten-
tar as nossas soluções. Pelo tato 
de ~er do partido, não devemos 
e nao p:>demos abdicar dos nossos 
pontos-de-vista. Podemos não con-
aeplr vltórlas para êles, mu, de-

v~mos • ser perseverantes em rela-
çao a eles. 

De modo que, quando o gover-
nador Magalhães Pinto entra para 
a _ARENA, êle o faz com êste pro-
poslto de manter os seus pontos 
de-vista dentro do partido· e 
mais: de fazer o que estive; ao 
seu alcance, para fazer a ARENA 
coincidir na sua atuação com os 
seus pontos-de-vista. os seus pon-
tos-de-vista, até agora, têm sldo 
reconhecidos c o m 0 procedentes 
Apenas, o govêmo revolucionârlÓ 
tem,. lastimàvelmente, reconhecido 
o acerto das teses defendidas pelo 
ex- governador Magalhães Pinto 
um pouco fora de tempo isto é' 
tardlaxnente. ' ' 

Mas, como nunca é tarde para 
se emendar, nós estamos certos de 
que o trabalho do governador ain-
da possa. ser altamente proveitoso 
Dos pontos-de-vista de s . Exa.: 
para falar naqueles já vencidos 
pelos acontecimentos, entre outros 
~estaca-se o que se refere à poli-
~tca finaceira do govêrno. Insiste 
ele em que essa p olitlca tem que 
~er revista, precisa. de ser revista, 
e necessário que o seja logo 
~s resultados da polltica iman-

ceua do govêrno se justificam sob 
o asp~to f~nancelro proprlamen-
~; esta~ derxando multo a d'ese-
Jar, senao fracassando mesmo no 
que diz respeito à economia i>ou-
tica. A economia política é aque-
la que cuida de dar soluções aos 
problemas _5lo povo, melhorando 
suas condlçoes de vida. Neste par-
ticular, na verdade tem razão 0 
Sr. Magalhães Pinto, quando an-
tes de deixar o govêmo e agora 
depois de entrar para a Arena 
sustenta ainda êste ponto-de-vista' 
que leva para o debate na Arená 
e. fazemos votos para que êle seja 
v1torloso, agora, nas suas teses 
oportunas. 

.s. Exa. defende a tese. que todos 
nos ~celtamos, que só através de 
eleiçoes diretas se realiza 0 r-.gt-
me democrático. Mas tem-se que 
admitir uma realidade legal: é 
que o processo revolucionário ad.-
m!te outras soluçées de emergên-
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ela, mas que são necessárias tam-
bém . Neste ponto, S . Exa. tem 
tôda a razão. vamos aceitá-las 
como solução de conjuntura êste 
ano mas ·continuaremos a insistir, 
con{o de resto deverá fazer tôda 
a opinião pública nacional, todos 
os organismos poUticos, pelas 'elei-
ções diretas. Por êstes fatos, su-
màriamente enumerados, conside-
ramos como fêz tôda a imprensa 
naciotial, que sem dúvida o fato 
político de maior importância, 
desta semana, pelo menos até o 
momento, é a deliberação do Sr. 
Magalhães Pinto de oentrar para 
a Arena. E S. Exa. fêz muito bem 
em seguir êste caminho: pr_!meiro, 
porque se êste caminho nao é o 
bom, o outro, para um revolucio-
nário, é o pior. Então, anda-se en-
tre dois maus caminhos, pelo me-
nos mau. Em segundo lugar, atra-
vés da Arena, que é o Part~do do 
Gc:vêmo, podem-se fazer vttorio-
sas várias teses, que de outra ma· 
neira não o serão . Estamos vendo 
o líder da oposição na Câmara Fe-
deral, o brilhante baiano Vieira ~e 
Melo sua posição certa em f'elaçao 
a te~as que não é de seu par-
tido ou Ó seu partido está divor-
ciado de seu líder. Outro dia, o 
sr Vieira de Melo sustentava que 
precisava de adiar as 'eleições par-
lamentares, porque elas não deve-
riam realizar-se, sob o Império da 
legislação que ai está. Agora!. sus-
tenta que se vieram as eleiçoes, o 
que todos devem faz_er é_ re~un
ciar aos mandatos. Nao se1 se esse 
é o ponto-de-vista do partido da 
oposição, que deve ter no seu li-
der o seu fiel intérprete_! e que o 
líder sai com tal variaçao de po-
sições. que não condizem com as 
tradições de lutas de. um ~atano 
e muito menos com um moVImen-
to que se diz de resistência demo-
crática. 1l'! por isto que o cami-
nho indicado pela Modebrás II}e 
parece o mais inconveniente. Nao 
leva à solução alguma, porque leva 
à perplexidade. Restaria indagar-
-se do sr. Vieira de Melo, quando 
propõe renúncia de mandato, se 
êle renunclaria ao seu em l9lugar. 

o que se .verifica nessa área de 
oposição é multa conversa e pouco 
ato enquanto que se precisava 
me~mo que a Oposição praticasse 
muitos atos e conversasse muito 
menos. Assim, Sr. Presidente, seria 
mais útil e conveniente não só ao 
regime, como ao próprio destino 
nacional e ao seu próprio. 

O SR. PRESIDENTE - Com a 
palavra o Sr . José Maria Maga-
lhães. 

O SR. Jost MARIA MAGA-
LHAES - Sr . Presidente, Srs. De-
putados, ainda há pouco ocupou 
esta Tribuna o Sr . Deputado Ci-
cero Dumont que já fêz oA seu in-
gresso no Partido do Governo, -
a ARENA. s. Exa ., com seu cos-
t u m e i r o brilhantismo salientou, 
aqui, ccmo fato da semana o in-
gresso na ARENA, do ex-qovema-
dor Magalhães Pinto. Nao vejo 
razão, Sr . Presidente, para gue isso 
seja considerado um fato tao rele-
vante como quis destacar o nobre 
Deputado Cícero Dumont . Primei-
ro, porque na hora presente, neste 
Pais, constitui fato relevan~e o in-
gresso no Partido da Oposiçao, por-
que se 1 a n ç a r m o s uma vista 

d'olhos, principalmente, sôbre o po· 
der Legislativo, veremos que a ma-
nifestação geral é em favor do par-
tido da revolução, não se conside-
rando pelo menos, a impopulari-
dade do Govêmo revolucionário . 
Toma-se sem dúvida, na conjun-
tura preSente, ato elogiável a de-
finição em favor de uma luta fran-
ca decidida e leal, por tudo aquilo 
qu~ a revolução devia defender 
coerente com seus princípios revo-
lucionários e que hoje se desvia 
dêles, desviando-se também do 
povo. . 

A Revolução de 31 de março, 
sabe o nobre Deputado Cícero DU· 
mont, teve princípios _!;>~ares, 
dentre êles, a "Renovaçao . E o 
que vemos aí é o agrupamento de 
tôdas as rapôsas pollticas n~ Par-
tido do Govêmo. A revoluçao foi 
feita para preservar e manter o 
r e g i me democrático, ameaçado 
pela onda de agitação que se efe-
tuava antes de 31 de março. Hoje, 
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o que vemos? Vemos o Govêmo, 
que foi feito para manter o regi-
me democrático, instituir no Pais 
eleições indiretas, allj ando o povo 
do processo de escolha dos seus 
mandatários. A revolução foi feita 
para respeitar a Constituição que 
era ameaçada antes de 31 de mar-
ço. Hoje, o que vemos? Vemos a 
edição de Atos Institucionais, se-
manalmente, proclamados. trans-
formando a nossa Constituição 
numa verdadeira colcha de reta-
lhos. Portanto, Sr. Presidente e 
Srs. Deputados, mereceria elogios 
a proclamação em favor de prin-
cípios, os mais legítimos e mais 
autênticos, do regime democráti-
co. Além disso, não constitui sur-
prêsa a entrada do Sr . Magalhães 
Pinto, para a ARENA . Sabemos 
que S. Exa., detentor de enorme 
grupo de fôrças econômicas, não 
poderia ter outro caminho, senão 
aquêle de ir para o Partido do Go-
vêrno . Devem os Srs. Deputados, 
que já ingressaram na ARENA, 
deixar a bandeira de luta para o 
Partido da oposição, e não fazer 
como estão fazendo, e como está 
fazendo o Sr . Magalhães Pinto, 
com o apoio e os aplausos do De-
putado Cícero Dumont, pregação 
dentro da Arena contra o pró .. 
prlo Govêmo . 

Entraram para a ARENA pa-
ra combater o Oovêrno na sua 
p o 1 í ti c a econômico-financeira, 
para proclamar eleições diretas, 
quando a finalidade e o objetivo 
principal da ARENA é fazer o su-
cessor do Sr. Castelo Branco, por 
eleições indiretas. Mais ainda, por 
eleições nominais, com a chama-
da nominal de cada congressista, 
para que decline êle o nome do 
seu candidato. Esta a finalidade 
precípua da ARENA: eleições in-
diretas para escolha do sucessor 
do Presidente da República . Po-
deríamos até aceitar esta eleição 
indireta, não nominal, para a '!s-
c.olha do Presidente da Repúbli-
ca, como uma exceção lamentá-
vel, mas necessária. Mas, o · que 
faz a ARENA: amplia o processo 
de eleições indiretas para escolha 

dos Governadores estaduais, na-
queles Estados onde não se fize-
ram eleições no ano passado. 

E mais ainda: amplia o sistema 
de nomeações de Prefeitos nas Ca-
pitais . Vejam V. Exas. que no-
meações absurdas, pois nomeações 
só se fazem em se tratando de 
cargo de confiança, e nomeações 
com mandato pré-estabelecido é 
um paradoxo, pois, se se trata de 
cargo de confiança, não pode ha-
ver mandato com prazo pré-esta-
belecido. 

Nós aqui estamos, pois, conscien-
tes da nossa participação, consci-
entes da nossa responsabilidade . 
Vamos colaborar com o Sr. Presi-
aentc ãa República, vamos cola-
borar com esta Pátria, mas den-
tro da Oposição, pois uma demo-
cracia não pode viver sem oposi-
ção. Estamos coerentes com os 

princípios revolucionários autên-
ticos, ora menosprezados pelo Go-
vêrno. Estamos rigidamente den-
tro dêles, mas discordamos de t u-
do a quilo que signifique a sua dis-
torção, ou que signifique a lmpo-
pularização do movimento revo-
lur.ionár io. Fazemos um a pêlo aos 
Srs . componentes da Arena nes-
ta Casa, que são numerosos. Tal-
vez a Assembléia de Mi.nas leve 
o maior contingente para êste par-
tido, já que, nos outros Estados, 
a proporção não é tão grande. 
Respeitamos as suas decisões, mas 
que Ss . Exas . também respeitam 
a Oposição, e deixem a ela a ban- . 
deira de luta. Defendam os inte-
rêsses da Arena, os interêsses do 
Presidente da República, mas dei-
xem à Oposição a defesa das elei-
ções diretas, o combate ao alto 
custo de vida e a crítica à polltica. 
financeira do Govêrno. Essa ban-
deira pertence àqueles que se for-
mam na Oposição. Seria uma mis-
t ificação, perante a opinião públi-
ca, um elemento vinculado à Are-
na, ao invés de se preocupar com 
os objetivos do partido, com os 
interêsses do Govê~'>no que apóia, 
partir para a formulação de criti-
cas, fazendo como que um "dou-
blé": satislazendo a sua posição 
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perante o oovêrno e procurando 
sa~fazer o povo na pregação da-
qullo que constitui os seus maio-
res anseios. Esta não seria uma 
posição legitima, sincera, e que 
se pudesse dizer autêntica. Aliás, 
em questão de posições, já estamos 
acostumados a ver e a assistir ao 
compc-rtamento do Sr. Magalhães 
Pinto. S. Exa., ~ora, entra para 
a Arena, e o faz muito bem, o faz 
com o nosso aplauso . Mas, desde 
o momento em que se filia ao par-
tido do Govêrno, deve S. Exa. re-
conhecer que é um homem põsto 
para a defesa dos princípios da 
Arena, e não deve trazer a público 
aquelas teses que constituem a 
bandeira da Oposição, hoje dis-
posta a defender em praça pública, 
dia a dia, os interêsses do povo, 
contra um Govêrno poderoso, con-
tra aquêles que procuram se in-
vestir contra a Oposição autênti-
ca e legitima que procuramos fa-
zer. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
palavra o Sr. Waldomiro Lobo. S. 
Exa. dispõe de apenas 2 minutos. 

O SR. WALDOMIRO LOBO - Sr. 
Presidente, srs. Deputados. 

Dois minutos serão suficientes 
para comunicar à Casa que, ocu-
pando esta Tribuna, irei pedir con-
tas ao govêrno - que não sabe-
mos se pessedista ou ex-pessedls-
ta, porque ninguém sabe como es-
tão as coisas atualmente - ou me-
lhor, para exigir uma resposta ao 
documento que entreguei ao Sr. 
Blas Fortes, quando Governador 
do Estado, contendo propostas do 
Govêrno Polonês ao Govêmo de 
Minas Gerais, e que não foi res-
pondido naquela oportunidade por 
S. Exa. 

Como agora o Govêrno - que é 
do mesmo partido do Sr. Bias For-
tes - recebeu uma comissão vin-
da da Polônia para entabular ne-
gociações, quero saber se as pro-
postas são iguais àquelas de que 
fui portador, em 1957, e entregues 
ao Sr. Bias Fortes, pois. se trata 
de assunto de lnterêsse de Minas 
e elo Braall , 

Tenho uma cópla do documen-
to assinado pelo Presidente da 
CECOP e vcu valer-me dêste docu-
mento para pedir contas ao oo-
vêmo a respeito dêste assunto . 
Desejo saber quais as propostas 
que trouxeram os poloneses, o 
que pretende fazer o Govêrno com 
respeito às mesmas e desejo sa-
ber se as condições destas propos-
tas são iguais às que foram feitas 
pelo Govêrno Polonês em 1957. 

- Esgotado o prazo destinado 
à Leitura e Apresentação de Pro-
po~ições, segue-se a 

DISCUSSAO E VOTAÇAO DE 
PROPOSIÇOES 

O SR . PRESIDENTE - Estão 
abertas as inscrições para a Reu-
nião de amanhã. 

A M e s a vai dar prossegui-
mento à votação do Requerimen-
to do Sr. J oão Na varro, solicitan-
do a consignação em Ata de voto 
de congratulações com a popula-
ção de Sabará, nas pessoas do seu 
Prefeito Municipal e do Presld~n
te da Câmara Municipal, pela ins-
talação de um Colégio . 

Ao Requerimento foram apre-
rentadas duas emendas, respecti-
vamente, pelos srs. Waldir Mo.rato 
e Valdir Melgaço, já do conheci-
mento do Plenário . 

Em votação o Requerimento, 
salvo emendas. Os Srs. Deputados 
que o aprovam queiram conser-
var-se cr.mo se encontram. (Pau-
sa) . Foi aprovado. 

Em votação a emenda n° 3, do 
Sr. Deputado Waldir Mo rato. os 
Srs. Deputados que a aprovam 
qut>iram conservar-se como se en-
contram. (Pausa). Foi aprovada. 

Em votação a emenda n° 2, de 
autoria do Sr. Deputado Valdir 
Melgaço. Os Srs . Deputados que 
a aprovam queiram conservar-se 
como se encontram . (Pausa) . Foi 
aprovada. 

PROPOSTA DE EMENDA 
CONSTITUCIONAL N.O 25 

O SR PRESIDENTE - Discus-
~ úniÇa da Pro~ (ie Emenda 
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constitucional no 25, nos têrmos cto 
parágrafo 1.0 , do artigo 2.0, da Re-
solução n 9 722, de 4-11-65. Em dis-
cussão . lrao há oradores inscritos. 
Encerro a discussão. 

Em votação. Os Srs. Deputados 
que a aprovam, queiram conser-
var-se como se encontram. (Pau-
sa> . Foi aprovada. 

VERIFICAÇAO 

O SR. MANOEL COSTA - Peço 
verlfJcação, Sr . Presidente. 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa 
vai proceder à verificação solicita-
da pelo Sr. Deputado Manoel cos-
ta. 

Os Srs. Deputados que votaram 
a favor que i r a m levantar-se 
C Pausa) . Podem assentar-se. Os 
Srs. Deputados que votaram con-
tra queiram levantar-se. (Pausa) 

Votaram a favor 19 Srs . Depu-
tados; nenhum contra. 

Não há "quorum" . A Mesa vai 
proceder à chamada. 

Com a palavra o Sr. Deputado 
Anuar Fares para servir como Se-
cretário e proceder à chamada . 

O SR . SECRETARIO - (Faz a 
chamada). 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa, 
constatando a presença de 42 Srs. 
Deputados, vai renovar a votação 
da Proposta de Emenda Constitu-
cional no 25. 

Em votação. Os Srs. Deputados 
que a aprovam permaneçam co-
mo se encontram. (Pausa). Apro-
vada. 

NOMEAÇAO DE COMLSSAO 

O SR. PRESIDENTE - Em vis-
ta da aprovação da Proposta de 
Emenda Constitucional no 25, a 
Mesa vai anunciar a Comissão Es-
pecial para dar parecer sôbre a 
mesma, nos têrmos do § S.o, do 
Art . 2.0 , da Resolução n° 722: De-
putados Expedito Tavares, Batista 
Miranda, Lourival Brasil, Jairo 
Magalhães, Hugo Castelo Branco, 
Cicero Dumont e Paullno Cicero. 

Requerimentos/ n o, do Sr. José 
de Castro, que solicita lnserção na 

Ata dos trabalhos de um voto de 
congratulações com o matutino 
"Estado de Minas", pela passagem 
de 38.0 aniversário de fundação. 

Em votação. Para encaminhá-
la, tem a palavra o Sr. Wilson Mo-
desto. 

O SR . WILSON MODESTO -
Sr . Presidente e Srs . Deputados. 

Nada mais oportuno que alem-
brança de meu líder, pedindo pa-
ra registrar-se nos Anais desta 
Casa efeméride que marca o ini-
cio da formação da oplnlão públi-
ca em Minas, com o aparecimento 
de um órgão de imprensa, o "Es-
tado de Minas", que se destacou 
e desfruta, ontem e hoje, de enor-
me conceito, graças à iniciativa, 
ao ldeallsm.o, ao dinamismo e à 
alta capacidade de direção daque-
le que é o maior jornalista brasi-
leiro e um dos mais firmes ho-
mens de emprêsa do Pais, o Sr . 
Assis Chateaubriand. Nascido sob 
a inspiração de campanha reno-
vadora, quando o Pais atravessa-
va, na década de 20, fase de dU'i-
cil transição, participou o nosso 
"Estado de Minas", como testemu-
nha dos acontecimentos históri-
cos, de fatos politlcos de grande 
importância na vida do Pais. 

Tôda a cidade conhece e sabe 
avaliar o gabarito daqueles que 
redigem o "Estado de Minas". Pos-
suindo di.retores que desfrutam de 
elevado conceito em nossa socie-
dade, plasmados em terras minei-
ras, é fácil de compreender a re-
ciprocidade existente entre o jor-
nal, que compreende e divulga os 
anseios do povo, e êste mesmo po-
vo, quP, aceita o jornal nascido da 
massa e a ela destinado. Minas 
é um Estado onde se faz um jor-
nalismo sadio. Os h omens de im-
prensa que aqui labutam sabem 
fazer valer sua independência, àua 
capacidade de trabalho e a boa 
orientação que recebem de seus 
chefes. Tudo isto contribui, prin-
cipalmente, dentro do "Estado de 
Minas", para que se forme uma 
das mais homQgenêas equipes do 
jornalismo mineiro. 
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Até há pouco tempo, era diretor 
dêsse grande órgão o inesqueclvel 
Geraldo Teixeira da Costa, jorna-
lista brilhante, que prestou gran-
des serviços à causa jornal1stlca 
do Brasil. Sentimos ainda a sua 
falta, nós que fomos testemunhas 
da sua brilhante carreira jomalls-
tica. Por isto, quero congratular-
me em meu nome pess::>al e em 
nome do ex-PTB, cujo lider é o 
primeiro signatário do requeri-
mento, o ilustre Deputado José de 
Castro Ferreira, homem de conhe-
cimentos e inteligência respeita 
dos por todos, com êste grande ór-
gão, o "Estado de Minas", o que 
fazemos na pessoa de seu Diretor, 
o Dr . Paulo Cabral, porque uma 
geração começou a ter conheci-
mento das coisas públicas, através 
d a noticiário dêsse grande órgão . 

O SR. PRESIDENTE :- Tem a 
palavra o Sr. Deputado Carlos 
Eloy, para encaminhar a votação 
do Requerimento. 

O SR. CARLOS ELOY - Sr. 
Presidente, Srs. Deputados. 

Aqui estamos por delegação do 
Uder de nossa Bancada, Deputado 
Aureliano Chaves, para trazer n os-
so apolo ao voto de congratula-
ções que propõe o nobre Deputa-
do José de Castro com o "Estado 
de Minas", em virtude do trans-
curso de seu 38.0 aniversário de 
fundação . o ss.~ aniversário de fundação 
do "Estado de Minas" é, sem som-
bra de dúvida, motivo de alegria 
e satisfação para todo o povo mi-
neiro. tste jornal, desde a sua 
fundação, tem-se distinguido atra-
vés de sua atuação vigorosa e, so-
bretudo, da sua alta Unha polltl-
ca, com que se vem conduzindo 
até hoje. 

Se Minas Gerais tem tido gran-
de impulso em diversos setores de 
sua atividade, nós o devemos mui-
to à valiosa e inestimável colabo-
ração dos Diários Associados que 
vêm concedendo, através dos di-
versos órgãos que possuem no nos-
so Estado, uma sadia e Justa orien-
tação, mormente às classes produ-
tQras quando, através das coluna$ 

dos seus órgãos de imprensa, co-
mo o ''Estado de Minas", que é o 
ponto alto da cadeia neste Estado, 
vêm incentivando a industrializa-
ção, a pecuária, a agricultura, en-
fim a vida do Estado . 

Portanto, o requerimento do no-
bre Deputado José de castro, de 
congratulações pelo 38.0 aniversá-
rio de fundação do jornal "O Es-
tado de Minas", deve ser aplaudi-
do por tôda esta Casa, porque é 
um órgão que tem pautado sua 
atuação baseada nos sadios princl-
pios da Democracia e procura 
através do seu grande e inestimá-
vel trabalho que vem realizando 
incentivar o progresso de tôdas as 
atividades do Estado. 

Trazemos, pois, a solidariedade 
da Bancada da ex-UDN ao reque-
rimento do nobre Deputado José 
de Castro. 

O SR. PRESIDENTE- Tem a 
palavra o Sr. Deputado Carlos Me-
gale, para encaminhar a votação 
do Requerimento. 

O SR. CARLOS MEGALE - Sr . 
Presidente, Srs. Deputados. 

A cultura, a civllização e o pro-
gresso de um povo e de uma na-
çlo medem-se pelo valor e pela 
independência de sua imprensa. 

Assim, nós trazemos, em nome do 
ex-Partido Republicano, a nossa 
solidariedade ao requerimento do 

nobre Deputado José de Castro, 
que pede um voto de apoio ao jor-
nal "Estado de Minas", pela pas-
sagem do seu 38.0 aniversário. 

Realmente, durante êstes 38 
anos de luta o "Estado de Minas" 
tem sido um paladino, tem sido 
um defensor das grandes causas, 
e, sobretudo, tem-se colocado 
na vanguarda dos grandes acon-
tecimentos da nossa Pátria. E, 
quando tôdas as manhãs nós re-
cebemos em nossas casas o "Esta-
do de Minas", temos a certeza de 
qua vigora ainda no Brasil o Re-
gime Democrático, porque a salda 
do "Estado de Minas" importa di-
zer, senhores. que n6s estamos 
num regime de liberdade. Se as-
sim não fôsse êle seria o primeiro 
a t~har as ~UIUJ portas, porque 
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não concordaria em fazer a sua 
tiragem se seus diretores e seus 
redatores não pudessem, na reali-
dade, expender suas opiniões, opi-
niões estas que foram firmadas 
num lar democrático, numa famí-
lia democrática como é a do jor-
nal "Estado de Minas". 

Nestas condições, Sr. Presidente, 
nós n ::s congratulamos com êste 
jornal, com aquêles que nêle mou· 
rejam, com seus redatores. com 
todos os seus funcionários, e esta-
mos certos de que no passado, no 
presente, como no futuro, o "Es-
tado de Minas" continuará a ser o 
brilhante órgão de imprensa, não 
apenas de nosso Estado, mas de 
todo o Brasil, batendo-se sempre 
pelas grandes causas que êle tem 
encarnado com real independên-
cia. 

Fica, aqui, Sr. Presidente, a so-
lidariedade do ex-Partido Republi-
cano a êste Requerimento com os 
nossos votos a Deus para que êste 
jornal continui na sua trilha de 
defender os princípios da sã De-
mocracia e do engrandecimento 
da Pátria Brasileira. 

O SR. PRESIDENTE - Em vo-
tação o Requerimento. Os srs. 
Deputados que o aprovam quei-
ram permanecer como se encon-
tram . (Pausa). Foi aprovado. 

Requerimento s / nq do Sr. Depu-
tado Reny Rabelo, no qual solici-
ta um voto de congratulações com 
o Comandante Antônio de Pádua 
Falcão, por ter introduzido o Pla-
no de Renovação na Policia Mi-
litar de Minas Gerais . 

Em votação o Requerimento. Os 
Srs. Deputados que o aprovam 
queiram permanecer como se en-
contram. (Pausa). Foi aprovado. 

Indicação n° 1 . 049, do Sr. De-
putado José de Castro, com pare-
cer favorável da Comissão de Jus-
tiça. 

Em discussão. <Pausa> . Não há 
oradores inscritos . Encerro a dis-
cussão. 

Em votação. Os Srs. Deputados 
que a aprovam queiram permane-
cer como se encontram. (Pausa) . 
Foi aprovada. 

PARECER DE REDAÇAO FINAL 

- A seguir, o Sr . Presidente 
submete à discussão e votação os 
seguintes Pareceres de Redação 
Final, que são aprovados, cada um 
de sua vez, sem debates, referen-
tes aos projetos ns.: 3 .476, do Sr. 
Governador do Estado; 1 . 509, do 
Sr. Governador do Estado; 3. 444, 
do Sr. João Bosco; 3.451, do Sr . 
Ulysses Escobar e 3.471, do Sr. 
Governador do Estado. 

--... A sanção . 
- Esgotada a matéria destina-

da a esta parte da Reunião, pas-
sa-se à 

2.o. PARTE DA ORDEM DO DIA 

-Vêm à Mesa: 
REQUERIMENTO 

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

Requeiro a V. Exa., ouvida a 
Casa, e na forma regimental, a in-
versão da Ordem do Dia, a fim de 
que seja votado, em 1o lugar, o 
Projeto nq 1. 355/ 65, do Sr. Gover-
nador do Estado, o qual cria Gi-
násio Industrial Estadual na cida-
de de São Sebastião do Paraiso. 

Sala das Reuniões, 9 de março 
de 1966. 

(a.) Delson Scarano. 

REQUERIMENTO 

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

O Deputado infra-assinado re-
quer a V. Exa., ouvida a Casa, a 
inversão da pauta de nossos tra-
balhos, de modo que o Projeto n° 
3.475 seja discutido e votado logo 
após o de n° 3.474. 

Sala das Reuniões, 9 de março 
de 1966 . 

(a.) Hélio Garcia. 
O SR. PRESIDENTE - Sôbre a 

Mesa, Requerimento do Sr. Depu-
tado Delson Scarano, no qual pe-
de a inversão da pauta, a fim de 
que seja votado, em primeiro lu-
gar, o Projeto nq 1 .356. 
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Em votação o Requerimento. Os 
Srs. Deputados que o aprovam 
queiram permanecer como se en-
contram. (Pausa> . Foi aprovado. 

Requerimento do Sr. Deputado 
Hélio Garcia, o qual solicita a in-
versão da pauta, de modo que o 
Projeto n .9 3 .475 seja discutoda e 
votado logo após o Projeto de n° 
3 .474 . 

Em votação o Requerimento . Os 
s rs . neputaros que o aprovam 
queiram permanecer como se en-
contram . (Pausa) . Foi aprovado. 

O SR. PRESIDENTE- Votação 
em 3.a discussão, do Projeto 0.9 . . 
1 . 355165, do Sr. Governador do Es-
t ado o qual cria Ginásio Indus-
trial ' Estadual na cidade de São 
Sebastião do Para.iso . 
-A Comissão de Finanças opi-

na pela aprovação do projeto, na 
forma do vencido em 2.a discus-
são . 

-Vem à Mesa: 

EMENDA AO PROJETO 
N.0 1. 355/ 65 

Suprima-se o Art . 29, modifican-
do-se, em conseqüência, os outros 
artigos, no que convier. 

Sala das Reuniões, 8 de março 
de 1966. 

( aa.) Lourl vai Brasil - Otelino 
Sol- Waldir Morato. 

.Justificativa - A emenda justi-
fica-se em virtude de já ter sido 
sancionada a Lei n.0 4.027, de 29/ 
12/65, criando Ginásios Industriais 
Estaduais nas cidades de Patroci-
nio Monte Carmelo e Araxá, atra-
vés' de emenda de minha autoria 
na Comissão de Educação . 

Sala das Reuniões, 8 de março 
de 1966. 

(a .) Lourival Brasil. 
-Publicar. 
O SR. PRESIDENTE - Em vo-

t ação o Projeto n° 1.355, salvo 
emenda . Os Srs. Deputados que o 
aprovam queiram permanecer co-
mo se encontram. (Pausa) . Foi 
aprovado. 

Em votação a Emenda m 1, do 
Sr. Lourival Brasil. com a pala-

vra para proceder à sua leitura o 
Sr. Secretário . 

O SR. SECRETARIO (Lê a 
emenda). 

O SR. PRESIDENTE - Em vo-
t a ção a Emenda n° 1, do Sr. Lou-
rival Brasil. Os Srs. Deputados 
que a aprovam queiram permane-
cer como se encontram (pausa> . 
Foi aprovada. Aprovado em 3.a 
discussão o Projeto n° 1.355/65 . 

- A Comissão de Redação Final. 

PROJETOS EM l .a DISCUSSÃO 
JA ENCERRADA 

- o Sr . Presidente submete a. 
votos, cada um de sua vez, os Pro-
jetos que se seguem. os quais são 
aprovados, em 1 a discussão lã en-
cerrada sem debates: 

Projeto nq 3. 549/ 66 do Sr. Reny 
Rabelo, o qual altera a Lel n° 28, 
de 22 de novembro de 1947. 

- As Comissões de Justiça e de 
Assuntos Municipais . 

Projeto n° 3 .650/ 66, do Sr . José 
de Castro, o qual d á a denomina-
cão de "Cel . Aniceto de Barros" 
âo pôsto de higiene de Santa Cruz 
do Escalvado. 

Projeto n9 3.551/ 66, da Sra. Mar-
ta Nair Monteiro, o qual declara 
de utilidade pública a Sociedade 
Educadora Cura D' Ars Ltda. , com 
sede em B. Horizonte. 

Projeto n° 3.553/ 66, do Sr. Leão 
Borges, o qual dá a denominação 
a estabelecimento de ensino pri-
m ário em Uberaba. 

- A Comissão de Justiça. 

PROJETOS EM 2.a DISCUSSÃO 
JA ENCERRADA 

-A seguir, submetidos a votos, 
são aprovados, cada um de sua vez, 
em 2.a discussão já encerrada, ar-
tigo por artigo, sem debates, os se-
guintes Projetos: 

Projeto n° 1. 868/ 65, do Sr. Spár-
t aco Pompeu, o qual declara de 
utilidade pública o Botafogo Fu-
tebol Clube, com sede em Varginha. 

Projeto n9 3.157/ 65, do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual decla-
ra de utilidade pública a Associa-

-295-
ção Mineira de Reabilitação, com 
sede em B . Horizonte. 

- A Comissão de Justiça. 
Projeto n.0 3. 261/65, do Sr. Joa-

quim de Melo Freire, o qual auto-
riza o Poder Executivo a permutar 
terreno. 

Projeto n° 3 . 285/ 65, do Sr. Sln-
val Boaventura, o qual dispõe sô-
bre isenção de impostos. 

- A Comissão de Finanças. 

PROJETOS EM 3.a DISCUSSÃO 
JA ENCERRADA 

- Logo depois, submetidos a. 
votos, são aprovados, cada um de 
sua vez, sem debates, em 3.1\ dis-
cussão já encerrada, os Projetos 
seguintes: 

Projetos ns. 437/ 63 e 646/63 (Re-
fundidos>, de autoria, respectiva-
mente, dos Srs. Wilson Modesto e 
Dermeval Pimenta Filho, que dis-
põem sôbre o transporte coletivo 
rodoviário intermunicipal e dá ou-
tras providências . 

Projeto n9 1. 333/ 65, do Sr. Athos 
Vieira de Andrade, o qual declara 
de utilidade pública a entidade 
"Ação Social América Cardoso de 
Menezes" . 

Projeto n° 2.038/ 65, do Sr. Hilo 
Andrade, o qual dá a denominação 
de Rodovia Luiz Martins Soares à 
estrada de rodagem que liga Belo 
Horizonte a Ponte Nova. 

Projeto n° 3.125/ 65, do Sr. Athos 
Vieira de Andrade, o qual autoriza 
o Poder Executivo a doar um vei-
culo de sua frota a o "Lar de Cri-
anças Maria Felisbina de Souza", 
do Município de Prudente de Mo-
rais. 

Projeto n9 3.209/ 65, do Sr . Ma-
noel Costa, o qual dá denomina-
ção de "Presidente Kennedy" à . 
Universidade "Aliança", com sede 
em Belo Horizonte. 

Projeto n° 3.361165, do Sr. Ni-
canor Neto Armando, o qual dá a 
denominação de Jardim de Infân-
cia "D. Conceição SUva Tlbúrciq", 
a estabelecimento de ensino pré-
primário criado na cidade de Rl-
tãpoliB. 

Projeto n° 3.412/ 65, do Sr. José 
de Castro, o qual dá a denomina-
ção ao nôvo Palácio da Justiça, em 
construção na cidade de Juiz de 
Fora. 

Projeto nq 3 .467/ 65, do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual autori-
za auxílio financeiro ao Hospital 
Dr . Pacífico Mascarenhas, com se-
de em Caetanópolls. 

Projeto n° 3.468/ 65, do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual conce-
de auxilio financeiro à Estola de 
Belas Artes de Belo Horizonte. 

Projeto n° 3.470/65, do Sr. Go-
vernador do Est11.do, o qual autori-
za auxilio financeiro ao Lactário 
Nossa Senhora Aparecida, com se-
de em Visconde do Rio Branco. 

Projeto n9 3.473/65, do Sr . Go-
vernador do Estado, o qual conce-
de pensão à viúva de Eulino Ma-
noel da Silva. 

Projeto n° 3.474/ 65, do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual conce-
de pensão vitalícia à ex-professôra 
Maria Filomena Mafra. 

- A Comissão de Redação Final. 
O SR. PRESIDENTE - 3.a dis-

cussão do Projeto n° 3.475/ 65, do 
Sr. Governador do Estado, o qual 
estabelece novos valores para ni-
veis de vencimentos, na forma que 
menciona, e dá outras providên-
cias. 

- A Comissão de Finanças opi-
na pela aprovação do projeto. 

- V'em à Mesa: 

REQUElUME;NTO 

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

O Deputado infra-assinado re-
quer a V. Exa ., ouvida a Casa, o 
adiamento da s.a discussão do Pro-
jeto n9 3.475 por 10 dias. 

Sala das Reuniões, 9 de março 
de 1966. 

(a.) Manoel Costa. 
O SR. PRESIDENTE - Sôbre a 

Mesa, Requerimento do Sr. Mano-
el Costa, pedindo seja adiada a 3.~ 
discussão do Projeto n° 3.475, por 
10 dias. 
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Em votação o Requerimento. Pa-

ra encaminhã-la, tem a palavra o 
Sr. Manoel Costa. 

O SR . MANOEL COSTA- Sr. 
Presidente, srs. Deputados. 

Solicitamos o adiamento da dis-
cussão e votação dêste Projeto pe-
lo prazo de 10 dias que, como a 
Casa sabe, é improrrogácel apenas 
para que se reexamine, não o Pro-
jeto, mas, a matéria relativa ao 
1úvel universitário. Sabe a Casa 
que várias classes de nível univer-
sitário não estão contempladas no 
mesmo, como, por exemplo, não 
estão aqui os economistas, as en-
fermeiras, as bibliotecárias e ou-
tras classes. J á tinham os, nesta 
hora, Sr. Presidente, recebido or-
dens do Sr. Governador para in-
serirmos emenda no mesmo, aten-
dendo a estas justas e oportunas 
reivindicações. Mas acontece que 
se já havia esgotado o prazo para 
apresentação de emendas, uma vez 
que o Projeto já estava aprovado 
em segunda discussão. Por esta 
razão, apenas para que outra men 
sagem que atenda a estas classes 
aqui dê entrada, e será ainda den-
tro dêste prazo que solicitamos, e, 
para evitar, Sr. Presidente, o que 
ocorreu nesta Casa, quando a A& 
sembléia aprovou emenda que da-
va isoladamente o nivel universi-
tário aos engenheiros do Estado. 
As demais classes dêste nivel, com 
justa razão, para aqui vieram re-
clamar a desigualdade dêsse trata-
mento. Não queremos deixar que 
se aprove êste ProJeto, sem que 
antes para aqui seja remetida 
mensagem atendendo a estas clas-
ses, que não foram contempladas 
no mesmo. Dêste modo, não há da 
parte do Govêrno do Estado ne-
nhum desejo, nenhum propósito e 
nenhuma intenção de procrastinar 
ou alterar esta matéria mas, ape-
nas, esperar que nos seja remeti-
da a outra mensagem. E o será 
dentro de poucos dias. 

O SR. PRESIDENTE - Em vo-
tação o Requerimento. Para enca-
minhá-la, tem a palavra o Sr. De-
putado Aureliano Chaves. 

O SR. AURELIANO CBA VES -
Sr . Presidente, Srs. Deputados, 
ocupo, neste instante, esta Tribu-
na, para fixar a posição dos Depu-
tados que tenho a honra de lide-
rar nesta Casa, em relação ao Pro-
jeto número 3 . 475, de autoria do 
ex-governador Magalhães Pinto, 
através de Mensagem, enviada a 
esta Casa. O nobre Deputado Ma-
noel Costa, lider do Govêrno, nes-
ta casa, solicitou o adiamento por 
10 dias da votação do referido Pro-
jeto . A meu ver, a medida pleitea-
da pelo nobre lider é inoperante, 
uma vez que o Projeto, já em 3.a 
discussão, com parecer favorável 
da Comissão de Finanças, é maté-
ria infensa a qualquer tipo de 
emenda e só pode ser apreciado, 
em têrmcs de aprovação ou rejei-
ção. Julgamos que é nosso dever, 
tanto quanto possível, permitir que 
o Executivo atual, que tem a res-
ponsabilidade de aplicar a lei vo-
tada, e, conseqüentemente, arcar 
com os ônus de suas implicações, 
aprecie o projeto mais longamen-
te, para que, amanhã não argua 
que foi obrigado a vetar o projeto, 
porque não teve prazo suficiente 
para exanúná-lo. Julgamos de nos-
so dever fixar nossa posição, vo-
tando fnvoràvelmente ao adiamen-
to, mas estabelecendo, também, a 
nossa posição de maneira enfática 
que votaremos favoràvelmente ao 
projeto. Além do mais, a mensa-
gem que o Executivo pretende en-
viar a esta Casa, beneficiando ou-
tras classes, poderia correr para-
lela a esta. Não entende assim o 
Executivo. Entende que deve reme-
ter a Mensagem a esta Casa, anted 
que êste projeto seja votado. Res-
peitamos as razões arguidas pelo 
Executivo. Entretanto, ao votar o 
adiamento pleiteado pelo nobre ll· 
der Manoel Costa. ratificamos, de 
maneira clara e definitiva, a nossa. 
posição de votar favoràvelmente ao 
projeto oriundo de mensagem do 
ex-Governador Magalhães Pinto e, 
a par disto, fazer apêlo ao Execu-
t ivo para que não o vete, sob ale-
gação de que não teve tempo su-
ficiente para apreciá-lo. Esta a 
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posição dc·s Deputados que tenho 
a honra de liderar nesta Casa. 

O SR. PRESIDENTE - Em To-
tação o Requerimento. Os Srs. De-
putados que o aprovam permane-
çam como se encontram. (Pausa). 
Foi aprovado. 

Fica adiada, por 10 dias, a 3.a 
discussão ao Projeto n° 3.475. 

O SR. SINV AL BOA VENTURA -
Sr. Presidente, como é fácll veri-
ficar, não há "quorum" para con-
tinuarmos a votação. Requeiro a 
v. Exa. que se faça a chamada. 

CHAMADA 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa, 
atendendo à Qu<astão de Ordem do 
Deputado Sinval Boaventura, vai 
proceder à chamada dos Srs . De-
putad')s, para recomposição do 
"quorum" regimental . Convido o 
Sr. Deputado José de Castro para 
funcionar como Secretário e pro-
ceder à chamada. 

O SR. SECRETARIO - (Faz a 
chamada) . 

- Feita a chamada, deixam de 
responder os Senhores: 

Bonifácio de Andrada - Leão 
Borges - João Navarro - Reny 
Rabelo - Anuar Fares - Agosti-
nho Campos Neto - Alvaro Sales 
- Alvimar Mourão - Aníbal Tei-
xeira - Athos Vieira de Andrade 
- Augusto Zenun - Benedito Xa-
vier - Cícero Dumont - Daniel de 
Barros - Delson Scarano - Der-
meval Pimenta Filho - Domingos 
J ório - Euler Lafetá - Geraldo 
Quintão - Gerardo Grossl - Her-
melindo Paixão - Homero Santos 
- Ibrahim Abi-Ackel- Jairo Ma-
galhães- Jarbas Medeiros- Jor-
ge Ferraz - João Vaz - José Au-
gusto - José Maria Magalhães -
Lnd1slau Sales - Luiz Junquelra -
Maria Pena - Marta Nair Montei-
ro - Nicanor Armando - Otellno 
Sol - Paullno Cícero - Pereira de 
Almeida - Pires da Luz - Rai-
mundo Albergaria - Salim Nacur 
- Sebastião Anastácio - Sebastião 
Nascimento- Souza e Silva- Ulys-
ses Escobar - Valdir Melgaço -

Waldomiro Lobo - Wilson Modesto 
- Wllson Tanure. 

O SR. PRESIDENTE - Estão 
presentes 34 Srs. Deputados. Há 
"quorum" para discussão da maté-
ria. 

2.a discussão do Projeto 3 . 515, 
do Sr. Governador do Estado, o 
qual abre à Secretaria da Educa-
ção crédito especial de Cr$ 795.000. 

As Conússões de Justiça e de Fi-
nanças opinam pela aprovação do 
projeto . 

Em discussão o Artigo t.c>. Para 
discuti-lo, com a palavra o Sr . De-
putado Artur Fagunde~ orador 
inscrito. 

O SR . ARTUR FAGUNDES - Sr. 
Presidente, Srs. Deputados . .Enca-
recemos, ontem, a nossa inscrição 
no Grande Expediente, para tra-
zermos, ao conhecimento da Casa 
e do povo mineiro, os fatos que se 
desenrolaram, de maneira dramá-
tica, na Região do Setentrlão Mi-
neiro, após a investidura do Go-
vêrno do Sr. Israel Pinheiro da 
Silva. Entretanto, resolvemos adi-
ar a nossa fala, porque na verdade 
Já la avançada a hora e poucos 
eram os parlamentares que aqui se 
encontravam. Aproveitamos, as-
sim, o ensejo que se nos oferece 
pela discussão do Projeto 3.315, 
mensagem governamental pro-
pondo a abertura do crédito espe-
cial à Secretaria de Educação. 

Mas, na verdade, Sr. Presidente, 
o que nos traz a esta Tribuna é a. 
denúncia que aqui formulamos, 
agora. de sérias arbitrariedades que 
estão sendo praticadas no interior 
do nosso Estado. Recebemos, on-
tem, um radiograma da cidade de 
Montes Claros que denuncia a in-
vasão, por homens armados, em 
número de uma dezena, da Prefei-
tura e do prédio da Câmara Muni-
cipal da cidade de Cristálla. Trata-
se de um nôvo município que ain-
da não teve a sorte e nem a ven-
tura de possuir a necessária tran-
qüllldade para se desonvolver eco-
nômica e socialmente. Fraudadas 
as eleições que a1t se feriram pa-
ra o cargo de Prefeito, oon.segulu 
resultados favoráveis para a che-
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fia do Poder Executivo um cida-
dão que vive e reside em Belo Ho-
r izonte - Sr . Hely Borges de Sou-
za. Posteriormente à sua posse, 
como não tivesse condições de ali 
residir e porque não desejava, em 
verdade, servir àquela população, 
mas servir-se do poder que assu-
mia, t r ansferiu-se, imediatamente, 
para a sua residência em Belo Ho-
rizonte, e aqui permaneceu por 
mais de 90 dias . Inventando reso-
luções e fabricando leis que a edi-
lidade, a Câmara de Vereadores de 
Cristálla, nunca. votara, conseguiu 
o sr . Hely Borges de Souza um 
empréstimo na Caixa Econômica 
do Estado de Minas Gerais, da im-
portância de 3 milhões de cruzei-
ros . Temos em mãos, Sr . Presiden-
te, a fotostática de tôda a docu-
mentação, de tôdas as denúncias 
que aqui formulamos e alguns dês-
ses documentos serão transcritos 
em nossos anais, para conhecimen-
to dos homens aos quais incumbe 
a reparação dos danos e de arbi-
\rariedade que narramos, para co-
nhecimento dos homens responsá-
veis pela preservação da ordem 
pública e pelo restabelecimento ~a 
t ranqüilidade em nossas comum-
dades interioranas. 

Falsificou Lei, Sr . Presidente, o 
Sr. Hely Borges de Souza, para a 
obtenção dêsse empréstimo. Teve 
o desplante de fazer oficio, assina-
do de seu próprio punho, em papel 
da Caixa Econômica do EStado de 
Minas Gerais, pedindo que a ver-
ba fôsse depositada em conta na 
Matriz da Caixa Econômica de Be-
lo Horizonte, porque mais fácil se-
ria a movimentação do dinheiro 
aqui em Belo Horizonte, onde sem-
pre foi domiclllado e residente, à. 
rua Alvarenga Peixoto, 184. 

Diz a carta de s. Senhoria: 
A Caixa Econômica Estadual. 
A Prefeitura Municipal de Cris-

tálla, por seu Prefeito, vem solici-
tar a V . Sas . que o provento do 
financiamento de antecipação de 
receita que lhe foi concedido seja 
creditado à referida Prefeitura em 
conta nesta Matriz. 

Justifica o seu pedido o fato de 
facilltar as compras que se efeti-
varão nesta Capital. 

Pede deferimento. 
Belo Horizonte, 5 de maio de 1964 

(a.) Hely Borges de Souza, Pre-
feito . 

Secretaria: 
N cs têrmos do Decreto 5.340, all-

nea "f" de 23- 10-1957, autentico 
esta cópia, valendo como certidão 
da pag. 39 do processo. 

Belo Horizonte, 26- 5-65 . 
(a.) Floriano Peixoto de Paula -

Secretario da Caixa Econômica do 
Estado de Minas Gerais. 

P agou Cr$ 100 . 
Tenho em mãos, Sr . Presidente, 

a cópia autêntiaa dos têrm.os do 
contrato de empréstimo, contendo 
a citação de lei que nunca existiu, 
falsificada pelo Sr . Hely Borges de 
Souza. 

Pois bem, êsse homem, advertido 
várias vêzes pela Câmara Munici-
pal cte Cristálla, continuou, em Be· 
lo Horizonte, forçando o Poder Le-
gislativo Municipal a adotar os 
dispositivos da Lei Orgânica dos 
Municiplos, Lei n° 28, que estabele-
ce a perda do mandato do Prefeito 
que se ausentar por mais de 15 dl-
as do seu município. Declarada a 
perda do seu mandato por aquela 
edilldade, Sua Senhoria voltou ao 
norte de Minas para pleitear, por 
via judicial, o seu restabelecimento. 

Como não houvesse sido consig-
nado, expressamen te, no edital que 
a Câmara Municipal baixou para. 
convocar as reuniões de cassação 
daquele mandato, o motivo para o 
qual se convocava, entendeu a 
honrada e culta justiça de primei-
ra instância a e conceder, 11minar-
mente, a medida pleiteada. A deci-
são foi cumprida. 

Os fatos se passaram da seguin-
te maneira: a primeira cassação, 
contida na Resolução n° 2, se deu 
precisamente no mês de setembro 
de 1964; em dezembro daquele m es-
mo ano, foi-lhe concedida a limi-
nar de que falamos, e, em janeiro 
de 1965, a Câmara Municipal de 
Crlstália, cumprindo a determina-
ção judlclal. convocou o 8r. Belf 
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Borges de Souza para reassumlr o 
cargo. Em janeiro de 65, efetivou-
se a sua reintegração . Apesar de 
tudo continuou o seu desdém pela 
sorte do município. Numa atitude 
de desinterêsse patente, aquele se-
nhor afasta-se novamente do mu-
nicípio, para contrair empréstimos 
em Belo Horizonte, e aqui malver-
sar e malbaratar o pequeno patri-
mônio do infeliz município de Cris-
tálla . Aqui permaneceu consecuti-
vamente por mais de 90 dias o sr . 
Hely Borges de Souza. A Câmara 
Municipal de Cnstálla foi nova-

mente convocada para examinar 
aquela estranha e esdrúxula situa-
ção do Poder Executivo local . No-
vamente foi declarada a perda de 
seu mandato, em 12 de maio de 
1965, Resolução m 4 , da Câmara 
Municipal de Cristálla, cujo artigo 
primeiro é do seguinte teor: "Fica 
decretada, na forma dos artigos 
40 e 47 da lei 28, de 28-11-47, a 
perda do mandato do Prefeito He-
ly Borges de Souza, por haver in-
fringido, deliberadamente, a lei 
acima mencionada, que contém a 
Organização Municipal" . 

Vejam V. Exas. que a segunda 
deliberação da Câmara, votada 4 
meses após a sua reintegração, já 
vinha acrescida de uma agravante, 
qual fôsse aquela de má aplicação 
dos dinheiros públicos e da elabo-
ração fraudulenta de lei, que a Câ-
mara de Vereadores nunca votara, 
conforme certidão em nosso poder, 
que será transcrita no texto dêste 
nosso pronunciamento. 

DA RESOLUÇÃO N.0 4, NAO 
HOUVE RECURSO 

Da Resolução n° 4, de maio de 
1965, da Egrégia Câmara Munici-
pal de Cristálla não houve recurso 
para a Justiça. Em mãos possui-
mos declaração negativa de qual-
quer distribuição de feitos contra 
a resolução nQ 4, documentos fir-
mados pelo distribuidor do Juizo 
e pelo juiz de direito da comarca 
de Grão Mogol. Só houve recurso 
da primeira decisão que declarou a 
perda de mandato do Sr. Hely Bor-

ges . A cassação proclamada, pela 
segunda vez, se consumou deflnl-
tivamente, por isso que fluido, in-
teiramente, o prazo para que dela 
se recorresse, tem ela fôrça de coi-
sa julgada. 

tste o aspecto juridico e cons-
titucional, em que se situa o pro-
blema. A retomada pretendida, por 
via da fôrça física, é impraticável 
e impossível. Baldados que foram 
os esforços do Sr. Hely Borges, pe-
la consumação juridica do seu 
afastamento. só lhe restava mes-
mo o caminho do desespêro . Mas 
êste nós repelimos com veemência. 

ATO INSTITUCIONAL N.0 2 

Vejam, Srs . Deputados, o que 
dispõe o Ato Institucional n° 2, de 
27-10-1965, textualmente, em seu 
artigo 19: "Ficam excluídas da 
apreciação judicial: item 2: AB re-
soluções das Assembléias Leg1ala-
Givas e Câmaras de Vereati.Dr~s ql'e 
hajam cassado mandatos efetivos 
ou declarado o impedimento de 
Governadores, Deputados, Prefei-
tos ou Vereadores, a partir de 31 
de março de 1964 até a promulga-
ção dêste Ato". O ato é de 27 de 
outubro de 1965. 

Ainda que houvesse sido impe-
trado na Justiça recurso contra a 
resolução nq 4, de maio de 1965, 
sem julgamento antes da promul-
gação do edito n° 2, não poderia, 
agora, o Poder Judiciário sequer 
apreciá-la, eis que relativa à perda 
de mandato do Prefeito . O Ato 
Institucional tirou expressamente, 
da apreciação da Justiça as delibe-
rações de Câmaras Municipais que 
hajam cassado o mandato ou de-
clarado o impedimento dos chefes 
do Executivo Municipal, na ine-
quívoca interpretação do seu arti-
go 19, n° 2. Vê-se, com clareza, 
que ambas as Resoluções da Cl· 
mara de Cristálla, foram pratica-
das no lapso de tempo compreen-
dido entre a Revolução, 31-3-64, e 
a promulgação do Ato Institucio-
nal m 2, 27 de outubro de 1965. 

Mas o Prefeito que vem exercen-
do o mandato da cidade de Crlstá-
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lia é o Sr. Euzébio Ferreira da Sil-
va' Presidente da Câmara Munici-
paÍ, porque também o vice-prefeito, 
Sr. Teodomiro José Bcrges, teve o 
seu mandato· cassado, por falta de 
escrituração contábil na Prefeitu-
ra por falta de prestação de con-
tas do exercicio de 1964, durante o 
período em que estêve substituindo 
o sr. Hely Borges de Souza. O sr. 
Teodomiro José Borges, ex-vice-
prefeito, impetrou ma.ndato _de se-
gurança contra a deliberaçao da 
Câmara Municipal, mas perdeu, na 
Justiça, porque a prova contra ~le 
produzida era absolutamente m -
censurável e deixava transparecer, 
desde logo, de forma absolutamen-
te cristalina, a sua atuação crimi-
nosa, malversando o dinheiro pú-
blico de um município recém-cria-
do. Transitou, assim, em julgado, 
a decisão da Egrégia Câmara Mu-
nicipal de Cristália que cassou os 
mandatos do prefeito e do vice-
prefeito de Cristália. Desde o dia 
15 de julho de 1965, enCQntra-se 
com tôdas as garantias constitu-
cionais e legais, o Sr. Euzébio Fer-
reira da Silva, Presidente da Câ-
mara Municipal. Mas, Sr. Presi-
ãente, Srs . Deputados, é de estar-
recer o fato que ocorreu na tarde 
do dia 5 de março, sábado último, 
às 17 horas, na cidade de Cristália. 
Dez cidadãos, entre os quais o sr. 
Hely Borges de Souza, Teodomiro 
José Borges, Boraci de Paula Fer-
:relra, José Rodrigues Borges Jú-
nior, Nairo Borges de Souza, Was-
hington Barbosa e Artur Campos, 
chefiados pelo sr. Afrânio Augus-
to de Figueiredo, funcionário do 
Banco do Brasil em Belo Horizon-
te dizendo-se acobertados por or-
dém do Sr. Secretário do Govêrno, 
Deputado Murilo Badaró, rebenta-
ram as portas da Prefeitura e da 
Câmara Municipal; invadiram os 
recintos da Municipalidade e da 
Edllidade de Crlstália, apropria-
ram-se de documentos e livros da 
Câmara e da Prefeitura Municipal, 
dizendo que estavam assumindo a 
chefia do Poder Executivo Munici-
pal "à fôrça " e com as garantias 
do Secretário do Govêm.o . 

O Sr. Sinval Boaventura- Sr. 
Deputado, gostaria que. y. Exa. es-
clarecesse se na ocas1ao em que 
foram praticadas estas arbitrarie-
dades a Polícia deu garantias às 
pessoas que invadiram a Prefeitu-
ra. 

O SR. ARTUR FAGUNDES-
Agradeço o aparte de V. Exa .• que 
é muito oportuno e vem reforçar 
os esclarecimentos que estamos fa-
zendo a êste Plenário, às autorida-
des e ao povo mineiro. Foi pedida 
a substituição da diligência poli-
cial, que ali se encontrava, e, exa-
tamente, no dia em que chegou à 
localidade a nova Guarnição Poli-
cial é que foram perpetrados êsses 
absurdos, essa monstruosidade, sã-
mente crível pelo pronunciamento 
desapaixonado de quem não dese-
ja fazer insinuações injuriosas a 
quem quer que componha o atual 
Govêrno, mas, que deseja, acima 
de tudo, o resguardo de nossas g~
rantias individuais, a preservaçao 
das nossas leis e a segurança pa-
ra o povo mineir{) no nosso inte-
rior. Vou ler o inteiro conteúdo do 
radiograma que nos foi endereça-
do ontem. 

O Sr. Sinval Boaventura - Sr. 
Deputado, V. Exa. faz uma de-
núncia da maior gravidade. Antes 
eu observava o discurso na sua 
parte expositiva, o desenrolar dos 
fatos narrados e muito bem anali-
sados por V. Exa. Queria ver até 
onde V. Exa. chegava, porque, no 
inicio, V . Exa. salientava que iria 
fazer denúncia da maior gravida-
de. Ora, o que mais nos entristece 
é saber que Minas Gerais, depois 
da revolução que todo o povo bra-
sileiro conhece e contra a qual 
muitos se colocam, quando o Presi-
dente da República fala aos líde-
res politicos sôbre a necessidade 
da integração das fôrças politlcas 
na composição da Arena, tendo em 
vista o que a nova ordem politlca 
do Brasil vem de estabelecer, Mi-
nas Gerais, repito, seja palco de 
fatos como êstes, sõmente adm.lssi-
veis na época da ditadura getulla-
na. Não podemos acreditar que, em 
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1966, quando o mundo conhece os 
avanços mais extraordinários da 
ciência, possa em Minas Gerais um 
secretário de Estado, segundo afir-
ma V. Exa., dar cobertura a atos 
de vandalismo . A denúncia deve 
ser encaminhada ao Sr. Ministro 
da Justiça e ao Sr. Presidente da 
República para conhecimento do 
que se passa em Minas. 

O SR. ARTUR FAGUNDES -
Agradeço o aparte de V. EKa. e 
vou ler o texto da comunicação que 
recebi: 

RADIOGRAMA 

Secretaria da Segurança Pública 
do Estado de Minas Gerais. 

Superintendência de Técnica Po-
licial. 

Serviço de Rádio Comunicações 
da Policia Civil. 

Exmo. Sr. Deputado Artur Fa-
gundes. 

Assembléia Legislativa. 
Belo Horizonte. 
,De Montes Claros - Hs. 15:35 - -

N. 38- Em 7-3·66- Comunico 
Vossa Excelência fatos sem prece-
dência nos anais politicos do norte 
de Minas vg êstes que foram con-
sumados ontem vg por volta das 
17 horas vg na cidade de Cristália 
vg quando elementos do extinto 
PSD vg desta localidade ou seja os 
srs. Heli Borges de Souza vg Teo-
domiro José Borges vg Coraci Pau-
lo Pereira vg José Rodrigues Júnior 
vg Nairo Rodrigues de Souza e ou-
tros vg que acompanhados de seus 
- correligionários da cidade de 
Grão Mogol de nomes - Washington 
Barbosa vg Afrânio Figueiredo vg 
Onofre Figueiredo e Arthur Cam-
pos vg perfazendo um grupo de 10 
indivíduos vg todos portando ar-
mas e ainda CQm conivência e co-
bertura do Destacamento Policial 
de Cristálla que arrombaram e in-
vadiram o prédio onde funciona a 
Prefeitura e a Câmara Municipal 
da cidade vg sob o pretexto de con-
tinuarem com a mesma dali po.r 
diante vg já que se encontram sob 
a garantia do secretário de Govêr-
no, MurtlQ ~adaró pt T~ fp.to vç 

por demais arbitr ário vg criou um 
clima de insegurança na cidade e 
transformou a vida pública e ad-
ministrativa do município vg uma 
vez que o Prefeito e eu como Pre-
sidente da Câmara estamos tolhi-
dos de exercer as nossas funções 
vg com a colimação de atos tão vio-
lentos e injustos pt Pedimos as 
providências legais e apoio dessa 
Assembléia vg para coibir abusos 
desta natureza vg que passe vg se-
gundo os invasores de ordem de 
auxiliares diretos do Govêrno Isra-
el Pinheiro pt Solicitamos a V. Exa. 
vg e seus pares vg as garantias e 
medidas urgentes que o caso r e-
quer pt Saudações- Domingos J o-
sé da Costa - Vice-Presidente da 
Câmara Municipal de Crlstália -
Com visto do Delegado Especial de 
Policia de Montes Claros. 

Veja, Sr . Presidente, Srs. Depu-
t ados, não somos nós quem afir-
ma a cobertura de au.x:lliares do 
Govêrno . São as comunicações que 
que nos vêm, do Presidente da 
Câmara. Em praça pública, pre-
senciaram e ouviram de quem pra-
ticou tamanho absurdo, a afirma-
ção que se fêz alto e bom som, 
de estarem agindo sob as ordens 
e sob a orientação do Secretário 
de Govêrno. Inicialmente. n ã o 
acreditamos na afirmação que nos 
fôra feita, por telefone, na madru-
gara do dia 7, de que estariam r.-ra-
ticando aquela invasão por ordem 
do Secretário Murllo Badaró. Nós 
que tivemos a ventura de traba-
lhar, nesta Casa, durante três anos 
com S. Exa. , o sr. Secretário do 
Govêrno, nunca poderlamos iden-
tificar, na sua formação cívica, na 
sua vocação de servir a Minas e 
aos seus interêsses - que o De-
putado Murilo Badaró pudesse, ao 
menos, fortalecer com palavras a 
prática de atitudes criminosas, tais 
como e s s a s que denunciamos, 
nesta hora, ao p nvo de Minas Ge-
rais. Solicitamos e encarecemos de 
S. Exa., o sr. Secretário da Se-
gurança P\iblica, a adoção de enér-
gicas medidas para r estabelecer a 
legalidade em Crtstálla, e para ins-
taura.r inquérito, que possa, tão 
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enérgica quanto urgentemente se 
faz mister, esclarecer a participa-
ção crtminosa dêstes 19 elementos. 
Estamos nos dlr1g1ndo, também, ao 
Sr. Minlstro da Justiça, Senador 
Mem de Sá, pedindo que S. Exa . 
volte as suas vtstas para Minas 
Gerais a fim de fazer respeitar e 
garantir as 1nst1tu1ções nvres. as-
segurando o mandato e o exerci· 
cio de quem tem legitima repre-
sentação popular. Coibir e pôr têr-
mo de uma vez a êsses abusos 1no-
m1náve1s que estão sendo pratica-
dos em minha região, em nome do 
atual Govêrno e de seus auxilia-
res imediatos . 

S . Exa., o Secretário de Segu-
rança Pública, Deputado Crispim 
Bias Fortes, determinou abertura 
de inquérito para apurar os fatos 
que estamos narrando. ~eço a 
Deus, Sr . Presidente, que nao pe!-
mita a continuidade e a repetiçao 
de fatos como êste, porque nos le-
varão, fatalmente, a uma situação 
inevitável de se fazer Justiça com 
as próprias mã.os, pois só assim 
será possível o restabelecimento da 
ordem e da legalidade no munlci-
pio de crtstálla se acaso prevale-
<'er a indiferença do Govêrno. Pon-
deramos ao Sr. secretário de Se-
gurança a gravidade do assunto e 
estamos, agora, aguardando a sua 
apuração . crtstália foi palco de 
inom1nável e lndispensâvel arbi· 
trariedade; de cenas só compatí-
veis com a época da ditadura e di-
tadura romana, porque não conhe-
cemos, até hoje, nas páginas glo-
riosas da mstória politlca da vida 
brasileira, fatos de vandalismo 
como êste agora, praticado. 

O Sr. Béllo Garela - Nobre De-
putado, não acompanhei todo o 
discurso de V . Exa. Mas, infor-
mado por alguns colegas da de-
núncia que v . Exa. traz gostaria 
de saber se êstes fatos acontece-
ram em Minas GeraiS. 

O SR . ARTUR FAGUNDES -
No muntclplo de Crlstálla, Norte 
de Minas, u 17 horas de sábado, 
5 de março de lHe. 

O Sr. Béli.o Garcia- Estas ocor-
rências já são do conhecimento do 
Govêmo? 

O SR. ARTUR FAGUNDES - J á 
levamos o fato ao conhecimento do 
Sr. Secretário de segurança. 

O Sr. Hélio Garcia - E quais 
foram as providências tomadas? 

O SR. ARTUR FAGUNDES -
Até agora, nenhuma. 

O Sr. Hélio Gareta - Aconselha-
ria a V. Exa. eomunicar o fato 
ao Ministério da Justiça, ao SNI, 
à Câmara dos Deputados e ao Se-
nado da República . 

O SR. ARTUR FAGUNDES - E' 
o que iremos fazer, sendo que o 
sr. Ministro da Justiça, !lustre De-
putado Hélio Garcia, já foi clen· 
tificado do caso por comunicação 
telegráfica . 

A justiça da Comarca de Grão 
Mogol, sob a qual Crlstálla é Ju-
risdicionada está verdadeiramente 
revoltada com a prática de tão 
bárbaros e abomináveis aconteci-
mentos o Juiz de Direito da Co-
marca, ·homem honrado e pro~>?, 
homem íntegro e de um dlscerru-
mento invejável, tem conhecimen-
to de todo o desenrolar da vida 
politico-admlnlstrativa de Crtstá.-
lla, de sua instalação até os nossos 
dias. 

M\ster se faz, tão somente, que o 
Govêrno lhe propicie os meios e 
as garantias para impor o cumpri· 
mento da Lei e o restabelecimen-
to da ordem jurídica, tão violen-
tamente ferida naqueles episórios 
e naquêles episódios vlllpendiada 
tantas vêzes. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. De-
putados, nós falávamos a respeito 
da prática de fatos só comparáveis 
àquêles praticados no Império Ro-
mano na sucessão de seus diversos 
governantes, cada qual querendo 
praticar a desforra, mas, nenhum 
dêles, em sã consciência, desejan-
do a prática do bem público, do 
atendimento dos interêsses sociais 
e políticos de seus governadores. 
A cena de Crlstálla se nos afigura 
com a aspereza daquelas que nos 
descreve a História Romana. A 
negra sombra deixada por '11bérlo, 
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desanuvia-se com a chegada do 
nôvo César Callgula . Roma o re-
cebia em festas, e êle sorria. O 
riso, entretanto, dêsse histórico 
moribundo, era um mau prenún-
cio, porque a sua falsidade era bem 
representada. E vendo que nada 
de melhor poderia dar de si, como 
governante, em beneficio do seu 
povo, mandou desenterrar os des-
pojos de sua mãe Agriplna, e os 
transportou para o túmulo de Au-
gusto. Vejam, Srs. Deputados, quão 
1nom1nável é o fato narrador pela 
História Romana . Como se· ajus-
ta, guardadas as proporções, ao 
fato desenrolado no sábado último, 
na cidade de Crlstálla. 

O Sr. Altair Chaves - Nobre De-
putado Artur Fagundes, o exem-
plo que V. Exa. acaba de citar 
é bem demonstrativo da compara-
cão que V. Exa. quis fazer . A fal-
sidade é tão velha quanto o mun-
do, e V. Exa. , instruido, estudio· 
so e preparado como é, sabe que 
o primeiro exemplo veio de Calm, 
que matou o seu próprio irmão. 
A denúncia que V . Exa . recebeu, 
de que altas autoridades dêsse Go· 
vêrno teriam incentivado êsse pro· 
cedimento, no município de Cris-
tálla, não deve surpreender a V. 
Exa ., como não surpreende a nós. 
V . Exa. encontrar á com faclllda-
de, no ex-PSD, que dispõe de fi-
guras luminares na Repu:>llca e 
no Estado, e que bem podem ser-
vir de bom exemplo para jovens 
polltlcos como nós, V. Exa. · en-
contrará, naquela grei, com faci-
lidade, mais de dez, talvez vinte 
ou trinta representantes, que se 
enquadram nessa denúncia, junto 
à Arena, junto aos órgãos legais 
constituídos, se apresentam com a 
pele de cordeiro, de homens de alto 
espírito público. E quando vão ao 
interior, vestem a verdadeira pele 
de lôbo e se igualam aos piores an-
ti-revolucionários e revanchistas. 

O fato que V. Exa. denuncia é 
gravisslmo, mas, multo mais grave, 
Sr. Deputado, é o precedente. 

São necessárias medidas efica-
zes, que corrijam, com a mesma 
violência e com a mesma lmpetucr 

sldade, os danos jurídicos e os 
danos físicos que se causaram ao 
Municipio de Crlstálla. V. Exa. 
tem, para qualquer efeito e em 
qualquer efeito e em qualquer ter-
reno, a nossa integral solidarieda-
de. 

O SR. ARTUR FAGUNDES -
Agradeço, ilustre Deputado Altair 
Chagas, a solldareidade que me 
empresta, e a valiosa contribuição 
do seu aparte. 

Mas, a verdade há de ser dita 
por Inteiro, porque meia verdade 
é fantasia, como fantásticas são, 
igualmente, tôdas as insinuações 
de respeito ao partido da revolu-
ção em Minas Gerais, como fan-
t ásticas e fantasiosas são as in-
formações que nos chegam de 
que há propósito sincero· por par-
te do qual govêrno em conduzir a 
que orientaram e impulsionaram 
sua gestão pautada n os princípios 
a revolução de 31 de março . 

Não, Sr. Presidente, srs . Depu-
tados, de mim não se dirá jamais 
que eu tenha procedido como o 
homem de circo, que, entrando 
por baixo do pano, se encarapi-
tasse logo no mais alto dos assen-
tos, no ponto mais alto das arqui-
bancadas, para reclamar o atraso 
do espetáculo e culpar o despres-
tígio das cenas que se desenrolam 
n o palco ou no picadeiro. Não, Sr. 
Presidente, srs . Deputados, asso-
mamos sempre a esta Tribuna, e 
tôdas as vêzes que o fazemos es-
tamos imbuídos do propósito de 
aqui só trazer a verdade e descre-
ver fatos, cuja autenticidade e cu-
ja procedencla possamos documen-
tar em provas concretas. 1: pre-
ciso que se faça uma repressão 
firme a êsses abusos, sem prece-
dentes, que se perpetraram, na 
cidade de Critália, na tarde 5 d o 
corrente. Não sabemos, Sr. Presi-
dente, até onde, se pode testar a 
paciência dos autênticos revoluci-
onários . E nós, sem falsa modés-
tia, nos consideramos daqueles 
que, nesta Casa, tôdas as horas 
em que se fêz necessário, levantar 
a sua voz para combater e verbe-
rar os ab\UIOS praticados pelo co-
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vêrno que antecedeu à revolução 
de março, o fizemos com altivez 
e estoicismo. 

Assim, temos condições de falar 
desta Tribuna, alto e bom som, 
porque sempre nos perfilamos en· 
tre democratas autênticos, sempre 
defendemos as nossas instituições 
e, sobretudo, sempre combatemos 
o comunismo e a subversão . 

Mas, lamentàvelmente, estamos 
assistindo a o desrespeito da pró-
pria legislação revolucionária e a 
volta ao passado, à prática de ar-
bitrariedade, de subversão e de de-
sordem. 

1: para trazer especialmente ao 
conhecimento do Plenário e pedir 
à Imprensa que aqui se respresen-
ta, encarecidamente, cobertura. 
para o que acabamos de relatar. 
propiciando ao povo o conhecimen-
to dêsses fatos e até aos altos Con.. 
selhos da República, às autorida-
des que têm a responsabilidade e 
o dever de fazer cessar tamanho 
absurdo e restabelecer a ordem ju-
ridica no munlclpio de Cristálla. o Sr. Carlos Eloy - Nobre co-
lega Artur Fagundes. Estamos ou-
vindo,, atentamente. o brilhante 
discurso de V. Exa. com relação 
a arbitrariedades ocorridas na ci-
dade de Cristália e trazidas ao co-
nhecimento da Casa . Quero, neste 
instante, congratular-me com V . 
Exa. pelo brilhantismo com que 
narra os fatos e deixar a minha. 
convicção de que, diante dos acon-
tecimentos narrados por V . Exa., 
providências enérgicas serão toma-
madas para que a ordem pública 
seja restabeleclda naquela cidade 
e para que fatos desta natureza 
não mais ali ocorram para man-
char a vida daquela pacata cida-
de mineira. 

O SR. ARTUR FAGUNDES -
Agradeço o confôrto de suas pala-
vras que vêm enriquecer o meu 
modesto pronunciamento, mas, Sr. 
Presidente e Srs. Deputados ... 

O sr. Sinval Boaventura - De-
sejo, mterromper, novamente, o 
discurso de V . Exa. porque estou 
meio encabulado e queria ter cer-
teza. será que o Deputado Mu-

rUo Badaró, Secretário do Govêr-
no. vai aparecer, no inquérito, 
como mandante intelectual dessa 
situação ou será que vai aconte-
cer como o inquérito que pedi para 
o caso de Rio Paranaíba, quando 
o Delegado de Polícia foi espanca-
do pelo Prefeito e que resultou no 
processo do meu Delegado? V . 
Exa . deve acompanhar bem dP. 
perto êsse inquérito de Cristália 
porque, do contrário, os amigos de 
V. Exa. é que serão processados. 

O SR . ARTUR FAGUNDEB -
Agradeço a oportunidade da adver-
tência de V. Exa . 1: verdade que 
tudo é possível acontecer. Desde 
que foi possível arrebentarem-se 
as portas de um prédio publico, in-
vadi-lo, usurpar-lhe documentos, 
apropriarem-se, indevidamente, de 
peças substancials à sua vida po-
litico-adminlstrativa, tudo é possi-
vel ocorrer no desenrolar da apu-
ração dêstes fatos. Mas não acre-
dito que seus principais protago-
nistas, seus responsáveis material-
mente falando, possam ficar imu-
nes da sanção legal, possam ficar 
na impunidade, porque, se assim 
ocorrer, não teremos outra solução 
e nem outro caminho, senão o do 
restabelecimento das penas de Ta-
lião - "dente por dente, ôlho por 
ôlho". 

O Sr. Sinval Boaventura - Sr. 
Deputado. Estou solidário com V. 
Exa. e estarei com qualquer cole-
ga que trouxer ao conhecimento 
desta casa fatos desta natureza. 
atos de arbitrariedade e de perse-
guição, porque não concordo com 
os nossos irmãos mineiros, de quaL 
quer região ou de qualquer Parti-
do, sejam perseguidos por quem 
está no Govêrno . V . Exa. pode 
anotar esta minha observação: 
amanhã os jornais da Capital -
através da inteligência do Secre-
tário Murllo Badaró e do Serviço 
de Imprensa do Palácio da Liber-
dade- vão notificar que o Depu-
tado Artur Fagundes e seus ami-
gos estão enganados, porque o pre-
feito foi à Prefeitura em virtude 
de mandado judiclal. v. Exa sabe 
que o Deputado MurUo Badaró é 
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muito inteligente . Não acredito 
que aquêle nosso colega esteja co-
nivente com esta situação reinan-
te em Cristálla. 

O SR. ARTUR FAGUNDES -
Acredito, Deputado Sinval Boaven. 
tura, na inteligência do Sr. Mu-
rllo Badaró; mas não posso conce-
ber que ela atinja ao ápice da ne-
gação de verdade. Acredito que 
ela será impotente e incapaz de 
ocultar a verdade inteira dos fa-
tos que estou narrando, uma vez 
que todos os fatos têm documen-
tação comprobatória. Primeiro: foi 
decorrente de mandado de segu-
rança, que se viu novamente in-
vestido nas funções e novamente 
cassado pela Resolução no 4 de 12 
de maio, contra a qual não houve 
recurso 8 . Exa. o prefeito cassa-
do, porque permaneceu fora da 
Prefeitura mais de 1 ano. Não po-
deria ser agora, depOis do Ato Ins-
titucional número 2, de 27 de ou-
tubro de 65, que diz textualmen-
te, no seu artigo 19, que serão ex-
cluídas da apreciação do Jutilciá· 
rio as Resoluções da Câmara de 
Vereadores que cassem mandatos 
ou declarem impedimentos de pre-
feitos, que S. Exa. haveria de in-
vocar, a sua condição de prefeito 
de Cristálla . 

Não, Sr. Deputado Sinval Boa-
ventura: se a imprensa conseguir 
- ilustrada pela inteligência de 
Murilo Badaró - negar a verdade 
Inteira dos fatos nós aqui volta-
re!;llOS para, com documentação em 
maos, provar que a verdade é bem 
outt"a; que o prefeito de fato e de 
direito, do município de Cristã-
lia, é o Sr. Euzébio Ferreira da 
Silva; que o Sr. Hely Borges de 
Souza quer entrar para a Prefei-
tura à fôrça, praticando justiça 
com as próprias mãos acompanha-
do de incauto protetorado, todo 
armado, com o apoio e a cobertura 
de d.lllgência policial, invadindo 
prédio público e a municipalidade 
de Cristál1a. Temos a documenta-
ção comprobatória de tôdas a ver-
dade dos fatos. Faremos transcre-
ver, nos Anais, várias destas pe-
çaa. Não poaao acreditar que 

o Govêrno do Sr. Israel Pinheiro 
que tem compromisso com o chef~ 
do Govêrno Revolucionário, o Pre-
sidente Castelo Branco e com os 
homens que fizeram a Revolução 
de governar com a Aliança R~ 
novadora Nacional, possa permitir 
que se praticasse, com a cobertu-
ra e o bafejo do seus auxlliares 
imediatos, arbitrariedades e crimes 
contra a Administração Públlca . 

O Sr. Pinto Coelho - Sr. Depu-
tado chamado para fora do Ple-
nário, infelizmente, não p u d e 
acompanhar com a atenção que 
merece o discurso de V . Exa. Na 
parte que ouvi, v. Exa. dizia 
que o Prefeito ocupou com o au-
xilio militar a Prefeitura de Cris-
tália e que estava acobertado com 
a liminar de mandado de seguran-
ça . .tste pedaço eu ouvi . Quer di-
zer então que êle estava acoberta-
ra com mandado judicial, para 
ocupar o cargo? 

O SR. ARTUR FAGUNDES -
Vou esclarecer novamente: a pri-
meira vez, em setembro de 1964 
a Câmara Municipal de Cristálla' 
pela Resolução n.0 2, declarou a per: 
da de mandato do Sr. Hely Borges 
de Souza, por ter passado mais de 
60 dias fora do município, cumprtn. 
do a Lei n° 28, que determina a 
perda de mandato, com a ausên-
cia superior a 15 dias . Des.sa,. reso-
lução êle entrou na J ustlça com 
mandado de segurança. Teve a li-
minar concedida por que entendeu 
o Juiz "a quo", de 1 a instância que 
não tendo sido expressamente' con-
signado, no edital de convocação 
da Câmara o motivo que devesse 
ser objeto de apreciação, impu-
nha-se a concessão da llm1nar. 
Concedida, então, a llminar, no 
mês de dezembro de 1964, o pre-
sidente da Câmara, convocou-o 
para reintegrá-lo no cargo, o que 
se verificou em J anelro de 1965 . 
Novamente se ausenta do municí-
pio, e desta vez por 120 diaa; quan-
do em maio de 1965 a CAmara 
Municipal de Crlstálla, cumprindo 
as tormaHdades regimentais e a 
Lei Orgânica dos Munldplos, vota 
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n resolução n° 4, cujo teor é o se-
guinte: - "Câmara Municipal de 
Crlstálla - Minas. 

Resolucão n: 4- A Câmara Mu-
nicipal de Cristália decreta e pro-
mulga a seguinte resolução: 

Art. 1.9 - Fica decretado na for-
ma dos artigos n°s. 40 e 47 da Lei 
no 28 de 22 de novembro de 1947, 
a perda de mandato do Prefeito 
Dr . Hely Borges de Souza por ha-
ver infringido deliberadamente a 
lei acima mencionada. Art. 2.9 -
Punir Judicialmente o sr. Hely 
Borges de Souza, bem assim seu 
irmão ex-Secretário da Câmara, 
por haver falsificado atas desta 
Câmara. 

Art. s.o - Esta Resolução entra-
rá em vigor na data de sua pu-
blicação. revogadas as disposições 
em contrário. 

Crtstálla, 12 de maio de 1965. 
(a.) Domingos José da Costa -

Presidente. 
<a.) Feliciano do Amaral - Se-

cretário". 
Sr . Presidente, esta Resolução 

teve como fundamento, duas ra-
zões diferentes : a primeira decor-
rente da falsificação de Lei para 
empréstimo na Caixa Econômica, 
e a segunda, ausência do munlci-
pio por mais de 15 dias. 

Por esta deliberação da Câmara, 
o Sr. Hely Borges teve declarada, 
pela segunda vez, a perda do seu 
mandato. Dela foi notificado por 
correspondência postada mediante 
A . R. Da Resolução a Câmara deu 
ciência ainda, ao Juiz de Direito 
da Comarca; aos Secretários do 
Interior e Justiça e da segurança 
e da Segurança Pública; à Assem-
bléia Legislativa e aos Tribunais 
Eleitoral e de Justiça. Contra ela 
o Cassado não se se manifestou, 
dela não recorrendo . 

Preferiu conformar se, pols àque-
la altura já corriam contra si dois 
inquéritos: um na Promotoria Pú-
blica, requerido pela Prefeitura, e 
outro, pelo Departamento Nacional 
de Estradas de Rodagens, relativo 
ao desvio da verda do Fundo Ro-
dovtárto Naclo~ . 

Dois serviores do D. N. E. R . all 
estiveram, incumbidos de verificar 
a procedência de tais denúncias . 

Conseguiu aquêle órgão verttlcar 
a absoluta falta de escrituração 
financeira da gestão do Sr. Hely 
Borges de Souza e ainda mais, que 
as cotas do Fundo Rodoviário Na-
cional como de resto e, também, do 
Impõsto de Renda e do Impôsto 
de Consumo, não foram sequer es-
criturados naquele mun1cfpio. Não 
foram aplicadas conforme manda-
mento legal do diploma que as ins-
tituiu e estabeleceu . Assim saben-
do que já corriam dois processos 
contra si, não teve sequer condi-
ções de ingressar na Justiça . As-
sumiu o mandato de prefeito de 
Crlstálla, o sr . Euzébio Ferreira da 
Sllva, praticou dali para a frente 
a regularização e normalização da 
vida financeira e trabalhou em be-
neficio do povo, praticando umo. 
admlnistração honesta, melhoran-
do as condições das estradas, 
abrindo novas estradas, ampliando 
a rêde escolar, firmando com o ar. 
Secretário da Educação, naquele 
tempo, Deputado Aureliano Cha-
ves, o convênio de manutenção da 
rêde do ensino primário de Crls-
tália. Veja o Deputado Pinto Coe-
lho, que desde julho de 65 até 5 
de maio, o Sr. Euzéblo Ferreira ra 
Sllva exerceu a chefia do Execu-
tivo Municipal de Crlstália, rece-
beu as duas cotas que eram devi-
das ao mun1cipio, praticou todos 
êstes fatos dentro dos preceitos 
constitucionais que nos orientam e 
governam; administrou investido 
legalmente do seu "munus" publl-
co até agora, e só agora, Sr. De-
putado, - curiosa coincidência -
e só agora quando assume o go-
vêrno um homem do extinto Par-
tido Social Democrático, é que S. 
Exa. se investe contra uma situa-
ção, juridicamente perfeita, contra 
uma situação de fato e de direito 
consagrada pela ação do tempo, 
porque nem mes~ qualquer me-
dida judicial poderia ser impetra-
da. em face do que estabeleceu o 
artigo 19, n° 2, do Ato Instltuclo-
llal m 2, de Z7 de ou~bro de 1985. 
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Como vê V. Exa ., só mesmo ar·-
rombando a Prefeitura, só mesmo 
invadindo o prédio público da Câ-
mara para se apropriarem dos li-
vros da edilldade e de posse da 
documentação do Poder Municipal, 
governar com o apoio do homem 
do Oovêrno, e sobretudo, pratican-
do a retomada "ma nu mll1tari,, à 
fôrça. 1: uma aberração jurldlca, 
é uma excrescência do regime de 
mocrático; é um absurdo adomi-
nável, isto que foi perpetrado em 
Crlstália, no dia 5 de março, às 
17 horas . Colheu de surprêsa o 
chefe do Executivo, a Edilldade e 
o próprio povo daquela pacata co-
muna interiorana . 1: êsse o pro-
testo que trago a esta Casa. 

O Sr Pinto Coelho - Agrade-
ço Exa. porque realmente deseja-
va e tenho todo o interêsse de me 
inteirar do ep1sódio que Exa . re-
lata da Tribuna, na condição de 
Deputado que, inclusive, faz po-
lltica naquelas imediações, ape-
sar de não fazer poUtica no mu-
nicfpio de Cristálla, mas êsse é 
um assunto que interessa a qual-
quer parlamentar e a ser verdade 
- e acredito realmente que seja, 
pela clareza e sinceridade com 
que V . Exa. esclarece o eplsódio 
- temos a impressão de que além 
de o fato ser uma aberração ju-
rtdica, chega a ser um caso de in-
tervenção, porque o que foi feito, 
parece-me que o Oovêrno do Es-
tado está impondo um Prefeito 
que não tem mais d1reito, que já 
teve o seu mandato cassado de 
acôrdo com as formalidades le-
gais e constitucionais. 

O SR. AR'I'HUR FAOUNDES -
Sou eu quem agradece a V . Exa. 
Deputado Pinto Coelho, a oportu-
nidade que nos ensejou de melhor 
esclarecer a matéria que aqui es-
tamos ventilando . 

Sr. Lúcio de Souza Crus - De-
sejo congratular-me com o nobre 
colega pelo discurso que vem pro-
nunciando nesta Casa, dando co-
nhecimento ao povo mineiro de 
lamentáveis ocorrências no Muni-
clplo de Cristál1a. v. Exa. de-
monatra, mala uma vez, a sua 

bravura e o seu empenho em de-
fesa, não apenas dos correligioná-
rios, mas, acima de tudo, das 11-
berdades, da lei e da justiça . Es-
pero que o eminente Governador 
Israel Pinheiro, tomando conheci-
mento dessa grave denúncia for-
mulada por V . Exa. determine a 
instauração de rigoroso ,inquérito 
presidido por uma autoridade de 
isenta e faça cumprir em Crtstá-
lla a lei, restabelecendo a ordem 
pública. 

SR. ARTHUR FAGUNDES -
Agradeço, Sr . Deputado Lúcio de 
Suiza Cruz, o refôrço de seu apar-
te à exposição que aqui estamos 
fazendo, principalmente neste as-
pecto de encarecer e supllcar, co-
mo encarecemos e suplicamos, 
com tôda a veemência ao Oover-
nador Israel Pinheiro. que talvez 
desconheça o quadro sombrio que 
se desenrola nas plagas sertane-
jas do munlcfpio de Crlstálla, 
para que S . Exa. conheça-os, e 
para que possa determinar a ida 
de uma autoridade capaz e isenta 
de partidarismo e de sectarismo 
politico, eqüidistante das conveni-
ências politicas, para apuração 
completa de tôda essa barbarida-
de, de tôda essa truculência, de 
tôdo êsse processo crimlnoso, com 
que se pratica a invasão e a re-
tomada, por homens armados e 
com cobertura militar, da Prefei-
tura e da Câmara Municipal. São 
vários crimes que ali se praticam, 
9, um só tempo. São crimes defi-
nidos e capitulados no nosso Có-
digo Penal, contra a admlnlstra-
ção pública e contra o patr1mô-
n1o. 1: a invasão de um prédio pú-
blico, é a usurpação de papéis pú-
blicos e a tomada violenta, ao ar-
repio da Lei e da Const1tuiçã.o, de 
um Poder legitimamente constitui-
do, porque é emanado do povo e 
só em seu nome, nome do Povo e 
da Lei pode e deve ser exercido . 

Assim, nós encarecemos as 
energicas providências do Oovêr-
n o, e acreditamos nela, porque, 
em verdade, estamos vivendo a 
restauração de nosa Pikta, esta-
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mcs tentando vitalizar as nossas 
instituições, redimido que fomos 
dos pecados do Govêrno anterior, 
redimidos que fomos pela revolu-
ção de março, do comunismo, da 
subversão e da corrupção avassa-
ladora do patrimônio e dos erá-
rios públicos. Não estamos viven-
do uma hora de anormalidade, e 
não estamos vivendo o momento 
de um Govêrno discricionário, des-
pótico e totalitário, porque se pre-
tendesse a revolução de março, 
assumir o podP,r para exercê-lo 
com autoridade e com prepotência 
ela o teria feito, silenciando as 
Casas Legislativas, e a esta hora, 
a nossa voz, não seria ouvida de~ 
ta Tribuna. Não, Sr. Presidente e 
Srs. Deputados. Nós acreditamos 
na sobrevivência do regime demo-
crático; nós acreditamos na since-
ridade de prppósitos do Govêmo 
revolucionário, e porque acredita-
mos nesses propópositos que ins-
piram, sobretudo, a revolução de 
março de 1964 é que nos sentimos 
no dever de denunciar, desta Tri-
buna, ao Governador Israel Pi-
nheiro, os fatos absurdos; as vio-
lências praticadas na cidade de 
Cristália, que modestamente re-
presentamos neste Legislativo. 
Esperamos que as providências se-
jam tomadas, porque acreditamos 
em que o Sr. Israel Pinheiro há 
de governar orientado sob a fel· 
cão do governo da ~pública e 
inspirados nos propósitos que di-
taram a mudança do govêmo em 
64, segundo, sobretudo, a rota e 
o itinerário tJ.<açados pelo govêrno 
revolucionário, para a condução 
de nossos destinos a dias melho-
res, de paz, de tranqüilidade e 
progresso para a gente brasileira. 

Vou deixar a Tribuna, Sr. Pre-
sidente, pedindo a transcrição, co-
mo parte do meu discurso, de dl-
versos documentos, que definem os 
antecedentes desta negra história, 
que vive a comunidade de Cristã-
lia, a fim de fixar bem a nossa po-
sição de inarredável e inabalável 
solidariedade aos nosssos correli-
gionárics, que estão sendo espolia-
dos nesta. hora, com a cobertura 

de homens do govêrno Israel Pi-
nheiro. 

Pedimos, mais uma vez, que as 
providências sejam adotadas, e es-
peramos que, de outra feita, pos-
samos vir a esta Tribuna para di-
zer que a ordem foi restabelecida, 
respeitada a legalidade e reposta 
dos podêres Executivo e Legislati-
vo da Municipalidade de Cristália. 

Agradeço o subsidio dos valiosos 
apartes que me foram oferecidos, 
porque vários dêles ocasionaram o 
ensejo de melhor esclarecer os fa-
tos e conduzir a discussão dos 
acontecimentos de que Cristália 
foi palco no sábado último. 

Com estas palavras, formulada 
que foi a nossa denúncia de ma-
neira clara e ineludivel, esperamos 
que se faça justiça e que o govêr-
no do Estado adote enérgicas e 
imediatas providências para o res-
tabelecimento da lei e do respeito 
na cidade de Cristâlia, no Norte de 
Minas Gerais. 

DOCUMENTOS: 

Exmo. Sr. Representante do ML 
nlstério Público da Comarca de 
Grão Mogol. 

Euzéblo Ferreira da S!Jva, na 
qualidade de Prefeito Municipal 
de Cristália, vem a presença de V. 
Exa. solicitar providências no sen-
tido de que seja instaurado Inqué-
rito contra os ex-Prefeitos daquêle 
Município, Cidadãos Hely Borges 
de Souza e Teodomiro José Borges, 
pelo fato que passa a expor: 

Tendo a Câmara Municipal da-
quele município cassado mandato 
do Prefeito Hely Borges de Souza, 
sob o fundamento de o mesmo não 
ter residência naquele município, e 
sim em Belo Horizonte, assumiu 
a Chefia do Executivo e Vice-Pre-
feito Teodomiro J osé Borges. 

Acontece que, em virtude de or-
dem judicial, concedida em man-
dado de segurança por êle impe-
trado voltou à frente do Poder Exe-
cutivo; e, 3 dlas após ter aasumldo 
o cargo, ausentou novamente d o 
municipio, deixaQdo-o abs.n~ona<lo. 
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A Câmara Municipal, zelando 

pelo lnterêsse do município, con-
vocou n ovamente o vice-prefeito, e 
o empossou nas funções de pre-
feito. 

Assumindo a Prefeitura o vice-
-prefeito, apesar de êle residir na. 
sede do município, nenhuma assis-
tência vinha dando ao município 
e o que tudo indicava estava ex-
tra vi ando verbas por êle recebidas, 
tanto assim, que por diversas vêzes 
a Câmara o convocou para pres-
tar esclarecimentos sôbre a admi-
nistração e bem assim para apre-
sentação de comprovantes das des. 
pesas feitas por êle e seu anteces-
sor, conforme demonstração em 
balanços por êle encaminhado à 
Câmara para a devida apreciação, 
e êie não foi atender. O que fazia 
o Prefeito, sempre que a Câmara 
marcava suas reuniões, era ausen· 
tar do Município . 

Sob o fundamento da falta de 
prestação de contas do Vice-Pre-
feito, nas funções de Prefeito, a Câ-
mara por decisão de sua maioria, 
decretou o impedimento dêste, 
ocasião em que, por fôrça de lei, 
na qualidade de Presidente da Câ-
mara daquêle município, assumiu 
a chefia do Poder Executivo do 
município. 

Dado a desordem em que encon-
trava o município e receoso de 
que a minha entrada na Pref~itu
ra seria impedida, viajei, em se-
guida para Belo Horizonte, a fim 
de conseguir garantias ficando o 
prédio da Prefeitura fechado. 

Acontece que o Sr . Teodomiro 
J osé Borges desreipeitando a deci-
são da Câmara, quebrou as portas 
daquela repartição e continuou no 
exercício do cargo, só abandOJ':.an-
do depois do meu regresso de Belo 
Horizonte, em virtude da interven-
ção judicial e de um oficial que ali 
estêve para o fim de garantir a 
minha entrada na Prefeitura. 

Assumindo a Prefeitura pude 
constatar verdadeira balbúrdia na-
quela repartição, como sejam: 

O Prefeito Hely Borges de Sou-
za, além de ter extraviado verbas 
da Municipalidade, contraiu com 

a Caixa Econômica do Estado de 
Minas Gerais, um empréstimo de 
Cr$ 3 . 000.000 (três milhões de cru-
zeiros>, sem autorização da Câma-
ra Municipal de Crlstália, utilizan-
do falsa certidão, conforme pode 
provar, pois a. Câmara Municipal 
nunca tecebeu mensagem do Chefe 
do Executivo nêsse sentido, e mui-
to menos jamais deliberou sôbre o 
assunto. 

O Sr. Teodomiro José Borges, 
assumindo o cargo, em vlrtud~ de 
ter o ~r. Hely Borges de Souza, 
abandonando o Município, prati-
cou irregularidades idênticas a do 
seu antecess::>r, como sejam: falta 
de prestação de contas perante a 
Câmara; desvio de verbas, adulte-
ração de documentos públicos. 

Que, outras pessoas concorram 
para a prática dos fatos aqui enu-
merados, tendo assinado certidões 
falsas de leis inexistentes, atestan-
do dolorosamente s. existência de 
documentos públicos o que ficará 
provado. 

Ainda o Sr. Teodcmiro José Bor-
ges por sua própria dellberaçã,., 
afastou do cargo de professôra das 
Escolas Reunidas daquela ctdad~ a 
Senhorita Zizita Costa, colocando 
em seu lugar Natalina dos San-
t os Oliveira, usando para isto de 
ameaças e desacato àquela Senho-
rita ,em frente ao estabelecimento 
de ensino, quando para ali ela se 
dirigia . 

Diante do exposto, espero que 
seja por V. Exa. tomado as pro-
vidências que o c~so exige. 

Grão Mogol, 3 de março de 1960. 
(a.) Euzébio Ferreira da Silva-

Prefeito Municipal de Cristália. 
Documentos: 

1.9 - Memorando da Caixa Eco-
nômica Estadual . 

2.0 - Telegrama da Caixa Eco-
nômica Estadual dirigido ao Pre-
sidente da Câmara Municipal de 
Crlstálla. 

3.0 - Atestado firmado pelo Se-
cretário da Câmara de Cristálla, 
confirmando a inexistência de lei 
que autorizou o empréstimo. 

4.0 -Atestado firmado pelo Se-
cretário da Câmara de Cr1stá11a da 



-310 

inexistência de lei, que autorizasse 
o Prefeito assinar o Convênio Es-
colar. 

5.0 - Declaração firmado por 
cinco Srs. Vereadores da inexistên-
cia de lei que autorizasse o Pre-
feito a contrair empréstimo. 

DECLARAÇÃO 

Nós abaixo assinados, Domingos 
José da Costa, Presidente em exer-
cicio da Câmara Municipal de 
Cristália, Temóteo Luiz de Andra-
de, Francisco Vieira da Silva, Raul 
Borges de Oliveira, Vereadores à 
m e s m a Edilidade, Feliciano do 
Amaral, Secretário, confirmamos e 
declaramos para os fins de direi-
to, que são verdadeiras as acusa-
ções feitas pelo Sr. Prefeito, aos 
Senhores Hely Borges de Souza e 
Teodomiro José Borges, através do 
Ministério Público da Comarca de 
Grão Mogol, e, na qualidade de r e· 
presentante do nosso municiplc, 
apelamos à mesma autoridade, no 
sentido de que seja tomada as pro-
vidências necessárias, em tômo da 
mesma representação. 

Firmamos a presente. 
Cristália, 3 de junho de 1965 . 
Comarca Municipal de Cristália 

- Estado de Minas Gerais . 

ATESTADO 

Atesto para os devidos fins, que 
revendo o arquivo desta Comarca 
Municipal, dêle verifiquei que nada 
consta a respeito do empréstimo 
contraído p e 1 o ex-Prefeito Hely 
Borges de Souza, com a Caixa Eco-
nômica do Estado de Minas Gerais, 
ou melhor n ão consta nenhuma lei 
que autorizasse o mesmo a contrair 
o aludido empréstimo. 

Por ser verdade, firmo o presen-
te . 

Câmara Municipal de Cristálla, 
29 de maio de 1965. 

(a.) Fellciano do Amaral - Se-
cretário. 

Visto, (data supra) - (a.) Do-
mingos José da Costa- Presiden-
~ em exercício. 

Reconheço as firmas supras e 
dou fé . Em testemunho WS. da 
verdade. 

Cristália, 29 de maio de 1965. 
(a.) Wladimir Nery Silva - Ta-

belião. · 
O SR. PRESIDENTE - Conti-

nua em discussão o Art. 1° (Pau-
sa>. Encerro a discussão . 

Em discussão o Art. 2o. <Pausa) . 
Encerro a discussão. 

Em discussão o Art . 3.0 (Pausa) . 
Encerro a discussão . 

Em discussão o Art. 4°. (Pausa). 
Encerro a discussão. 

Encerrada a 26 discussão do Pro-
jeto n o 3 .515. 

26 discussão do Projeto 3 .524166, 
do Sr. Governador do Estado, o 
qual abre crédito especial de 10 
milhões de cruzeiros à Secretaria 
de Estado da Fazenda. 

As Comissões de Justiça e de F.i-
nanças opinam pela provação do 
projeto. 

Em discussão o Art. 1o. (Pausa). 
Encerro a discussão . 

Em discussão o Art. 2° (Pausa). 
Encerro a discussão . 

Encerrada a 26 discussão do Pro-
jeto n o 3.524. 

26 discussão do Projeto 3 . 527166, 
do Sr. Governador do Estado, o 
qual concede pensão à viúva de 
Simeão Pena de Faria.. 

As Comissões de Justiça e de Fi-
nanças opinam pela aprovação do 
projeto. 

-Vem a Mesa. 

REQUERIMENTO 

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

o Deputado infra-assinado re-
quer a V. Exa . , ouvida a Casa, o 
adiamento da 26 discussão do Pro-
jeto n° 3.627, por 10 dias. 

Sala das Reuniões, 9 de março 
de 1966. 

Sebastião Anastácio. 
O SR. PRESIDENTE- O Sr. Se-

bastião Anastácio encaminha à 
Mesa Requerimento pedindo o 
adiamento da discussão do proje-
to por 10 dias. 

-311-
Em votação o Requerimento. Os 

Srs. Deputados que o aprovam, 
queiram permanecer como se en-
contram. . 
Fica adiada a 2a discussão do Pro-
contram. (Pausa) . Foi aprovado. 
jeto 3 . 527, por 10 dias. 

ENCERRAMENTO 

O SR. PRESIDENTE - Esgota-
da a matéria constante da pauta 
e não havendo Oradores inscritos, 
a Mesa encerra a Reunião e con-
voca os Srs. Deputados p a r a a 
Reunião Ordinária de amanhã, às 
14 horas, com a seguinte Ordem 
do Dia: 

ORDEM DO DIA - 1013166 
1.a 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. 

Dbcussão e votação de redações 
finais. 

2.• Parte 

Das 16 às 18 horas: 
Votação, em 26 discussão, do Pro-

jeto no 3.463 j65, do Sr. Governa-

dor do Estado, o qual abre à se-
cretaria de Estado da Fazenda o 
crédito especial de Cr$ 5 . 259. 005. 

Votação, em 2a discussão, do Pro-
jeto n° 3 . .515166, do Sr. Governa-
dor do Estado, o qual abre à Se-
cretaria de Estado da Educação o 
crédito especial de Cr$ 795. 000. 

Votação, em 2a discussão, do Pro-
jeto n° 3.524166, do Sr. Governa-
dor do Estado, o qual abre crédito 
especial de Cr$ 10.000.000 à Se-
cretaria de Estado da Fazenda. 

1.a discussão, do Projeto n o3.554l 
66, do Sr. João Na varro, o qual 
considera de utilidade pública o 
Lions Clube de Ouaxupé, sediado 
no mesmo município. 

1.a. discussão, do Projeto n° 3.5551 
66, do Sr . Carlos Eloy, o qual dá. 
denominação a Grupo Escolar em 
Cruzilia. 

1.6 discussão, do Projeto n° 3.5561 
66, da Sra. Marta Nair Monteiro, 
o qual dá nova redação ao Art. 
217, da Lei n o 2 .610, de 811162. 

2.a discussão, do Projeto n° 2.0661 
66, do Sr. José de Castro, o quai 
declara de utilidade pública a .A,s.. 
sociação Brasileira de Odontologia, 
subsecção de Juiz de Fora- MO. 

2.6 discussão, do Projeto n° 3.54ijl 
66, do Sr. Carlos Eloy, o qual dá 
a denominação de Deputado Cláu-
dio Pinheiro à Unidade Sanitária 
do Município de Caeté. 

- Levanta-se a Reunião. 
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PRESIDtNCIA DOS SRS. LEAO BORGES, PINTO COELHO E 
SOUZA E SILVA 

SUMARIO - Comparedmento 
Ata - Expediente: Oficio s1n.0 e 
Telegramas diversos - Radiogra-
ma e Cartão - Leitura e Apresen-
tação de Proposições - Parece-
res: para 2.• discussão do 1.0 Tur-
no do Projeto de Emenda Consti-
tucional n . 798J64; para 2.• dis-
cussão dos Projetos ns . 3 . 501165 
e 3. 542; para 3.• discussão do Pro-
jeto n . 3.018; sObre o Requeri-
mento n . 1.133; e sObre as Indi-
cações ns . 1. 046 e 1. 053 - Pro-
jetos ns. 3 .558 e 3.559 do Sr. Ma-
noel Costa - Requerimento n . 
1.159 do Sr . José de Castro -
Discurso e Requerimento da 
Sra. Maria Pena - Indicação n . 
1. 058, do Sr. Expedito Tavares 
- Discurso e Indicação n . 1. 059, 
do Sr. Pinto Coelho - Indicações 
ns. 1. 060, do Sr . Hélio Garcia, e 
1.061, da Sra. Marta Nair Mon-
teiro - Comunicações do Sr. 
Batista Miranda - Discursos dos 
Srs. Ataliba Mendes, Waldomiro 
LObo, Cícero Dumont e José Ma-
ria Magalhães - Discussão e V o-
tação de 'Proposições - Comuni-
cações do Sr. Batista Miranda 
- Requerimento n . 1.153 - Dis-
curso do Sr. Waldomiro Lôbo -
Aprovação - Requerimento da 
Sra. Maria Pena - Discurso 
do Sr. Wilson Modesto - Apro-
vação- 2• Parte da Ordem do Dia 
- Votação, em 21) discussão, do 
Projeto n. 3. 463 -Aprovação do 
artigo 1°-Verificação- Chama-
da- Falta de "quorum" para vo-
taçio -1• discussão dos Projetos 

ns. 3. 554 e 3. 555 - 1• discussão do 
Projeto n . 3 . 556 - Discurso do 
Sr . Sinval Boa ventura - Encer-
rada a discussão - 2.• discussão 
dos Projetos ns . 2.066 e 3.545 -
Encerramento- Ordem do Dia. 

COMPARECIMENro 

As 14,05 horas, comparecem os 
senhores: 

Leão Borges - Mário Hugo La-
deira- João Navarro - Reny Ra-
bello - Pinto Coelho - Anuar Fa-
res - Altair Chagas - Álvaro Sa-
les - Alvimar Mourão - Aníbal 
Teixeira - Artur Fagundes - Atali-
ba Mendes - Athos Vieira de An-
drade- Aureliano Chaves - Batis-
ta Miranda - Benedito xavter -
Carlos Eloy - Csrlos Megale - Cí-
cero Dumont - Daniel de Barros -
Délson Scarano - Dermeval Pimen-
ta Filho - Expedito Tavares - Fio-
rivaldo Dias - Gomes Moreira -
H élio Garcia - Hermelindo Paixão 
- Homero Santos - Hugo Castelo 
Branco - Jairo Magalhães - Jorge 
Ferraz - Jorge Vargas - João Luiz 
de Carvalho - João Vaz - Joaquim 
de Melo Freire - José de Castro 
- José Luiz Baccarini - José Maria 
Magalhães - Lélis Chaves- Lou-
rival Brasil - Lúcio de Souza Cruz 
- Luiz Junqueira - Manoel Costa 
-Maria Pena- Marta Nair Mon-
teiro - Martins Silveira - Nica-
nor Armando - Nunes Coelho -
Orlando Andrade- Otelino Sol-
Paulino Cícero - Pires da Luz -
Raul Fernandes ~ Sebastiio Anal· 
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tãclo - Sebastião Nascimento -
Sette de Barros - Sinval Boaventu-
ra - Souza e Silva - Valdir Mel-
gaço - Waldir Morato - Waldo-
miro LObo - Walthon Goulart -
WUson Chaves - Wilson Modesto 
- Wilson de Paiva - Wilson Ta· 
nure. 

- Com a presença de 66 srs. 
Deputados, o Sr . Presidente decla-
ra aberta a Reunião . 

ATA 

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 . 

EXPEDIENTE 

O SR. JOAO NAVARRO - (1.0 

Secretário) - Lê Expediente cons-
tante da seguinte matéria: 

OF:!CIO 

Ministério do Trabalho e Previ-
dência Social. 

Brasili.a, em 24 de fevereiro de 
1966. 

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

Em atenção ao Oficio n . 3.4251651 
OG., de 1.0 de outubro de 1965, 
passo ao poder de V . Exa. a anexa 
cópia do Oficio IAPFESP - 27.6771 
65, que atende ao Requerimento n. 
1.005, dessa Assembléia . 

Valho-me do ensejo para apresen-
tar a V . Exa. . os protestos de esti-
ma e aprêço. 

(a.) João Tamer- Subchefe do 
Gabinete. 

COPIA 

Instituto de Aposentadoria e Pen-
sões dos Ferroviários e Emprega-
dos em Serviços Públicos. 

Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 
1966. 

Senhor Subchefe: 
Restituímos a Vossa Senhoria, em 

anexo, o processo METPS 308 .7481 
65 (IAPFESP- 27.677165), concer-
nente ao Senhor Deputado Moreira 
Júnior e outros, à Assembléia Le-
gislativa de Minas Gerais, conten-
do sugestões para ser melhorado o 
sistema de atedimento nos paga-
mentos de benefícios aos segurados 
dês te Insittuto. 

Em atenção às considerações for-
muladas pelos ilustres parlamenta-
res, informamos a Vossa Senhoria 
que a diretriz principal do IAPFESP 
é sempre adotar medidas que visem 
a proporcionar eficiente assistên-
cia aos segurados, tanto que já fir-
mou critério para. simplüicar os pa-
gamentos. 

Assim, também, em setembro do 
ano pró%imo findo, a Junta Inter-
ventora houve por bem determinar 
estudos que objetivem a. possibili-
dade de as Delegacias Estaduais es-
tabelecerem convênios com as fer-
rovias de suas jurisdições, para pa-
gamentos aos respectivos beneficiá-
rios . 

Comunicamos, outrossim, a Vossa 
Senhoria que, em virtude da Re-
solução n . 4, de 2117165, do Banco 
Central da República do Brasil, es-
tudos já aprovados neste Instituto, 
para pagamento de beneficio e de 
servidores, por intermedio da sede 
bancária nacional, dependem, ape-
nas, da aprovação de convênios pa-
ra sua. execução. 

No que toca, especialmente, à De-
legacia em Minas Gerais, todos os 
meios vêm sendo utilizados para 
que os pagamentos cheguem, em 
tempo hábil, aos segurados. 

Aproveitamos a oportunidade pa-
ra. renovar a Vossa Senhoria os pro-
testos de nossa elevada estima e 
consideração. 

(a. ) Paulo da Silva Cabral 
Presidente da JI. 

- Ciente. Publicar. 



TELEGRAMA 

Guanabara, 1.0 de março de 1966 . 
Exmo. Sr. Presidente da. Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais . 

Apraz-me agradecer Vossência 
genWeza comunicar haver assumi-
do Presidência Assembléia Legisla-
tiva Minas Gerais e formulo votos 
pleno sucesso cargo recém -eleito . 

(a . ) Oswaldo Cordeiro Farias -
Ministro Extraordinário. 

Ciente. Publicar. 

TELEGRAMA 

Rio de Janeiro, 8 de março de 
1966 . 

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

Agradeço comunicação telegrama 
19 corrente Vossência pt Parabenizo 
Assembléia Legislativa Mineira s:i-
bia escolha pt. SDS Roberto Cam-
pos Ministro do Planejamento. 

Ciente . Publicar. 

TELEGRAMA 

Brasília, 24 de fevereiro de 1966 . 
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Agradeço comunicação eleição e 
posse Presidência dessa Assembléia 
formulando votos pleno êxito sua 
gestão pt. 

Cordiais saudações pt. 
(a. ) Raimundo Brito -Ministro 

da Saúde. 
Ciente. Publicar. 

TEI...EGRAMA 

Brasflla, 17 de fevereiro de 1966. 
Emlo . Sr. Presidente da Assem-

bléia Leg1alatlva do Estado de Mi-
nas Gerais . 

SPGI33 de 1612166 Acuso e agrade-
ço recebimento seu Of . 712166 vg 
formulando votos êxito nOvo car-
go pt Corda sauds Mend de Sah vg 
Mln. JuaUça e Negócios Interiores. 

- Ciellte. Pu.bUcar. 

TELEGRAMA 

Rio de Janeiro, 4 de março de 
1966 . 

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

Receba prezado amigo meu gran-
de abraço sua eleição Presidência 
Assembléia Legislativa pt Cordial-
mente Nei Braga Ministro Agricul-
tura . 

Ciente. Publicar. 

TELEGRAMA 

BrasiUa, DF, 2 de março de 1966. 
Exmo . Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

237121311966 - Cordialmente agra-
deço comunicação haver sido V . 
Exa. investido funções Presidente 
Assembléia Legislativa apresentando 
votos cordiais fellcldades sua inves-
tidura pt Ministro Adalicio No guel-
ra . 

Ciente. Publicar. 

TELEGRAMA 

Ministério da Aeronáutica, Brasí-
lia, DF, 25 de fevereiro de 1966 . 

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

Agradecendo comunicação haver 
sido eleita e empossada nova co-
missão executiva essa Assembléia 
vg. apraz-me formular dignos mem-
bros feliz e profícua gestão pt Sds 
Eduardo Gomes Ministro Aeronáu-
tica. 

TElEGRAMA 

BrasW.a, 25 de fevereiro de 1966. 
Emlo. Sr. Presidente da Aasem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais . 

Apru-me agradecer recebimento 
com,mtcaçtW eleiçio nova Mesa As-
sembléia :t.ec:talativa Estado Mlnas 
vg preeJdlda Voeaêncla euv1aDdo 
prezado UDi&O cda .. VJ formulo 
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votos profícula gestão pt Ats sds 
Mouro Th.lbau - Ministro Minas 
Energia . 

Ciente. Publicar. 

TELEGRAMA 

Brasllia, 28 de fevereiro de 1966 . 
Ex.mo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais . 

Acuso telegrama pelo qual me 
participa sua eleição Presidência 
Assembléia Legislativa Minas Ge-
rais vg formulando Vossência vo-
tos pleno êxito desempenho fun-
ções está investido pt CORD SDS 
Pedro Aleixo vg Ministro Educação 
Cultura . 

- Ciente. Publicar . 

TELEGRAMA 

Brasília, 17 de fevereiro de 1966 . 
Exmo . Sr . Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais . 

Agradecendo comunicação elei-
ção nova Mesa dirigirá trabalhos 
essa Assembléia corren te ano apre-
sentando-lhe meus votos sucesso 
sua gestão pedindo-lhe transmiti-
-los demais membros Comissão 
Executiva pt ATS SDS Bilac Pinto . 

- Ciente. Publicar. 

TELEGRAMA 

Brasilia, 2 de março de 1966. 
Exmo . Sr . Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
lla8 Gerais . 

Comunico Vossência e demais 
ilustres Membros dessa Assem-
bléia Legislativa que assumi cargo 
Secretário Comissão Diretora Me-
sa Senado Federal pt Reitero Vos-
sência protestos estima e consi-
deração pt Sen. Barros Carvalho 
vg Terceiro Secretário CT. . 

- Ciente. Publicar. 

TELEGRAMA 

Aracaju, 1.0 de março de 1966. 
Exmo . Sr . Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais . 

Acuso agradeço prazerosamente 
comunicado eleição Comissão Exe-
cutiva dirigirá trabalhos quarta 
sessão ordinária quinta Legislatu-
ra dessa ilustre Assembléia vg for-
mulando votos uma administração 
tranqüila e fecunda pt CDS SDS . 

Abraços pt 
(a.) Celso Carvalho - ao·vema-

dor do Estado de Sergipe . 
Ciente. Publicar . 

TELEGRAMA 
Brasilla, 2 de mar ço de 1966 . 
Exmo . Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais . 

Muito agradeço convite seu te-
legrama sOmente agora estou rece-
bendo vg motivo pelo qual não foi 
possível comparecer solenidade 
entrega título .,Cidadão Honorário" 
Minas ao eminente Presidente Cas-
telo Branco pt Deputado Nogueira 
de Rezende . 

Ciente. Publicar. 

TELEGRAMA 

Belo Horizonte, 4 de março de 
1966. 

Exmo. Sr . Presidente da As-
sembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais. 

Congratulo-me eminente amigo 
ensejo sua posse elevado cargo 
Presidente Assembléia Legislativa 
de nosso Estado. 

(a.) Oswaldo Pieruccetti - Pre-
feito de Belo Horizonte, MG. 

- Ciente. Publicar. 

TELEGRAMA 

Juiz de Fora, MG, :H de feverei-
ro de 1966 . 

Exmo. Sr. Presidente da Aa-
sembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerals. 
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N.0 38 Ajo de 23 fev 66 Grato co-

municação apresento prezado ami-
go votos feliz gestão pt Gen Ma-
lan Cmt 4.• RM. 

Ciente. Publicar. 

TELEGRAMA 

Brasília, 8 de março de 1966. 
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais . 

Agradecendo genWeza comuni-
cação haver sido eleito Presidente 
Assembléia Legislativa peço acei-
tar minhas cordiais felicitações . 

Atenciosos cumprimentos . 
- Ciente. Publicar. 

TELEGRAMA 

Belo Horizonte, 6 de março de 
1966. 

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

Agradeço gentileza comULÜcação 
contida Oficio 138/66 . Cumpri-
mentando Vossência e membros 
Comissão Executiva eleição hon-
roso cargo, desejo brilhante ges-
tão de trabalhos fecundos . 

Atenciosas sds pt 
(a.) Merolino Correia - Presi-

dente do Triregelei (TREMG). 
- Ciente. Publicar. 

TELEGRAMA 

Brasllia, 24 de fevereiro de 1966 . 
Enno. Sr . Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais . 

Agradecendo comunicação sua 
merecida eleição Presidência Le-
gislativo Minas Gerais, apresento 
sinceros cumprimentos com vo-
tos faço Deus sua fecunda ges-
tão. 

Cordiais saudações, 
(a.> Adroaldo Mesquita da Cos-

ta - Consultor Geral da Repú-
blica. 

- Clame. Publicar. 

TELEGRAMA 

Belo Horizonte, 28 de fevereiro 
de 1966 . 

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

~gradeço gentileza comunicação 
eleição Comissão Executiva des-
sa Assembléia Legislativa e for· 
mulo votos feliz gestão àquele em 
cujas mãos foi colocado o destino 
do Poder Legislativo em nosso Es-
tado . 

Cordialmente, 
< a . ) Pio Canêdo - Vice-Gover-

nador do Estado de Minas Ge-
rais. 

- Ciente. Publicar. 

CARTAO 

Supremo Tribunal Federal 
Gabinete dos Ministros 
Brasília, 2 de março de 1966 . 
Exmo. Sr. Presidente da Assem· 

bléia. Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Agradeço comunicação e desejo 
V. Exa. tOdas as felicidades no 
alto pOsto. 

(a.) Aliomar Baleeiro . 
- Ciente. Publicar. 
-Passa-se à 

LEITURA E APRESENTAÇAO DE 
PROPOSIÇOES 

PARECERES 

Pelos respectivos Relatores 
são enviados à Mesa os seguintes 
Pareceres: 

PARECER PARA 2Jt DISCUSSAO 
DO 1.0 TURNO DO PROJETO DE 
EMENDA CONSTI'llUCIONAL N. 
798/M. 

Comiuio de Coastituiçio, 
Lepalaçio e Justiça 

o Projeto de Emenda Constitucio-
nal n. 798jM, de autoria da Cnm'•sio 
de Conatltuiçlo, Leila'laçlo e Juat.l-

-317-
ça, baseando-se em proposta de 
Emenda Constitucional apresenta-
da pelo nobre Deputado Bonifácio 
Andrada, modifica a r edação do ar-
tigo 78 da Constituição do Estado 
de Minas Gerais . 

Examinando-o nesta oportunida-
de, nosso Parecer se conclui pela 
sua aprovação, em 2.o discussão do 
1.0 Turno, nos têrmos em que es-
tá rédigido. 

Sala José Proença, 10 de março 
de 1966. 

(aa.) Hugo Castelo Branco, Pre-
sidente e Relator - Carlos Eloy 
- Homero Santos- Souza c Sil-
va - José Luiz Baccarini - Ex-
pedito Tavares . 

- Renova-se o processo de 1.1) 
discussão do 1.0 Turno. 

PARECER PARA 2.• DISCUSSAO 
DO PROJETO N. 3 . 501/ 65 

Comi.ssãa de Constituição, 
Legislação e Justiça 

De autoria do nobre Deputado 
João Luiz de Freitas é o Projeto n. 
3. 501/ 65, o qual visa dar a denomi-
nação de "Dom José Gaspar" ao 
Colégio Estadual de Araxá. 

Examinando-o, concluimos fa-
voràvelr.nente à sua aprovação, em 
segunda discussão, tal como foi 
elaborado. 

Sala José Proença, 10 de março 
de 1966. 

(aa.) Hugo Castelo Branco, Pre-
sidente - Homero Santos, Relator 
- Carlos Eloy - Souza e Silva -
José Luiz Baccarini - ~-pedito 
Tavares. 

- Publicado o Parecer, inclua-
se o Projeto em Ordem do Dia. 

PARECER PARA 2.1) DISCUSSAO 
DO PROJETO N . 3 .542/ 66 

Comissão de Cbnstituiçio, 
Legislação e Justiça 

O Projeto n. 3.M2/66, de autoria 
do sr. Deputado Jairo Magalhães, 
ÇQDced(' o título de "Cidadão Ho-

norário de Mins:s Gerais" aos en-
genheiros Orfila Lima dos Santos 
e Geonfsio Carvalho Barroso . 

Somos favoráveis à sua aprova-
ção em 2.1) discussão, nos têrmos 
em que se acha elaborado, uma 
vez que não merece reparos de or-
dem legal ou constitucional. 

Sala J osé Proença, 10 de março 
de 1966. 

(aa. > Hugo Castelo Branco, Pre-
sidente - Homero Santos, Rela-
tor - Carlos Eloy - Souza e Sil-
va - José Luiz Baccarini - Expe-
dito Tavares. 

- Publicado o Parecer, inclua-
se o Projeto em Ordem do Dia. 

PARECER PARA 3.1) DISCUSSAO 
DO PROJETO N . 3 .018/ 65 
Comissão de Constituição, 

Legislação e Justiça 
Através do Projeto n. 3.018/65, 

de autoria do nobre Deputado Jo-
sé Maria Magalhães, pretende-se 
declarar de utilidade pública a so-
ciedade civil denominada "Frater-
nidade Paulo de Tarso", com se-
de em Belo Horizonte. 

Foi aprovado em segunda dis-
cussão, sem emenda. 

Assim sendo, ratificamos o Pa-
recer anterior, opinando no sen-
tido de que o Projeto seja apro-
vado em terceira discussão, nos 
têrmos de sua redação original. 

Sala José Proença, 10 de março 
de 1966 . 

(aa. ) Hugo Castelo Branco, Pre-
sidente - Ca rlos Eloy, Relator -
Homero Santos - Souza e Silva -
José Luiz Baccarini - Expedito 
Tavares. 

- Publicado o Parecer, inclua-
se o Projeto em Ordem do Dia. 

PARECER SOBRE O 
REQUERIMENTO 

N . 1.133 
Comissão de Apicultura, IDdústrla 

e Comércio 
O nobre Deputado João Navar-

ro, através do Requerimento n. 
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1.133, faz veemente apêlo ao sr. 
Presidente da Junta Interventora 
do s.~s no Rio de Janeiro, ao d~ 
legado do SAPS em Minas Gerais, 
e ao agente do SAPS em Juiz de 
Fora, no sentido de que não seja 
retirado da cidade de Bicas o ar-
mazém lá existente, daquele Ser-
viço, dando-se, do fato, ciência ao 
dr . Hélio Monteiro, Prefeito de Bi· 
cas. 

Ao examiná-lo, conclufmos pe-
la sua aprovação, nos têrmos em 
que se encontra redigido . 

Sala José Proença, 10 de março 
de 1966 . 

(aa.) Otelino Sol, Presidente -
Florlvaldo Dias, Relator - Ata-
liba Mendes - Daniel de Barros . 

- Publlcar. 

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO 
N . 1.046 

Comissão de Agricultura, Indústria 
e Comérdo 

Na proposição n . 1.046, o nobre 
Deputado Valdir Melgaço indica 
à Casa a conveniência da criação, 
no município de Piracema, de um 
patronato agricola e que, ao mes-
mo, se dê o nome de Ellza ca-
tão. 

O município de Piracema dista 
cêrca de cem qullômetros desta Ca-
pital . Está situado no vale do 
S . Francisco, entre os rios doPei-
xe e Pará . Tem alta densidade de-
mográfica. Possui terras férteis 
ao cultivo de cereais, especialmen-
te da cana de açúcar . 

Também, em seu subsolo, se en-
contram indícios de minérios de 
fósforo, de alto teor. 

A politlca de estimulo e ampa-
r o à produção do campo, meta 
principal do atual govêmo, recla-
ma preparação, em grande escala, 
de pessoal competente, o que s6 se 
poderá conseguir através dos es-
tabelecimentos agricolas de ensi-
no . Justifica-se, pois, a presente 
indlcac;io, no sentido da criac;io, 
em Plracema, de um patronato 

agrícola . Reconhecemos o acêrto 
da homenagem que se deseja pres-
tar a d . Ellza Catão, brasileira, mi-
neira de Lima Duarte, dando-lhe o 
nome ao estabelecimento agrícola 
que se pretende criar. Nosso pa-
recer é, pois, pela criação do pa-
tronato agrícola de Piracema, com 
o nome de d . Ellza Catão . 

Sala das Comissões, 10 de março 
de 1966 . 

( aa. > OtP.lino Sol, Presidente e 
Relator - Atallba Mendes - Fio-
rivaldo Dias - Daniel de Bar-
ros . 

- Publicar. 

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO 
N . 1.053 

Comissão de Constituição, 
Legislação e Justiça 

Através da Indicação n . 1.053, o 
nobre Deputado José Maria Ma-
galhães propõe ao Exmo . Sr Go-
vernador a necessidade de ser en-
viada à Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais Mensagem 
de Lei criando a Procuradoria Ad-
ministrativa do nosso Estado, na 
Capital Federal. 

Não lhe fazendo restrição de 
qualquer ordem, conclufmos nosso 
Parecer no sentido de que a Indi· 
cação seja aprovada e urgente-
mente encaminhada ao Senhor 
Governador. 

Sala José Proença, 10 de março 
de 1966. 

(aa.) Hugo Castelo Branco, Pre-
sidente - Expedito Tavares, Re-
lator - Carlos Eloy - Homero 
Santos - Souza e Sllva - José 
Luiz Baccarini. 

- Publicar. 
- Vêm à Mesa: 

PROJEI'O N . 3.558/ 66 

Dá a denom.inaçlo de Professor 
Fábregas ao Ginásio Estadual de 
Lumlnárias. 
A Assembléia Leg1slativa do Es-

tado de Minas Geraia decreta: 
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Art . 1.0 - Fica atribuída a de-

nominação de Professor Fábregas 
ao Ginásio Estadual, sediado na 
cidade de Luminárias. 

Art. 2.0 - Revogadas as dispo-
sições em contrário, esta lei en-
trará em vigor na data da sua pu-
blicação. 

Sala das Reuniões, 10 de março 
de 1966. 

(aa > Manoel Costa - Homero 
Santos - José Luiz Baccarini -
Maria Pena - Ataliba Mendes. 

Justificativa - Com esta home-
nagem, o povo de Minas Gerais 
passa a prestar condigno tributo 
de saudade e gratidão àquele que 
serviu com denôdo e persever::mça 
o povo de Luminárias. 

Realmente, o Professor Fábre-
gas, por mais de sessenta anos, na 
companhia de sua virtuosa espO-
sa, participou de tôdas as ativida-
des locais, dando sua contribuição 
declsl va e destacada na incremen-
tação do progresso e na arregi-
mentação de melhoramentos. 

Não só em sua cadeira de mes-
tre, mas em tOdas as atividades, 
em que fOsse solicitada sua parti-
cipação, deu, desprendida e bri-
lhantemente, os bons ofícios que 
o tomaram insigne em tOda a so-
ciedade de Luminárias . São os 
motivos por que contamos com a 
efetivação pretendida dêste ato de 
justiça . 

Sala das Reuniões, 10 de março 
de 1966. 

(a. ) Manoel Costa. 
- Publicado, inclua-se em Or-

dem do dia . 

PROJEI'O N. 3 . 559/66 

Dá a denominação de Padre João 
Neiva ao Ginásio Estadual de 
Santana da Vargem . 
A Assembléia Legislativa do Es-

tado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1.0 - Fica atribuída a de-

nominação de Padre João Neiva ao 
Ginásio Estadual da cidade de 
Santana da Vargem . 

Art . 2.0 - Esta lei entrará em 
vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em con-
trário. 

Sala das Reuniões, 10 de março 
de 1966 . 

(a a . ) Manoel Costa - Herme-
lindo Paixão - Valdir Melgaço -
Carlos Megale - Sebastião Anas-
tácio - Artur Fagundes - Marta 
Nair Monteiro - João Luiz de 
Carvalho. 

Justificativa - O Padre João 
Neiva incorporou-se definitivamen-
te na história da cidade de Santa-
na dá Vargem, por sua atuação 
destacada e ·operosa, em que deu 
àquele povo todos os frutos de ini-
gualável talento. 

Não só em atividades religiosas, 
mas também em todos os setores 
da vida social, sua presença foi 
marcante, em uma peleja prolon-
gada e perseverante em favor do 
progresso daquela terra . 

Para atestar o que afirmamos, 
segue a carta que desejamos trans-
crita nesta justificativa, assinada 
por eminentes autoridades var-
genses: o Pároco e o Presidente da 
Câmara Municipal: 

"Exmo. Sr. Deputado Manoel 
Costa. 

Nobre Lfder do Govêrno 
Em nome das autoridades e do 

povo vargenses, tenho a honra de 
solicitar a V. Exa. a fineza de en-
caminhar e fazer tramitar com ra-
pidez o Projeto de Lei que dá ao 
Ginásio Estadual de Santana da 
Vargem a denominação de Padre 
João Neiva. 

:e uma homenagem multo me-
recida que desejamos prestar a ês-
se sacerdote trabalhador e piedo-
so que multo amou a nossa ter-
ra. All viveu por mais de 30 
anos, cumprindo de modo exem-
plar seus deveres como pastor de 
almas . Construiu Igreja, organi-
zou associações religiosas, cuidou 
com eficiência da instrução públi-
ca. O próprio pnkllo onde está 
funcionando o Ginásio Estadual 
!oi construido por êle, às suas ex-
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pensas, com pequena contribuição 
do Estado e do povo . As melho-
res casas de Santana da Vargem 
foram por êle contrufdas . Pele-
jou com denOdo pela construção 
de uma usina hidrelétrica. 

Em suma, estnu:las, ruas, tudo 
enfim de Santana da Vargem tem 
a marca da passagem do Padre 
João Nelva, que ao partir para 
Portugal, derramou lágrimas de 
saudade, pois não queria sair 
de sua paróquia e ali queria mor-
rer . 

Esta é a sugestão do povo var-
gense . 

(aa.) Pe. Ribeiro da Silva, Pá-
roco e Diretor do Ginásio Estadual 
- Reinaldo Leonel de Besende !AI-
vim, Presidente da CAmara Mu-
nicipal" . 

Com esta lei, prestamos mere-
cida homenagem ao honrado ci-
dadão e membro da Igreja Cató-
lica que não mediu esforços pa-
ra servir àqueles que com êle 
tiveram a felicidade de conviver . 

(a .> Manoel Costa . 
- Publicado o Projeto, inclua-

se em Ordem do Dia . 

REQUERIMENTO N . 1. 159 

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

O Deputado que êste subscreve, 
regin1entalmente apoiado, requer 
à Mesa, ouvida a Casa e assentin-
do esta, se aflcie urgentemente ao 
Exmo. Sr . Secretário de Estado 
da Educação, o eminente Deputa-
do Gilberto Almeida, no sentido 
de que S . Exa. determine ime-
diatas providências a fim de que 
o Grupo Escolar Maria Salomé 
Pena, no Bairro São Bernardo, 
nesta Capital, inicie as aulas dês-
te ano. 

No referido estabelecimento, on-
de se encontram matriculadas 789 
crianças, iDexlstem os meios indis-
pensávela ao fun.clonamento do 
11'11po, tais como: carteiras, me-
aaa, q\18droe-Dep'08, etc. 

Nestas condições, impõe-se, co-
mo imperativo de administração 
pública, que o ar . Secretário da 
Educação, tomando conhecimen-
to do apêlo desta Casa, determine 
a concessão dos meios ora recla-
mados 

Sala das Reuniões, 10 de março 
de 1966 . 

< aa. ) José de Castro - Gomes 
Moreira - Martins Silveira -
Maria Pena - Sebastião Anastá-
cio - Hélio Garcia. 

- A Comissáo de Educação. 
O SR. PRESIDENTE - A Me-

sa vai passar a deferir a palavra 
aos oradores previamente lnscri-
tos . 

Com a palavra a Sra. Deputada 
Maria Pena. 

A SRA. MARIA PENA - Sr. 
Presidente, Srs. Deputados, esta-
mos, neste momento, encaminhan-
do um Requerimento à Mesa, o 
qual está vazado nos seguintes têr-
mos: 

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

A Deputada que êste subscreve, 
regimentalmente apoiada, requer, 
ouvida a Casa, seja inserido na 
Ãta dos nossos trabalhos um vo-
to de congratulações e encômios 
ao digno Diretor da CARRPE 
(Campanha de Reparo e Restau-
ração de Prédios Escolares do Es-
tado> que, no curto espaço de se-
te anos, dotou o Estado de Mi-
nas de 380 novos prédios escola-
res, 720 novas salas de aulas, pos-
sibilitando a matricula de 87 .000 
crianças. Somando-se, ainda, a 
êsse total, os novos prédios em 
recuperaçlo e aumento, teremos, 
no fim do ano de 1968, mais um 
acrésc1mo de 107 prédloa recupe-
rados, 338 novas aalail. o que re-
presenta mais ~.000 crianças ma-
trlculadu. 

Pedlmoa, ainda, que nossas con-
cratulaçOee 18 eetendam aos fuD-

(Ccmclui DO Volume ID) 

NOTA·DA DIRETORIA DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS 

A atual publicação dos Anais da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais, após a competente publica($ão de editais 
de concorrência nos jornais da Capital, na forma da Lei, foi edi-
tada pela Gráfica Vel1oso S/ A , em decorrência de a Imprensa Oficial 
não se julgar em condições de imprimir o traba'lho, por exeesso de 
serviço, conforme os têrmos constantes do Oficio n.Q 46-G, enca-
minhado à Presidência desta Casa, juntamente com os pareceres emi-
tidos peloe técJricos daquele prestigioso órgão da Administração Pú-
Wca do Dtado. 
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