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er1 to do Sr Jorge Ferraz (art 95) ........... . = ~~m: sr . Athos Vieira de AndrÍLde <ocorrências ~ 
Uticas no interior d.o Estado)·· · · · · · · · · art' .. • 94·>· · .. · · · 

rim to d sr Aureliano Chaves < · · · · · · · = ~':;;so ~~Sr. 0 
Aureliano Cha~es (comentando declara-

ções do ~r. Ibr~ A~;Afk:lo so~~e. ~.A.~~~ .' .' .' ::: ::: 
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- de Requerimento do Sr. Ctcero Dumon · · · · · · = Apr~.:x,~aodo Sr. Presidente (Indicação de membros para Pal _ ) ...... 

compor pomissão u~~~n~~ do~ srS · · âai~a . Miranda, 
- ~fn~~a~~~v~~~a::~,u~~~~t~~ 1J::iad~~· ~ote~~~ 

varro lndlcaçoes n. s . , . eitas 1 046 do sr 
1.038• e 1.043, do sr. João Luiz de Fr , e · • · 
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cionários daquela autarquia que, 
imbufdos do mesmo ideal patrió-
tico e coustrutivo do seu diretor, 
não medem esforços na grandio-
sa tarefa de dar às crianças mi-
neiras um sadio e confortável am-
biente de preparação para a vi-
da.. 

Para efeito de publicação no ór-
gão oficial, pedimos seja o mapa 
elucidativo dêste Requerimento ane-
xado ao mesmo. 

Sala das Reuniões, 10 de março 
de 1966. 

(aa . ) Maria Pena - Sette de 
Barros - Gomes Moreira - Mar-
tins Silveira- Atallba Mendes -
Délson Scarano - José de Castro 
Ferreira - Pinto Coelho - José 
Luiz Baccarini - Wilson Modesto 
- Wilson de Paiva - Sebastião 
Anastácio - Expedito Tavares 
Anuar Fares - Carlos Megale -
Lélis Chaves. · 

Justificativa - Se tantas vêzes 
aqui temos vindo para solicitar e 
reclamar beneficios para as nos-
sas comunas, numa critica, ainda 
que veemente, mas sempre cons-
trutiva, justo é que também aqui 
estejamos, no encaminhamento de . 
proposições que apóiem e possam 
servir de incentivo àqueles que 
trabalham e realizam. 

Ao entrarmos nas escolas re-
cuperadas pela CARRPE, sentimos 
que aquelas obras não foram cons-
truidas apenas com a fria arga-
massa de tijolo e de cimento. 
Animou-se, também, muito de 
amor ao próximo, de sentimento 
de arte e de beleza, na intuição 
do muito que merece a criança 
que aU vai em busca de um pou-
co de saber. 

O que são as escolas das nos-
sas cidade do interior, dos distri-
tos, dos povoados, das vilas e bair-
ros da Capital, só quem as visi-
tou alguma vez pode dizer. Es-
curas e tristes, esburacadas e em 
rufnas. Sem nenhum confOrto 

para as mestras e para os alu-
nos. 

Quando a CARRPE resolve mo-
dificá-las é o milagre que se rea-
liza. Tornam-se alegres, limpas, 
acolhedoras e confortáveis. Por-
que a escola é como o templo. 
Numa e noutro: cada dia, se celebra 
o oficio do amor, do saber, da 
transfiguração. 

Ali a criança aprende a se res-
peitar como ser humano, a ter 
consciência dos seus direitos. 

Definimos assim a razão do nos-
so Requerimento. Para tanto fa-
zer, muito pouco se gasta. O que 
predomina naqueles que dirigem a 
CARRPE e nos que ali trabalham 
é o espírito de ordem, de econo-
mia, de honestidade, de amor ao 
trabalho, qualidades que levam 
Paulo Diniz Chagas a realizar o 
milagre que todos nós .reconhece-
mos e que merece o tributo da 
nossa admiração. 

Lastimamos, apenas, que a Se-
cretaria da Educação não esteja 
aparelhada para moblliar êstes 
estabelecimentos, condignamente, e 
tão logo estejam conClufdos. 

'As carteiras e mesas quebradas 
e deficientes fazem um doloroso 
contraste com a beleza do ambien-
te nOvo e limpo. Nas salas des-
guarnecidas, os meninos, sentados 
à moda chinesa, aprendem com a 
mestra heróica que é preciso amar 
o Brasil, respeitar as autoridades 
e esperar que amanhã seja me-
lhor que hoje. 

E nós também esperamos e que-
remos que assim seja . 

Sala das Reuniões, 10 de março 
de 1966. 

(a . > Maria Pena. 
-Aprovado. 

OBRAS REALIZADAS 
(CA.RRPE) 

Ano Prédios reconstruidos: 
Capital, Interior - Salas novas: 
Capital, Interior - Matriculas no-
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vas: Capital, Interior 
novas: Total: 

1958- 1- .. -

1959- 15- 3-

196o - 6 - 5 -

- Matrículas 

-1961-~ ·i o - 36 - 13 - 16 
1.560 - 1.920 - 3 .480 . 

1962 - 15 - 72 - 49 - 72 
5 .880 - 8 .640 - 14.520 . 

1963 - 12 - 79 - 50 - 141 
6 000 - 16 .920 - 22.920 . 

. 1964 - 3 - 58 - 13 - 104 
2 .220- 12 .480- 14 .700. 

1965 - 8 - 63 - 60 - 207 
7 200 - 24.800 - 32 .040 . 

.70- 316- 185- 540 - 22 .860 
- 64 .800- 87.660. 

OBRAS EM EXECUÇAO 

9 - 98 - 56 - 282 - 6 . 720 
33 840 - 40.560 . Campanha de Reparo e Restau-
ração dos Prédios Escolares do 
Estado . d Belo Horizonte, 8 de março e 

19~i~to: (a . ) Paulo Diniz Borges . 
(a . ) Ruth Antunes Herrero . 
(Assinatura ilegível) · 

carteiras a preço barato? Juntaria-
mos os dois ideais: o trabalho ~o 
homem que, só através tlê}e P~ ~ 
ser recuperado e o conforto a 
quelas crianças que :tuda:od:rf~= 
mejam um futurO me or . 1 
'mos dar a êstes meninos aque e 
confôrto que lhes falta no lar e 
deveria sobrar na escola. 

Estas sr . Presidente, Srs · Depu-
tados, ru, sugestões que, nesta. opor-
tunidade, aproveitamos para Juntar 
ao nosso trabalhO, esperando que s. 
Exa , 0 sr . Secretário da Educ_a-ão: veja, em nossas pa~avras, na? 
~ sentido de reclamaçao ~u c~iti
ca mas apenas uma sugestao dita-
d~ pela experiência . 

-vem à Mesa: 

INDICAÇAO N . 1. 058 

Exmo. sr . Presidente da Assem~ 
bléia Legislativa do Estado de Mi 
n as Gerais . . 

0 Deputado infra-assmado, na 

'dad Sr Aproveitando a oportunl e, · 
Presidente e Srs. Deputados, de ocu-
par esta Tribuna, queriamo~cfem
brar ao Sr. secretário da uca-
ção através da Imprensa que nos 
ou v~ . neste momento, que exisJ: 
uma solução para o problema 
produção de carteiras escolares e~ 
Minas Gerais. Temos ai as flores 
tas do Vale do Rio Doce, na sua 
soberba pujança, servindo muitas . 
vêzes para serem exploradas por 
criaturas menos escrupulos.!-8· Por 
que não aproveitá-las, entao, tra-

forma regimental, requer a yossa 
Excelência~ previamEIDte ouvtda s! 
Casa se encaminhe ao Exmo. 
nhor' Governador dêste Estado, In-
dicação no sentido da alt~ conve-
niência e inadiável oporturud~de da 
criação no muncípio de Piedade 
dos Ge~ais de um patronato agrí-
cola e ao 'qual se . dê o nome de 
"Maneco Pinto" . 

d a sua madeira para esta Ca-zen o F p ra tô-ital para Juiz de or.a, a 
~ ~s penitenciárias do Estado e, 
através de um trabalho de recupe-
ração humana _ 0 trabalho exe-
cutado pelos presos dessas ~ni
tenciári~ - tabricp.r mapHwas 

Sala das Reuniões, 9 de março 
·de 1966 . 

Expedito Tavares - Joaquim de 
Melo Freire - Altair Chagas - Ata-
liba Mendes - Carlos Megale. 

Justificativa _ o agricultor e .o 
· ta de Piedade dos GeralS pecuarlS i · 1 it iam que se lhes prop ele, a 

~r~açeão no municipio, de um patro-
nato agrícola, onde possam matri-
cular os filhos, não para superior, 

édio ou elementar curso técnico 
~grõnomo-veterinárlo, ?las para 
que êles, agricultores e filhos, sob a 
orientação de técnicos agrícolas, 
(de preferência grad~os pela Es-
col~ superior de A~Cl,llt~ ~ Ve-

-323 -
terinária de Viçosa), possam apri-
morar o cultivo de sua gleba . 

Pleiteiam, mais, que se dê a de-
nominação de "Maneco Pinto" ao 
patronato, homenageando-se, assim, 
um ilustre mineiro de nossas Ge-
rais, mineiro que foi agricultor, 
bancário, industrial, e banqueiro, 
que desapareceu aos 34 anos de ida-
de, deixando viúVIa e três filhas, 
também mineiras, homenageando-se 
assim a memória de Waldomiro de 
Magalhães Pinto, filho do Cel Juca 
Pinto e de D . Maricota de Maga-
lhães Pinto, e irmão de S. Exa. o 
Sr . Governador José de Magalhães 
Pinto . 

Expedito Tavares . 
- A' Comissão de Educação . 
O SR. PRESIDENTE - Com a 

palavra o Sr . Pinto Coelho. 
O SR. PINTO COELHO - Sr. 

Presidente, Srs . Deputados . 
O motivo de nossa presença, esta 

tarde, na Tribuna é a apresentação 
de uma indicação por nós feita ao 
Sr . Governador do Estado e ao Di-
retor do Departamento de Estradas 
de Rodagem, no sentido de que não 
sejam paralisadas as obras de retifi-
cação da rodovia que liga ra cidade 
de Várzea da Palma a Pirapora . 

Esta retificação, que foi iniciada 
há cêrca de dez anos, parece pilhé-
ria, numa estrada de 46 km . tomou 
ritmo acelerado no ano de 1965, es-
tando em via de serem concluídos os 
trabalhos, ficando as obras de ar-
te a cargo do DER, e o serviço de 
.terraplenagem e encascalha.mento 
a. cargo de uma firma que ganhou 
a concorrência naquela autarquia. 

Em fevereiro dêste ano, o DER 
paralisou as obras, que estavam ao 
seu cargo, e determinou que a fir-
ma empreiteira da construção da 
estrada paralisasse também suas 
obras. Essa estrada é de muita im-
portância para a nossa região, de 
vez que evita, retificando o seu tra-
jeto, o trânsito por serras perigo-
sas e, além disso, diminui dez qui-
lômetrós, nwna distância de qua-
renta e seis quilômetros, o que vi-
ria beneficiar, de modo efeüvo, a 

população de Várzea da Palma e 
principalmente de Pirapora, de vez 
que êsse trecho é o pior da rodovia 
que liga Belo Horizonte àquela ci-
dade do Rio São Francisco . 

Desta forma, estamos, neste ins-
tante, na Tribuna, a fim de fazer 
esta indicação ao Sr. Governador 
do Estado e Diretor do DER, cujo 
atendimento reputamos de grande 
valia para a nossa região . Se não 
fõr dada uma ordem no sentido de 
concluir esta obra, ficaremos sem 
êsse melhorar.nento. 

Fica, pois, o nosso apêlo ao sr. 
Governador do Estado e à direção 
do DER, para que não paralisem 
estas obras de retificação da estra-
da que liga Várzea da Palma a Pi-
rapora. 

A Indicação está vazada nos se-
guintes têrmos. 

INDICAÇAO N. 1. 059 

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

O Deputado que esta subscreve 
requer a V. Exa., que, ouvida a 
Casa, seja enviada ao Exmo Sr. Go-
vernador do Estado e ao Diretor 
do DER Indicação no sentido de 
não serem sustados os trabalhos de 
retificação e melhorias na estrada 
que liga Várzea da Palma a Pira-
pora. 

Sala das Reuniões, 7 de março 
de 1966. 

(aa. ) Pinto Coelho - Cícero Du-
mont. 

Justificativa - Os serviços que 
vinham sendo feitos de retificação, 
apesar de em ritmo lento, foram 
paralisados, deixando em sobressàl-
to as populações de Várzea da Pal-
ma e Pirnpora, de vez que, com a 
realização dos referidos serviços, 
a distância entre aquelas 2 cidades, 
que atualmente é de 48 km. seria 
encurtada em 10 km., evitando ain-
da uma serra perigosa, na qual 
muitos acidentes já têm ocorrido. 

Além disto, com a retificação 
planejada, será atendido o povoa-
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do de BuritiS, onde residem cêrca 
de 1. 000 pessoas e que, com ~ pa-
ralisação dos serviços, será unpe-
dido de contar com a estrada de 

Sala das Reuniões, 10 de março 
de 1966. 

(a. ) Hélio Garcia. 
- A' Comissão de Transportes. 

rodagem . ·- INDICAÇAO N . 1 . 061 
Sala das Reumoes, 7 de março 

de 1966 . 
(a . ) Pinto Coelho 
- A' ComiSsão de Transportes . 

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

-Vem à Mesa: 

INDIOAÇAO N. 1 . 060 

Exmo . sr . Presidente da Asse~
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas GeraiS . . o Deputado abaixo assmad?, na 
forma regimental, requer, ouVIda a 
casa, seja enviada ao Exmo · s; · 
Governador do Estad~ Indicaçao 
no sentido de que, assun como se 
referiu em declaração oficial, a_ ou-
tras rodovias iniciadas no . GoverD:o 
do Senhor MQgalhães Pinto, seJa 
dado prosseguimento às obras re-
ferentes às estradas que ligam Igua-
tama a Bambui e São João del Rei 
a Lavras, as quais, como as outras, 
já estão inScritas com verbas pró-
prias no Plano de Obras do Estado, 
para 0 periodo de 1965 a 1966. 

Sala das Reuniões; 10 de março 
de 1966. 

(a . ) Hélio Garcia . 
Justificativa - A imprensa aca~a 

de publicar declarações do Gover-
no do Estado, segundo as quais ês-
te mandou prosseguir as obras re-
lativas às estradas inic~ no Go-
vêrno do Senhor Magalhaes Pinto. 

nas Gerais. . tal A signatária desta~ regunen -
mente apoiada, baseada no art. 296, 
do Código do EnSinO Primário, de 
8 de janeiro de 1962, vem indicar a 
S Exa·. , 0 sr. Governador Israel 
PinheirO a necessidade de encami-
nhar à Ássembléia Legislativa ~a 
Mensagem de Projeto de Lei maJo-
rando os vencimentos dos Regentes 
Awdliares de Ensino Primário ni-
veis A e B, que, com o aumento do 
salário núnimo, passaram a ganhar 
menos que os trabalhadores,. o que 
contraria o Art. 296 do Código do 
Ensino Primário, que diz: "O ven~i
mento do professor primário nao 
poderá ser inferior ao nivel do sa-
lário roinimO fixado pelo Govêrno 
Federal para os empregados de em-
prêsas privadas situadas na Capi-
tal do Estado". 

Sala das Reuniões, 10 de março 
de 1966 . . te• 

(aa ) Marta. Nau Mon Iro -
Delso~ scarano _ Wilson Modesto 
_ Sinval Boaventura . . . 

_ A' Comissão de serv1ço Públi-
co. 

Com1JDlcaçio 

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

A respectiva relação não mencio-
na. todavia, as de Iguatama-Bam-
bui e São João del Rei-Lavras. 

Ora, para estas rodovias, nas mes-
mas condições que as outras arro-
ladas, já existe verba própria. 

Aparentemente, trata-se de um 
lapso, pois não há motivo nenhum 
que justifique a omissio. 

o Deputado abaixo assinado co-
munica à casa o falecimento ocor-
rido ontem nessa Capital, do faT-
macêutico José Evaristo Soares, do 
Municfpio de Manhumirim. 

Assim, apresenta-se esta Indica-
ção, para que não fiquem esq~
das as ligaÇões referidas, que sao 
de grande interêsse para a econo-
mia. regional 

Enfêrmo, foi encaminhado para 
Belo Horizonte, pela PoUcia local, 
que o fêz acompanhar de um trmio 
e 0 escrivão da Delegacia. Aqui che-
gado, foi recolhido ao Abrigo Belo 
aonzonte, até que se prQmovesse 
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o seu internamento em Hospital es-
pecializado. Eis que, segundo no-
ticia a Imprensa, após luta corpo-
ral com outros internos, veio a fa-
lecer. Tomando conhecimento de 
tão lamentável ocorrência, dirigi 
pedido, por escrito, ao Sr. Secre-
tário da Segurança, solicitando-lhe 
as providências indispensáveis à 
definição de responsabilidades . 

O extinto era geralmente estima-
do em todo o Municipio e pertence 
a famllia de alto conceito. Seu de-
saparecimento leva consternação e 
saudade a todos quantos tiveram 
a oportunidade do seu convívio. 
Pede-se que, do pesar da Casa, se 
dê conhecimento à família enluta-
da . 

Sala das Reuniões, 10 de março 
de 1966. 

Batista Miranda . 

Comunicação 

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

O Deputado abaixo assinado co-
munica à Casa o falecimento do 
Sr. Manoel Rodrigues Belchart, 
ocorrido na cidade do Rio de Ja-
neiro. O extinto pertencia a tradi-
cional família de agricultores, em 
Manhumirim; residia, de algum 
tempo a esta parte, no Municfpio de 
D . Caveti, Fazenda de Volta Gran-
de . 

Homem honrado e voltado tão 
somente para o trabalho, criou e 
formou numerosa prole . Seu pas-
samento terá larga repercussão na-
queles municípios onde viveu, não 
só pela estima e consideração de 
que era cercado, mas pela sua vi-
da altiva e proba . Pede-se que do 
pesar da Assembléia se dê conhe-
cimento à famflia enlutada na Ci-
dade de D. Cavatl. 

Sala das Reuniões, 10 de março 
de 1966. 

Batista Miranda. 
O SR. PRESIDENTE -Tem a 

palavra o Sr. Deputado .~tallba 
Mendes. 

O SR. ATALIBA Mendes - Sr. 
Presidente e Srs. Deputados . 

Encontra-se em meu poder uma 
cópia do telegrama enviado ao Sr . 
Presidente desta Assembléia Legis-
lativa, Deputado Bonifácio de An-
drada, pelo Sr. José Paes de Oli-
. veira, Presidente do Diretório da 
ex-UDN, na cidade de Rio Prado, 
vasado nos seguintes têrmos: (Lê): 

"BONIFACIO ANDRADA - Pre-
sidente Assembléia Legislativa Belo 
Horizonte MG - 120 - Rio Prado 
MG - 11 - 131 - 44 11 - Tenente 
Otávio Meireles acompanhad·o sol-
dados · pistoleiros do Prefeito Isnal-
do Santos coagindo e desarmando 
cidadãos pacatos pt Inclusive em 
chamado ontem às 18 horas sem 
motivos que justif.iquexp. tal ato pt 
Estou imposibilitado viajar minha 
fazenda por esta se encontrar in-
vadida por pistoleiros pt ·Adianto 
V . Exa. Prefeito diz contar todo 
apoio vice-Governador vg chamou 
Diretora Grupo Escolar seu Gabi-
nete fazendo ameaças suspensão pa-
gamento e transferência vg inclusi-
ve serventes efetivas pt Provo 
Prefeito ser comunista notório 
fichado DOSP pt Virtude situação 
alarmante várias famílias transfe-
riram outras localidades evitando 
conseqüências vg Cartório Paz fe-
chado cinco meses motivo Escri-
vão ser mentor bandalheiras Pre-
feito pt Conto sentido procurar 
Deputado Ataliba e Fra.ncelino Pe-
reira pt Solicito publicação jornais 
Saudações José Paes de Oliveira". 

Sr . Presidente e Srs. Deputados, 
ainda, no ano passado, por várias 
vêzes, em aparte ou ocupando esta 
Tribuna, dei conhecimento à Casa 
e ao povo de Minas Gerais das arbi-
trariedades praticadas pelo Prefei-
to Isnaldo Santos, de Rio do Prado. 
Afirmei, em aparte ao Deputado 
Murllo Badaró, hoje Secretário de 
Govêmo, que o Prefeito Isnaldo 
Santos costuma proteger elemen-
tos perigosos; a sua fazenda é uma 
espécie de refúgio de pistoleiros, 
segundo estamos informados. Tan-
to assim é que, no Govêrno pas-
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do acuados pela polícia mineira, 
sa ' de seus guarda-costas, c~m 

e·le praticados e que estavam por . 1. . 
no rol dos casos mso uvelS . . 

algunsd d de prisão preven~va, 
ma.n a o t · de wnas EM RIO DO PRADO 
transpusera~ a fron e.~~s também 
com a Bahia. !'ersegtU . . Imen-
pela polícia bruana- pms Igua isto-
t 1- eram procurados como P e a Minas com a leiros - retornaram a , en-

li . baiana ao seu encalço, s 

T um prefeito na cidade. de em · ) disse Rio do Prado (M. GeralS -; rran-
o pistoleiro - que costuma a 
. se-"ços" para a "turma da pe-

~~. ~~al, liquidado~ ainda em nos~ 
so território . Em fms do ano pas 
sado, em troca de _tir?s com ele: 
mentos da policia romeira, ~ fun 
cionário da Prefeitura do _R1? ~~ 
Prado, egresso da penitenCiá!Ia . 
Niteroi foi também assassmado_. 
Agora ~ sr . Isnaldo Santos, ~refei
to de Rio do Prado, que reside ~a 
cidade de . Almenara, juntam~n. e 

m o Delegado Tenente Otavio 
~eireles Delegado Especial em Al-
menara.' Delegado reformado, fo-
ram a Rio do Prados integrando a 
comitiva de policiais e de elemen-
tos supeitos, desarmar apena~ . os 
elementos que lhe sã~ contranos 
inclusive invadir proprledad~s par-
ticulares, ameaçand_o de de~ms~a~ ~ 
transferência autondades locaiS, m 
clusive a Diretora do Grupo ~sco
lar atentando, assim, contra a liber-
dade pública e contra a segurança 

essoal . Mas, não sou elf apenas 
~uem afirma fatos como estes q~e 
ag_ui revelamos . As provas n?s Já 
as trouxemos uma vez, e aqw tra;-
go ao conhecimento da Casa . not~
ciário do jornal "Estado de Minas ' 
de 5.1}-feira, 14 de outubro de 1965 . 

"Confessou a Autoria de numero-
sos homicídios. . 

contratado por um fa~d~tro 
. de Teófilo Otoni, matou um VlaJan-

te s· 1 dor 13 (M . - Via Tel~x D. a va • · liber-

Jar ~·~ ld Santos da" Chama-se Isna o · 
Qsauando estive em Rio do Pr~o, 

"Z · H go" um piS-avistei-me com e u • 
toleiro que tr_abalha ~mbé~~o:~ 
motorista. Ze Hugo e de . _ 
guel de Jequitinhonha, e Já e!~~ 
tou alguns "trabalhos" para o -
feito" . . . · _ 

Ubirajara Dantas_ Filh~ disse! am 
da que sua prisao fot motivada 
peÍo fato de haver frB?assadoc ~ 
execução do v'ajante VIce?te. ar 
d Recebera a incumbenCla do oso . - lhe pro-turco Reni Salor.u.ao, que " 

t 800 mil cruzeiros pelo ser-me era · ·1 t . , mas foi preso em f agran e, 
v~do preparava a tocaia, pel_as 
~utoridades de vitória ~ ~onq';llS
ta Quatro anos de prlSao fol ~ 
se~ tença imposta a ê_le p~la. Jus ti= 

a Recolhido à Pemtenciárla, ga 
~~u liberdade devido a um recur-

impetrado pelo seu advogado, 
~~pois de cumprir dois tê_:ços da 

ena Disse, ainda, que nao esta-
P séndo procurado pelos outros 
va imes Ainda assim insiste em con-
~~ssá-l~s. demonstra:ndo ~ P~<;>f~; 
do desejo de voltar a Peruten~~r;a . . 

E' o testemunho de um plS o ei-
ro prêso em Salvador, _q~e confet 
sa na Delegacia de Polícia da~ue a 
Capital, já haver estado e~ Rlo ~o 
Prado, conhecido do" P;efelto,, on is~ 
foi companheiro. de Ze H~,go • f , 
toleiro que já fez algunS . serv ço 
a mando do Prefeito de R10 do Pra-e T ) _ Dois meses apos ser . 

t~do da Penitenciária Lemos de Bn-
to onde cumpria pena por ha~er 

r'e arado uma cilada para ~a ::-r 
P P i ·ante na cidade de Vltóna um v aJ · Ub' ·ara 

do Sr. Presidente, assume o_govêm~ 
d Estado, há pouco maiS de 4 Jas o eminente Governador Israel 
Pinheiro que tem como seu Secre-
tário de' Segurança o Deputado Fe-
deral Crispim Jacques Bias ~orte~, 
quem vem até o momento unpn-
mindo orientação sábia à Secretaria 

da Conquista, o pistolerro rr~J 
J)ántas Filho prêso para averigua-
ções pelas au'toridades de Santo f-
tônio de Jesus, confirmou a . au o-
ria de uma série de assassmatos 

de Segurança Pública, pois há pou-
cos dias S. Exa. recomendou a todos 
os delegados, civis e militares, do 
posso Estado, pam. que agissem com 
imparcialidade, justiça, honestidade 
e correção, evitando, de qualquer 
forma, prática de violências de ar-
bitrariedades, de abusos de poder 
na sua jurisdição . 

Porque, sàmente assim, há de se 
assegurar a tranqüilidade e ·a paz 
que as populações das cidades e do 
campo, reclamam e esperam do Po-
der Público. Pois, neste momento, 
em que o Sr . Secretário da Segu-
rança faz esta recomendação aos 
Delegados, é que o Prefeito Isnaldo 
Santos como que para contrariar 
o S. Secretário da Segurança, apa-
nha em Almenara o Delegado refor-
mado otávio Meireles, com a sua 
Policia, e seguem para o Rio do Pra-
do, onde praticam uma série de 
arbitrariedades e violências contra 
homens pacatos, cujo único crime 
é ser contra o Prefeito Isnaldo San-
tos. :a:ste Prefeito já forçou a trans-
ferência de mais de 30 famfiias do 
Rio do Prado . E, nesta hora, a ci-
dade de Rio do Prado se esvazia, e 
pouco a pouco, vai desaparecendo . 
Rio do Prado está situada no limite 
do Estado de Minas com o Estado 
da Bahia, local de difícil acesso, e, 
talvez por isso mesmo, é que o Sr. 
lsnaldo Santos insiste em adotar · 
um processo político já superado, 
remanescente da política do coro-
nelismo que se caracteriza pelo uso 
do poder, exercendo-o "manu mi-
litari" para a prática de uma politi-
cagem caracterizada pela violência, 
pela perseguição e pelo abuso do 
poder, que os nossos dias não com-
portam e nem admitem. . 

No telegrama diz o signatário que 
o sr. Isnaldo dos Santos diz-se 
apoiado pelo Vive-Governador do 
Estado, nosso ex-colega Deputado 
Pio Canedo. Nós que conhecemos 
a formação moral e civica daquele 
ilustre colega, no qual identifica-
mos a vocação de bem servir à 
causa pública, não podemos acre-
ditar que S. ED. usasse do poder 

e do prestigio do cargo para suge-
rir ao Prefeito Isnaldo dos Santos 
a prática de tais violências . Daí 
repudiarmos tal insinuação, feita 
apenas para demonstrar prestígio e 
tornar-se mais temido. 

O caso do Cartório de Paz da ci-
dade, há mais de seis meses fecha-
do porque o escrivão aposentado se 
nega a entregá-lo ao escrivão interi-
no nomeado e empossàdo pelo Juiz 
de Paz local, constitui mais uma 
violência . 

Sr. Presidente, solicito a V. Exa. 
que a minha denúncia seja levada 
ao conhecimento do Sr . Governa-
dor do Estado, e de modo especial 
ao Sr . Secretário da Segurança. Pú-
blica, a fim de que S . Exa. tome 
providências imediatas e enérgicas 
abrindo o competente inquérito, 
para apurar responsabilidades, bem 
como seja levada, também, ao co-
nhecimento do Serviço Nacional de 
Informações e ao Sr . Ministro da 
Justiça, Sr . Mem de Sá, para as 
providências que julgarem neces-
sárias, com a transcrição dos têr-
mos do telegrama . 

O SR . PRESIDENTE - Com a 
palavra o Sr. Deputado Waldomi-
ro Lôbo. 

O SR. WALDOMIRO LOBO -
Sr . Presidente, Srs . Deputados . 

Embora o Govêrno anuncie, nos 
jornais, que êste reajustamento do 
salário mínimo não contribui para 
o aumento do custo de vida, a coi-
sa é completamente ao contrário. 
Quando se fala em encarecimento 
da vida, lembramo-nos, em primei-
ro lugar, dos gêneros alimentícios: 
feijão, arroz, leite, pão, etc. Mas, 
contribuem também, para êste au-
mento, algumas indústrias . Se 
algum dos Srs . Deputados pre-
cisar de exame de laboratório, ve-
rificará que, na data de hoje, já 
vai pagar mais caro. Por outro la-
do, os laboratórios têm que pagar 
mais caro para qualquer coisa de 
que necessitarem, principalmente, as 
indústrias que trabalham com re-
sistência para autoclaves, esterili-
zadores e outros aparelhos. Dai te-
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rem os donos de laboratório de 
aumentar o preço do seu produto. 
Para exemplüicar, citarei um ca-
so acontecido comigo . Até "há pou-
co tempo, eu adquiria, em uma in-
dústria mineira, a "Querubini", à 
Avenida Silviano Brandão, 485, re-
sistência para autoclaves e outros 
aparelhos elétricos. Uma resistên-
cia que custava 4 mil cruzeiros, 
passou a custar 8 mil e na data de 
ontem, passou a doze mil e quinhen-
tos cruzeiros. Ora, os laboratórios, 
que precisam de adquirir seus apa-
relhos destas indústrias, têm que 
aumentar o preço do seu trabalho. 
Não se justüica, de maneira nenhu-
ma, o aumento descabido destas pe-
quenas indústrias, que prejudicam 
a elas mesmas, aos operários e áos 
Governos de Minas Gerais e do Bra-
sil, porque, ao invés de comprar 
do sr . Querubini, eu, por exemplo, 
mandei buscá-las em São Paulo e 
paguei Cr$ 4. 800 pela mesma re-
sistência que aqui custa Cr$ 12.500. 
Ora, é preciso que o Govêrno de-
termine uma fiscalização nessas in-
dústrias que, às vêzes, reclamam 
dos impostos, mas se esquecem 
de que tiram "no lombo" de Minas 
Gerais 30 vêzes mais do que aquilo 
que êles reclamam estarem pagan-
do a mais. 

Se citei apenas um fato como ês-
te, de uma resistência, é para que 
os srs . possam fazer uma idéia de 
como estão as coisas em nosso Es-
tado. Alguns poderão dizer: o De-
putado está falando sôbre uma re-
sistência . . . Deixa para lá. Estou 
falando sôbre resistência de apa-
rêlho elétrico para exemplicar so-
mente. Até há poucó tempo, os "Ir-
mãos Querubini" saiam para con-
sertar fogões em uma bicicleta, que 
era o seu transporte, carregando 
atrás uma caixa de ferramentas . 
Hoje êles já possuem uma fábrica, 
não podem, portanto reclamar tan-
to assim. Antes, eram maneirosos, 
educados, atenciosos com os fre-
gueses . Agora, não! O negócio é 
diferente. Há Departamento para 
tudo e as pessoas são atendidas 

pelos chefes de seções . Nem para 
uma instituição de caridade êles fa-
zem diferença. Se o aparêlho tem 
uma pequena diferença, então o tra-
balho é especial, 60% mais caro, é 
lógico . Se uma resistência custa 8 
mil cruzeiros a outra passa a custar 
Cr$ 12 . 100. A diferença é muito 
grande. 

As autoridades precisam olhar 
por êste lado também, pois é iSto o 
que acontece . É o reflexo, nas 
pequenas indústrias, do aumento do 
custo de vida. Ebulidores, que são 
anunciados aí pelo rádio e TV, que 
custavam, até pouco tempo, uma 
ninharia, hoje, para serem adquiri-
dos, é da maneira que acabei de 
expô r aos meu nobres pares . E 
quando perguntamos por que razão 
o preço subiu de uma maneira tão 
espantosa, respondem como res-
pondeú, ontem, o chefe do Departa-
mento da Indústria Querubini: "pre-
cisamos vender mais caro, para po-
der pagar melhor os nossos ope-
rários, para que êles não fiquem 
tuberculosos" . 

Por que razão têm que vender 
mais caro? Por êste motivo? Não! 
E' para ganhar mais dinheiro . Os 
aparelhos dos Irmãos Querubini 
são bons, de boa aparência, belos, 
mas, as ind~trias da paulicéia, 
talvez, não permitam o desenvolvi-
mento de sua indústria e êles con-
tinuarão assim . O dinheiro tem que 
sair de Minas Gerais, para que o 
povo possa fazer economia nesse 
setor . Em outros setores, é r. mes-
ma coisa; no setor de estofamen-
tos de carro, de móveis, instalação 
elétrica, aparelhos domésticos . Ho-
je, tem que se pagar por qualquer 
consêrto ou para se adquirir qual-
quer resistência, o dObro do valor 
do aparêlho . Em muitos casos 
isto acontece. 

Não são somente os impostos, co-
mo dizer os srs. comerciantes. É que 
aquêles que comerciam com êsses 
gêneros também sofrem o aumento, 
como acabei de expor à casa. até 
mesmo estas pequenas indústrias. 
A Delegacia de Ordem Econômica 
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A divergência quanto a essa te-
se en~re o Govêmo Americano e os 
demaiS Governos componentes da 
Orga~â? dos Estados America-
nos, mclus1ve o Brasil, não é de 
agora; nasceu exatamente em Bo-
gotá quando se estabeleu êsse pi'o-
c~sso de solver pacificamente as 
divergências dos membros da OEA. 

precisa tomar conhecimento dêsses 
fatos . E' preciso qué deixem de dor-
mir tB?to, pois a Delegacia parece 
que extste só no nome. Aquêles srs. 
Deput_ados que até pouco tempo 
n_os aJudavam nessas criticas, pre-
ciSam fazer cõro conosco, Deputa-
dos do ex-PSD, Deputados chega-
dos ao Palácio da Liberdade Depu-
~dos ~gos do sr. Israel PÍnbeiro. 
E preciSo que façam côro conosco 
para ajudarmos~ ao povo, fazendo 
com que o Governo determine à 
Del~gacia de Ordem Econômica que 
realize alguma cousa que possa pe-
le;> menos, justificar a. sua e~tên
cia . 

Agora, volta o Govêrno :Ameri-
canC! a insistir na tese e encontra 
chefiando a corrente contrária exa-
tamente a delegação brasileira 
~sse fa~o nos leva a algumas con: 
Slderaçoes. Em primeiro 1 u g a r 
congratulamo-nos com o nosso ~ 
vêmo e nosso Embaixador por es-
tar agindo _em consonância com 
aquela ~olítica, que é do interêsse 
do .Brasil: a maior cordialidade, a 
ma1or fraternidade e a mais com-
pleta cooperação com 0 Govêrno 
Americano, mas, quando o Govêr-
no Americano coincide exatamen-
te co~ a linha dos interesses na-
cion81S e com a linha dos interês-
ses ~ontinentais. Tôda vez que 0 Governo_ Americano, por êrro de 
observaçao, por êrro de estudo 
por êrro de cálculo desviar-se des: 
ta l~a não c_ontará com apoio do 
Governo Brasileiro. Em segundo 
lugru:, . essa posição do Govêrno 
Bras~erro rebate de sobra as insi-
nuaçoes de que o Govêrno Brasilei-
ro, o Govêrno revolucionário é 
Ca_:Ida?irio da política americ~a. 
Nac;> . e e nunca foi caudatário da 
política americana; apenas tem co-
labo:ado com ela sempre que a 
~olítt~ca americana condiciona os 
mteresses americanos aos in-
terêsses nacionais na solução dos 
pz:_oblemas d~ ordem internacional. 
Nao têm razao, pois, êsses críticos 
apressados que, acostumando a ver 
no Govêrno uma posição de depen-
dente incondicional das pressões 
int~rnas, no sentido da esquerda 
fazia, a verdadeira chantagem inter~ 
nacio~al. Tirava dinheiro dos oci-
dentaiS para fazer o jOgo dos co-
munistas. Há uma diferença mui-

O SR. PRESIDENTE _ Com a 
palavra o Sr. Cícero Dumont . 

O SR. C!CERO DUMONT _ Sr 
Presidente e Srs . Deputados. · 

Como é do conhecimento de to-
dos, . es_!.á reunida, no Panamá, a 
Conus~ao _designada para tratar da 
?rgaruzaçao dos Estados America-
los, para cuidar da reforma dessa 
entidade interamericana. Designa-
dC? para .chefiar a Delegação Brasi-
leira fot o Embaixador AntOnio 
Azer~do Silveira, o mesmo que 
funciOnou como Secretário Geral 
da 2.'1- _Conferência Interamertca-
na, realizada no Rio Janeiro O 
Sr: Embaixador Azeredo da . Sil-
vetra, cumprindo instruções do nos-
so Govêrno, do Presidente Castelo 
Branco, opôs objeção formal à te-
se do Govêrno Americano, quanto 
ao novo processo de solução das 
pendências, entre os países mem-
bros da Organização inte'rameri-
cana · Deseja o Govêrno America-
no ..9ue a intervenção desta organi-
~açao se faça tOda vez que este-
Jam em litígio os Países membros 
daquela organização e dois dêles 
peçam intervenção da OEA . 

Já o Govêmo Brasileiro, com ba-
se no tr~tado de Bogotá admite a 
intervençao da Organização dos 
Estados Americanos quando a de-
liberação fOr tomada pelo Orga-
nismo a que pertencem, por fOrça 
do tratado que assinaram. to grande entre colaborar e servir 

A prova de que o Govêrno brasi~ 
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leiro tem a sua política própria 
em relaçã o a qualquer um, mesmo 
em relação ao Govêrno Americano, 
a quem o Ocidente deve 80% da sua 
liberdade, mesmo em relação a ês-
te Govêrno o Govêrno do Sr. Mal . 
Castelo Br~co tem uma posição 
de independência . Êsses fatos pre-
cisam ser divulgados sobretudo nas 
entidades políticas, precisam ser 
comentados - para despertar o in-
terêsse da opinião pública e esta 
se informar, devidamente, para não 
receber, à última hora, inf-orma-
ções tendenciosas que, além de não 
corresponderem à verdade históri-
ca, procuram iludir a boa fé da-
queles que, possuidores de bons 
sentimentos de patriotismo, nem 
sempre dispõem de bons elementos 
de informação para julgamento 
mais seguro . Não só o Govêrno 
brasileiro, não só o Embaixador 
Azeredo da Silveira, mas é o pró-
prio povo brasileiro que, nest~ ho-
ra está mostrando a sua un1dade ' . . em tõrno dos interêsses nac1ona1S . 
Estamos certos, também, Sr. Pre-
sidente, de que o Govêrno Ameri-
cano irá reexaminar, melhorar a 
sua proposição e procurar confor-
má-la aos interêsses do Continente 
e aos interêsses de cada um dos 
membros da Organização dos Esta-
dos Americanos. Estamos convenci-
dos também de que o Govêrno Ame-
ricano, quando propõe solução, tem 
em vista a defesa do sistema oci-
dental de vida. Pode, ao escolhê-la 
ou formulá-la, errar, e isto é natu-
ral . Mas, êle tem que admitir que, 
tôda vez que errar, contará com a 
oposição do colaborador e amigo, 
como é a Nação brasileira . E assim 
pensando e admitindo, podemos e 
teremos que sair fortalecidos da 
Organização dos Estados America-
nos, dando a êste organismo in-
ternacional uma nova forma de 
operosidade, como pregou o Pre-
sidente brasileiro, de velhos con-
ceitos que precisam se ajustar às 
realidades internacionais novas, co-
mo o problema da não intervenção, 
como o problema da agressão ex-

terna extra-continental. Mas, o que 
queremos salientar é a grandeza 
da delegação brasileira e a capaci-
dade do Embaixador Azeredo da 
Silveira, permanecendo fiel àquela 
linha política, extraordinária, que 
Rio Branco traçou para o Brasil, 
e que, hoje, tem nesse Embaixad?r 
o seu grande intérprete . Como dis-
se bem o Embaixador brasileiro, 
nenhum dos membros dessa reu-
nião poderia retornar ao seu País 
se aprovasse o ponto de vista ame-
ricano, porque, nenhum dêles po-
de e quer transigir com a sobe-
rania nacional . A OEA é entidade 
de convivio de países düerentes e 
não é órgão de punição, não é um 
Tribunal para impor pena aos seus 
associados. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
palavra o sr. José Maria Magalhães. 

O SR. JOSÉ MARIA MAGA-
LHÃES - Sr . Presidente, Srs . 
Deputados . 

Assunto dos mais graves, que diz 
respeito ao comércio de livros di-
dáticos em nosso País, nos traz, 
neste momento, à Tribuna . Existe 
uma exploração descomedida neste 
setor . Necessário se torna q e o 
Sr . Presidente da República, atra-
vés do Sr . Ministro da Educação, 
o ilustre mineiro Pedro Aleixo, e 
também o Sr . Governador do Es-
tado através da Secretaria da Edu-
cação, tomem medidas enérgicas, 
no sentido de se coibir o abuso no 
comércio de livros didáticos, pois o 
preço dos livros sobe assustadora-
mente . E o pior ainda é que os 
estabelecimentos de ensino variam 
de livros para uma mesma série, 
todos os anos . De modo que um 
pai de família, que conta com 3 
ou 4 filhos estudando, não pode se 
valer d-o livro de um filho que está 
numa série mais adiantada, para 
o outro filho que, no ano seguinte, 
ocupará aquela mesma série . É, 
portanto, necessário que o Govêr-
no adote um sistema de padroni-
zação de livros didáticos em todo 
o pais, ou pelo menos em cada Es-
tado, condicionando certo número 
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de autores para os estabelecimen-
tos de ensino, mas não deixar êste 
arbítrio amplo para a escolha, o 
que vem ensejando a maior explo-
ração em cima do pai de famflla, 
já sacrificado na hora presente, 
por tõda ordem de explorações. 

Não sei por que o Sr. Ministro 
da Educação não vê êste problema, 
que é angustiante, um dos mais gra-
ves problemas que desafia o chefe 
de família, que tem filho estudan-
do, o que é quase hoje um privilé-
gio . Mas, quando o pai de família 
dispõe de algum recurso e quer jus-
tamente matricular o seu filho num 
colégio ou num ginásio, para evi-
tar ocupar uma bôlsa de estudos, 
que deveria ser dada a um mais po-
bre, faz um sacrifício enorme, um 
ato de verdadeiro heroismo, pois 
tem que enfrentar também, além 
das exigências dos livros didáticos 
caríssimos, o problema do unüor-
me, uma série de outras exigências . 
Fica êle então atônito, diante desta 
barreira quase que intransponível 
para o pai de família que recebe 
salário - não o salário mínimo, 
pois êsses são incluídos nos que 
têm direito à bõlsa de estudo -
incompatível com essas despesas, 
que são exigidas pelos colégios em 
nosso País e em nosso Estado . 

- Esgotada a hora destinada à 
Leitura e Apresentação de Propo-
sições segue-se a 

DISCUSSAO E VOTAÇAO DE 
PROPOSIÇOES 

O SR. PRESIDENTE - Estão 
abertas as inscrições para a Reu-
nião de amanhã·. 

A Mesa comunica à Casa que o 
prazo para apresentação de emen-
das ao Projeto n. 3 . 548, do Sr. Go-
vernador do Estado, venceu ontem, 
às 24 horas, não lhe tendo sido apre-
sentada qualquer emenda. 

COMUNICAÇOES 

Sõbre a Mesa Comunicação do 
Sr. Deputado Batista Miranda, na 

qual científica a Casa do falecimen-
to do Sr. Manoel Rodrigues Bel-
chart. 

- Ciente . Comunique-se . 
Comunicação do Sr . Deputado 

Batista Miranda, dando ciência à 
Casa, do falecimento do Sr . José 
Evaristo Soares. 

Ciente. Comunique-se. 

REQUERIMENTOS 

Requerimento n. 1 . 53, do Sr . 
Deputado Waldomiro Lõbo, pelo 
qual dirige um apêlo aos Srs. Pre-
sidente da República e Ministro do 
Trabalho, no sentido de que Nova 
Lima, Raposos e demais municí-
pios da zona metalúrgica e de ex-
ploração de ouro, sejam incluídos 
na primeira sub-região, da 13.<L re-
gião, para fins de salário mínimo . 

A Comissão de Justiça opina fa-
voràvelmente à sua aprovação. Em 
discussão o Requerimento . (Pau-
sa) . Não há oradores inscritos . 
Encerro a discussão . Em votação. 
Para encaminhá-la, tem a palavra 
o Sr. Waldomiro Lõbo . 

O SR. WALDOMIRO LOBO 
Sr. Presidente, Srs . Deputados . 

Andou bem a Comissão de Jus-
tiça, dando Parecer favorávet à 
Proposição de minha autoria, por-
que esta Casa precisa manüestar-
se em favor dos trabalhadores de 
Nova Lima, Raposos e demais ci-
dades que não foram beneficiadas 
pelo aumento do s~lário-minimo, 
conforme eu tinha previsto, pois 
muitas vêzes usei esta Tribuna pe-
dindo providências no sentidó de 
que o Sr. Presidente da R-epública 
tomasse copbecimento das injus-
tiças anteriores. 

Diz o Parecer da Comissão de 
Justiça: 

"Através do Requerimento n° 
1.153, o nobre Deputado Waldomi-
ro LObo dirige-se aos Emos. Srs . 
Presidente da República e Minis-
tro do Trabalho e Previdência So-
cial, apelando no sentido de que 
Nova Lima, Raposos e demais mu-
nicípios da região metalúrgica e da 
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exploração de ouro, em Minas, se-
jam incluídos na 1.(1. sub-região, da 
13.• Região, para fins de salário 
mínimo, tendo em vi$ta o reajusta-
mento decretado recentemente para 
todo o país . 

Examinando-o, concluímos pela 
sua aprovação e ao rápido encami-
nhamento às referidas autoridades". 

Espero que o Sr . Presidente da 
República mande rever tudo aqui-
lo que foi feito, com relação ao 
reajustamento do salário mínimo, 
que nenhum beneficio - podemos 
dizer assim - vai trazer para aquê-
les que, realmente, necessitam dê-
le . 

Que o Sr . Presidente da Repúbli-
ca atenda ao nosso pedido e mande 
reparar a injustiça, é o que espera-
mos . 

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

Requerimento da Sra . Deputada 
Maria Pena, que pede seja inserido 
em Ata de nossos trabalhos um 
voto de congratulações com o dig-
no Diretor da CARRPE . 

Em votação o Requerimento . 
Com a palavra o Sr . Wilson Mo-
desto . 

O SR . WILSON MODESTO 
Sr . Presidente, Srs . Deputados, a 

nossa nobre colega Deputada Ma-
ria Pena foi muito feliz, quando 
requereu um voto de congratulações 
com o digno Diretor da CARRPE . 
Nós o conhecemos muito bem e sa-
bemos que tem prestado inestimá-
veis serviços àquele órgão e à po-
pulação de nosso interior, auxilia-
do por um grupo de téenicos capa-
citados, restaurando e modifican-
do os grupos escolares . 

Subscrevemos o 'requerimento e 
sentimo-nos satisfeitos em manifes-
tar neste inStante, em nome da Ban-
cada do extinto PTB, o nosso apoio 
integral a êste voto de congratula-
ções . 

O SR . PRESIDENTE - Em vota-
ção ~ 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- Votação, 

em ~ discussão, do Projeto n° . . . 
3 . 463!65, do Sr . Governador do Es-
tado, o qual abre à Secretaria de 
Estado da Fazenda o crédito espe-
cial de Cr$ 5 . 259 . 005 . 

As Comissões de Justiça e de Fi-
nanças opinam pela aprovação do 
Projeto, nos têrmos em que se en-
contra redigido . 

Recebendo em Plenário a Emen-
da de n° 1,· voltou o Projeto à Co-
missão de Finanças que opina fa-
voràvelmente à sua aprovação . 

Em votação o Art . 1 o. Os Srs . 
Deputados que o aprovam queiram 
permanecer como se encontram. 
(Pausa). Foi aprovado . 

VERIFICAÇAO 

O SR. SINV AL BOA VENTURA 
- Peço verificação, Sr . Presiden-
te . 

O SR . PRESIDENTE - A Mesa 
vai proceder à verificação requerida 
pelo Sr . Deputado Sinval Boaven-
tura. 

Os Srs . Deputados que votaram 
a favor queiram levantar-se (Pau-
sa) . Podem assentar-se . Os Srs. 
Deputados que votaram contra 
queiram levantar-se . (Pausa) . Vo-
taram a favor 21 Srs . Deputados; 
contra, nenhum. 

Não há "quorum" para votação . 
A Mesa convida o Sr . Souza e 

Silva para funcionar como Secre-
tário e dá a palavra a S. Exa. para 
proceder à chamada dos Srs . Depu-
tados. 

- Feita a chamada, deixam de 
responder os Senhores: 

Bonifácio de Andrada - Mário 
Hugo Ladeira - João Navarro -
Reny Rabello - Anuar Fares -
Agostinho Campos Neto - Anfbal 
Teixeira - Augusto Zenun - Be-
nedito X&vier - DaDJe1 de Barros 
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- Dermeval Pimenta Filho - Do-
mingos Jório - Euler Lafetá 
Geraldo Quintão - Gerardo Grossi 
- Gomes Moreira - Hélio Garcia 
- Homero Santos - lbrahim Abi-
Ackel - Jairo Magalhães - Jar-
bas Medeiros- Jehovah Santos -
Jorge Ferraz - José Augusto -
José de Castro - Ladislau Sales . 
- Lélis Chaves - Lourival Brasil 
- Luiz Junquelra - Paulin.o Cíce-
ro - Pereira de Almeida - Raimun-
do Albergaria - Salim Nacur -
Sebastião Anastácio -sette de Bar-
ros - mysses Escobar - Walcfir 
Morato- Waldomlro Lôbo- Wal-
thon Goulart - Wilson Chaves -
Wilson Tanure . 

O SR. PRESIDENTE - Estão 
presentes 40 Srs . Deputados . Não 
há quorum" para votação. A Mesa 
vai passar à discussão dos Proje-
tos em pauta. 

1• discussão do Projeto n° 3.5541 
66, do sr . João Na varro, o qual con-
sidera de utilidade pública o "Lions 
Club" de Guaxupé, sediado no mes-
mo município. 

Em discussão . Não há oradores 
inseri tos. Encerro a discussão . 

1" discussão do Projeto n° 3 .555J 
66, do sr . Carlos Eloy, o qual da 
denominação a Grupo Escolar em 
Cruzilia. 

Em discussão . Não há oradores 
inscritos . Encerro a discussão . 

1• discussão do Projeto n° 3. 5561 
66, da Sra . Marta Nair Monteiro, o 
qual dá nova redação ao art. 217, 
da Lei n° 2 . 610, de 811:621 

Com a palavra o Sr . Deputado 
Sinval Boaventura, orador inscrito 
para discutir o Projeto. 

O SR . SINV AL BOAVENTURA 
- Sr . Presidente, srs . Deputados. 

Ocupo esta Tribuna para discu-
tir o Projeto da nossa prezada co-
lega Deputada Marta Nair Montei-
ro, o qual tomou o número 3 . 556166, 
cujo teor é o seguinte . 

"Art. 1° - Suprima-se o pará-
grafo único do Art. 217 da Lei .. . 
2 .610, de 811162. 

Art. =ao - Esta lei entrará em vi-
gor na data de sua publicação, re-

vogadas as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Reuniões, março de 
1966. 

(a . ) Deputada Marta Nair Mon-
teiro . 

Jusuticativa - Os concursos não 
podem prescindir dos testes de apti-
dão. Mas êstes não podem ter o 
caráter eliminatório como se en-
contra no parágrafo único do Art. 
217 do Código do Ensino Primário 
pois diversos fatôres podem influir: 
negativamente, nos seus resultados, 
tais como: estado de saúde, desam-
bientação, nervosismo, etc. 

Tanto isto é verdade que pessoas 
eliminadas no 1. o teste do SOSP pa-
ra determinadas finalidades conse-
guem aprovação em uma segunda 
oportunidade . Geralmente, o mes-
mo teste dá resultados diferentes 
em situações diferentes". 

S . Presidente, Srs. Deputados. 
Aproveitando a oportunidade 

quero, desta Tribuna, responder a 
uma indagação que me foi dirigida, 
ontem, no Plenário, . pelo jornalis-
ta Jadir Barroso, sôbre o pedido de 
verificação que fiz na última Reu-
nião . Dizia êle que estranhava 
aquêle pedido de verificação, uma 
vez que os Deputados da ex-11DN 
deveriam aceitar e dar apoio inte-
gral às Mensagens que estão em 
tramitação nesta Casa, pois a maio-
ria dos Deputados da ex-UDN ade-
riu ao Partido do Govêrno, a 
ARENA . 

S. Presidente, não ·falo em nome 
deA minha Bancada, mas, creio que 
é este o pensamento dominante en-
tre meus pares: pelo fato de nossa 
ex-Bancada ter ingressado na ARE-
NA, não quer dizer que ela tenha 
a obrigação de apoiar todo e qual-
quer Projeto em tramitação nesta 
Casa, oriundo de mensagens gover-
namentais. 

Mas, Sr. Presidente, é público e 
notório que nós, os Deputados, pou-
ca influência temos, hoje, no pro-
cesso de votação, nesta Casa, a não 
ser para fiscalizar, discutir e deba-
ter, porque a Emenda Constitucio-
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nal n. 14 tirou, pràticamente, todo o 
poder do legislador. Basta, Sr. Pre-
sidente, vencer o prazo nesta Assem-
bléia, para que o Govêrno o trans-
forme em lei. Sendo assim, pouco 
importa que, nesta Casa, haja maio-
ria para se votar. Acho do nosso de-
ver a nossa participação no Plená-
!Xio, participação ~alizado~. 
Aprendi muito nesta Casa, princi-
palmente com o ex-Deputado, hoje 
Vice-Governador, Sr. Pio Çanedo. 
Lembro-me bem das questões de 
ordem levantadas por S. Exa. nesta 
Casa, dizendo que a bancada do ex-
-PSD não fazia obstrução a Projetos 
de interêsse do Govêrno, da bancada 
da UDN, mas que desejava que a 
maioria governista estivesse em 
Plenário . Então, parece-me que 
aquêle polltico tinha razão: o que 
estamos fazendo, nada mais nada 
menos, são pedidos de verificações 
para que esta Casa vote Projetos 
com o número necessário de Depu-
tados . E' necessário, mesmo num 
período de transitoriedade, que es-
ta Casa mantenha a maioria dos 
Srs . Deputados presentes,· não só 
nas Comissões, mas também em 
Plenário, pois ao que me parece o 
pedido de verificação é democráti-
co, regimental e, acima de tudo, 
creio, contribui bastante para a 
permanência dos colegas em Plená-
rio . Por outro lado, embora a maio-
ria dos Deputados tenha assina-
do para a constituição da Arena, 
nós, desde o inicio, tivemos o nos-
so pensamento em colaborar numa 
oposição construtiva: aquilo que 
fôr do interêsse público terá o apoio 
de nossa bancada. Mas, é preciso 
que fique bem claro que não há 
nenhum compromisso político de 
nossa bancada, embora haja dois 
partidos rotulados: de oposição e 
de Govêrno; mas, trata-se apenas 
de rótulo, porque na verdade e na 
prática os grupos continuam os 
mesmos e continuam aqui na As-
sembléia, no Plenário, nas Comis-
sões, nas lideranças, nas vice-lide-
ranças e no interior a situação po-
lítico-partidária continua a mes-

ma . Tanto assim que, constante-
mente, estamos na Tribuna recla-
mando e protestando contra o que 
achamos que não está de acOrdo 
com os nossos objetivos políticos 
e com os nossos ideais. Nesta or-
dem de idéias, penso que a banca-
da deve ficar firme nesta diretriz 
a fim de que cada vez mais esteja-
mos unidos e possamos dar nossa 
presença no cenário polltico. Por 
outro lado, tive oportunidade de 
conceder entrevista a "O Diário", 
quando o repórter perguntava s~ a 
ex-UDN iria participar do Govêrno 
do Estado ocupando alguma Secre-
taria. Salientava que alguns elemen-
tos do PSD não permitiam que a 
ex-UDN ocupasse Secretaria. Deve 
haver algum engano, porque esta 
não foi minha resposta e eu não 
tenho conhecimento de que até o 
presente momento qualquer colega 
da ex-UDN tivesse postulado Secre-
taria no atual Govêrno . Pleitea-
mos apenas garantias m í n im a s 
aos nossos companheiros do inte-
rior contra perseguições políticas e 
arbitrariedades. Acho que isto não 
é exigir mwto . O Sr . Presidente da 
República é que teria feito um apê-
lo ou uma sugestão àqueles que ele-
geram o Sr. Israel Pinheiro no senti-
do de que a ex-UDN pudesse cola-
borar, participando de Secretarias. 
Nas reuniões de que participei não 
foi feito pedido algum nesse sen-
tido . Soube de elementos que fo-
ram a uma audiência e obtiveram 
informações de que duas ou três 
Secretarias estariam reservadas ao 
nosso bloco. Nossa resposta foi 
que a presença do líder se devia a 
algumas reclamações e para levar 
ao conhecimento da autoridade a 
existência de arbitrariedades de que 
estariam sendo vítimas nossos cor-
religionários . Parece-me que ainda 
é cedo para uma definição em qual-
quer sentido. Sbmente após as el~i
ções para Deputados Estaduais, Fe-
derais e Senadores haverá possi-
bilidade de uma decisão em qual-
quer sentido. Antes, equivale a um 
suicídio político . 
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Por isso, aquêles que estão com o 

Govêrno do Estado, fiquem descan-
sados. Podem ficar com o queijo 
para repartir entre si, porque que-
remos, apenas, garantias para os 
nossos correligionários do interior. 

O SR. PRESIDENTE - Conti-
nua em discussão o Projeto. (Pau-
sa) . Não há mais oradores inscri-
tos. Encerro a discussão . 

2~ discussão do Projeto n° 2. 0661 
65, do Sr . José de Castro, o qual 
declara de utilidade pública a As-
sociação Brasileira de Odontologia, 
subseção de Juiz de Fora - MG. 

A Comissão de Justiça opina pela 
aprovação do Projeto . 

Em discussão o Art. 1.0 (Pausa). 
Não há oradores inscritos . Encer-
ro a discussão . 

Em discussão o Art. 2.0 (Pausa). 
Não há oradores inscritos . Encer-
ro a discussão . 

2EJ. discussão do Projeto n° 3 .5451 
66, do Sr. Carlos Eloy, o qual dá 
a denominação de "Deputado Cláu-
dio Pinheiro", à Unidade Sanitária 
do Município de Caeté. 

A Comissão de Justiça opina pela 
aprovação do Projeto . 

Em discussão o Art . 1° . (Pausa). 
Não há oradores inscritos . Encer-
ro a discussão. 

Em discussão o Art . 2.0 (pausa) . 
Não há oradores inscritos, encerro 
a discussão. 

ENCERRAMENTO 
- Esgotada a matéria da pauta 

e não havendo oradores inscritos, a 
Mesa encerra a presente Reunião, 
convocando outra, Ordinária, para 
a manhã, às 14 horas, com a se-
guinte Ordem do Dia: 

ORDEM DO DIA 
11-3-966 

1.~ Parte 
Das 14 às 15 horas: 
Leitura e aprovação da Ata. . 
Expediente, inclusive leitura e 

apresentação de pareceres, proje-
tos, comunicações, requeriméntos e 
in~.- ... 

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: 

Prosseguimento da votação, em 
~-~ discussão, do Projeto n . 3 .4631 
65, do Sr. Governador do Estado, 
o qual abre à Secretaria de Estado 
da Fazenda o crédito especial de 
Cr$ 5 .259.005 . 

Votação, em 2~ discussão do Pro-
jeto n . 3.544166, do Sr . joão Na-
varro, o qual abre à Secretaria de 
Estado da Educação o crédito es-
pecial de Cr$ 795 . 000. 

Votação, em 2EJ. discussão do Pro-
• I 

Jeto n . 3. 524166, do Sr. Governador 
do Estado, o qual abre crédito es-
pecial de Cr 10 . 000. 000 à Secreta-
ria de Estado da Fazenda. 

Votação, em 1• discussão, do Pro-
jeto n. 3.544166, do Sr. João Navar-
ro, o qual considera de utilidade 
pública o "Lions Clube" de Guaxu-
pé, sediado no mesmo município . 

Votação, em 1'1- discussão do Pro-
jeto n. 3 .555166, do Sr. CarÍos Eloy, 
o qual dá denominação a Grupo Es-
colar em Cruzília. 

Votação, em 1• discussão do Pro-
• I 

Jeto n. 3.556166, da Sra . Marta Nair 
Monteiro, o qual dá nova redação 
ao art. 217, da Lei n . 2.610, de . . 
8-1-62 . 

Votação, em 21). discussão do Pro-
jeto n . 2.066165, do Sr . José de Cas-
tre:>, o qual declara de utilidade pú-
blica a Associação Brasileira de 
Odontologia, subseção de Juiz de 
Fora - MG. 

Votação, em 2" discussão do Pro-
jeto n. 3.545166, do Sr. CarÍos Eloy, 
o qual dá a denominação de "Depu-
tado Cláudio Pinheiro" à Unidade 
Sanitária do município de Caeté. 

Discussão única do veto total à 
Proposição de Lei n. 4 .159, que 
concede pensão à viúva do Dr. José 
Machado Pinheiro. 

- Lev&nta-se ª REnqli.ão, 



537a Reunião Ordi.nálria da Assoomléia ~va, em 
11 de ~ de 1966 

PRES!DtNCIA DOS SRS. BONIFACIO DE ANDRADA E 
NUNF.S COELHO 

SUMARIO - Comparecimento -
Ata - Expediente: Mensagem ~o 

1.052 (Projeto n° 3.'560) - Ofl-
ciõ no 1. 023 - O f i c i o s - Te-
legramas e cartões - Leitura. 
e Apresentaçõea das Proposições 
- Pareceres: sôbre a Mensagem 
no 1.038 (Projeto n° 3.561); sô-
bre o Projeto m 3.548/66; para 
2a discussão dos Projetos n°s. 
3.434, 3.486, 3.510, 3.540, 3.544 e 
3. 541; de Redação Final ao Pro-

. jeto n° 1.355; sôbre as indica-
ções nos. 1.031, 1.038 e 1.043 -
Projeto nQ 3 . 562 do Sr. Cicero 
Dumont - Discurso e H+ _ueri-
mento n° 1.160 do Sr.~ · val 
Boaventura - Requerimeüro n° 
1.161 do Sr. João Navarro - Re-
querimentos dos Srs. N u n e s 
Coelho, Batista Miranda e Anuar 
Fares - Indicações n°s. 1. 062, 
do Sr. Nicanor Armando; .1. 063, 
do Sr. José Maria MaW- ães; 
1. 064, do Sr. Reny Rabello; e 
1.066, da Sra. Marta Nair Mon-
teiro - Comunicações dos Srs. 
José de castro, Aníbal Teixeira 
e Hélio Garcia- Discursos dos 
Srs Altair Chagas, Waldomiro 
Lobo e João Luiz de 0 ... 1 ~&.lho 
- Discussão e Votaçá,o Pro-
posições - Comunicação do Sr. 
José de Castro - Requerimen-
tos dos Srs. Nunes Coelho, Ba-
tista Miranda e Anuar Fares -
Requerimento do Sr. Carlos Me-
gale (arts. 94 e 95) - Discurso 
e Indicação n° 1. 065 do Sr. Ci-
cero Dumont ~ Requerimento 
nQ 1.135 - Discurso dos Srs. JOSé 
Maria Ma&alhãeB e LéUs Chaves 

- Aprovado - Requerimento n° 
1.1148 - Discurso do Sr. Batista 
Miranda - Aprovação - Indi-
cação n°s. 1. 048 e 1. 045 - Pa-
recer de Redação Final ao Pro-
jeto no 1. 355 - Palavras do Sr. 
Presidente- 26 PARTE DA OR-
DEM DO DIA - Prosseguimento 
da votação em 26 discussão, do 
Projeto n° 3.463 - Votação em 
1a discussão dos Projetos n°s. 
3.554, 3. 555, e 3. 556 - votação, 
em 26 discussão, dos Projetos 
n 9S. 2.066, 3.515, 3.524 e 3.545 
- Discussão única do veto total 
à Proposição de Lei n° 4.159 -
Encerrada a discussão - Vota-
ção - Discurso do Sr. José de 
Castro- Chamada- Falta de 
"quorum" para votação - En-
cerramento - Ordem do Dia . 

COMPARECIMENTO 

As 14,14 horas, comparecem os 
Senhores: 
· Bonifácio de Andrada - Leão 
Borges - Mário Hugo Ladeira -
João Navarro - Reny Rabello -
Anuar Fares - Altair Chagas -
Alvaro Sales - Alvimar Mourão -
Anibal Teixeira - Artur Fagundes 
Ataliba Mendes- Athos Vieira de 
Andrade - Aureliano Chaves -
Batista Miranda - Benedito Xa-
vier - Carlos Megale - Cicero 
Dumont - Daniel de Barros -
Delson Scarano - Dermeval Pi-
menta F1lho - Expedito Tavares 
- Florivaldo Dias - Gomes Mo-
reira - Hélio Garcia - Herme-
llndo Paixão - Homero Santos -
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Hugo Castelo Branco - Ibrahim 
Abi-Ackel - Jairo Magalhães -
Jorge Ferraz - Jorge Vargas -
João Vaz- Joaquim de Melo Frei-
re - José de Castro -José Luiz 
Baccarinl - José Maria Maga-
lhães - Lélis Chaves - Lourival 
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 - Sebastião Anas-
tácio -Sebastião Nascimento -
Sette de Barros- Sinval Boaven-
ura- Souza e SUva - Valdir Mel-
gaço - Waldir Morato - Waldo-
m.iro Lobo - Wilson Chaves -
Wilson Modesto - Wilson Tanure. 

Com a presença de 66 Srs. De-
putados, o Sr. Presidente declara 
aberta a Reunião. 

ATA 
- O SR . ANUAR FARES- (4° 

Secretário nas funções de 2 9) -
Procede à leitura da Ata da Reu-
nião anteri r , a qual é aprovada, 
sem observações. 

E:X.PEDIENTE 

O SR . JOÃO NAVARRO- (t.o 
Secretári()j- Lê Expediente cons-
tante da seguinte matéria: 

MENSAGEM N.0 1.052 
Belo Horizonte, 11 de março de 

1966. 
Ao Excelentissimo Senhor 
Deputado Bonifácio José Tamm 

de Andrada. 
Dign.issimo Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado. 
Capital. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de submeter, 

por intermédio de Vossa Excelên-
cia, ao alto pronunciamento des-
sa Egrégia Assembléia Legislativa 
o incluso Projeto de Lei que dis-
põe sôbre a abertura do crédito es-
pecial de Cr$ 64.800.000 (sessenta e 
quatro milhões e oitocentos mil 
cruzeiros) à Secretaria de Estado 
da Educação. 

A presente iniciativa decorre do 
fato de não ter sido prevista no 
Orçamento do Estado a verba pró-
pria destinada a atender, no cor-
rente exercício, ao pagamento de 
"jeton" de presença às sessões 
plenárias e ordinárias do Conse-
lho Estadual de Educação. 

Sirvo-me do ensejo para mani-
festar a Vossa Excelência os pro-
testos do meu elevado aprêço e 
consideração. 

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

PROJEI'O N.9 3 . 560/66 

Abre à Secretaria de Estado de 
Educação, para o Conselho Es-
tadual de Educação, o crédito 
especial de Cr 64.800. 000. 
A Assembléia Legislativa do Es-

tado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1.0 - Fica o Poder Executi-

vo autorizado a abrir à Secretaria 
de Estado da Educação, para o 
Conselho Estadual de Educação, o 
crédito especial de Cr$ 64.800.000 
(sessenta e quatro minhões e oito-
cel"tos mil cruzeiros), destinado a 
att;.llder, durante o exerclcio de 
1966 ao pagamento do "jeton" de 
presença às sessões plenárias e or-
dinárias do referido Conselho . 

Art. 2.0 - Para ·efeito do dis-
posto nesta lei, fica o Poder Exe-
cutivo autorizado a realizar as 
operações de crédito que se torna-
rem necessárias. 

Art. 3.9 - Revogam-se as dis-
posições em contrário. 

Art. 4.0 - Esta lei entrará em 
vigor na data de sua publicação. 

Dado no Palácio da Liberdade, 
aos ... 

LEI N.0 4 .058, DE 3.1 DE DEZEM-
BRO DE 1965 . 

Dispõe sôbre a estrutura do Con-
selho Estadual de Educação de 

Minas Gerais. 
"Art. 10 - Os membros do Con-

selho Estadual de Educação terão 
direito, na forma do Regimento 

Interno, a transporte, c.Uárlas ou 
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"jeton" de presença fixados em 
decreto do Governador do Estado . 

Parágrafo único - O exercicio 
das funções de membro do Conse-
lho tem prioridade sôbre o de 
quaisquer cargos públicos de qUe 
sejam titulares os Conselheiros". 

DECRETO N.9 9.064, DE 26 DE 
NOVEMBRO DE 1965 

Fixa o "jeton" de presença às 
sessões do Conselho ~tadual de 
Educação. 
o Governador do Estado de Mi-

nas Gerais no uso de suas atri-
buições e tendo em vista o dispos-
to n o artigo II, alinea "b", do De-
creto n° 6. 559, de agôsto de 1962, 
decreta: 

Art . 1o _E' fixado em Cr. 20.000 
(vinte mU cruzeiros) o jeton de 
presença às sessões plenârial! do 
Conselho Estadual de Educaçao e 
às sessões ordinárias de qualquer 
de suas câmaras . 

Parágrafo único - Não serão 
remuneradas as sessões plenárias 
ou ordinárias de câmara que exce-
derem de 5 (cinco) por mês, em 
cada caso . 

Art . 2.9 - o jeton de presença 
ora fixado é devido a parti.r de 9 
de outubro de 1965. 

Art . 30 - A despesa decorrente 
da aplicação dêste decreto correrá 
por conta da verba orçamentária 
própria. 

Art. 4o- Revogam-se as dlspo-
sicões em contrário. 

Art . 5° - 1!:ste decreto entt"ará 
em vigor na data de sua publica-
ção. 

Palácio da Liberdade, em Belo 
Horizonte, aos 26 de novembro de 
1965. 

(a.) José de Magalhães Pinto . 
(a.)Bonlfácio José Tamm de An-

drada. 1 

(ai> Guilherme Machado. 
- Publicado o Projeto, inclua-se 

~m Qrde~ do~ 

OFfCIO N .0 1 . 023 
Belo Horizonte, 24 de fevereiro 

de 1966. 
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Acusando o recebimento de seu 
Ofício n° 299/66/CF, acompanha-
do de cópia do Requerimento n Q 
1.113, apresentado pelos Senhores 
Deputados Lúcio de Souza Cruz e 
outros aprovado por essa Egrégia 
Assembléia Legislativa, apraz-me 
comunicar a Vossa Excelência que 
o assunto foi encaminhado à Se-
cretaria do Desenvolvimento, pa-
ra o devido exame. 

Sirvo-me da oportunidade para 
reiterar a Vossa Excelência e aos 
demais Uustres Deputados, a ex-
pressão do meu mais alto aprêço. 

(a.) Israel Pinheiro- Governa-
dor do Estado. 

- Ciente. Publicar . 

OFfCIO 
Belo Horizonte, 8 de março de 

1966. 
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legis ativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Acusando recebido, com todo 
aprêço, o Oficio n° 34/66/ AL, da-
tado de 4 de março corrente, P.m 
que vossa Excelência me transmi-
te convite da Comissão Executiva 
ãessa Egrégia Assembléia Legislati-
va para assistir à Reunião Solene 
realizada no dia 8 corrente, às 14 
horas no Palácio da Inconfidên-
cia e' promovida para o fim espe-
ciaÍ de se conferir ao Doutor Yu-
kichi Sugihara, Diretor Adminis-
trativo da USIMINAS,. o titulo de 
"Cidadão Honorário" de Minas Ge-
rais, que lhe foi outorgado por Ato 
do Poder Legislativo de Minas Ge-
rais, venho agradecer-lhe a aten-
ção. 

Sirvo-me da oportunidade para 
renovar a Vossa Excelência pro-
testos de elevada estima e distin-
ta consideração. 

(a.) Murilo Badaró- Secretário 
de Estado do Govêrno. 

,_ Çiente. PllbUctu' . 

' . 

OFfCIO 

Rio de Janeiro, 7 de março de 
1966. 

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

Acuso o recebimento do Offcio 
n° 173/66/GP de 7 de fevereiro de 
1966 em que Vossa Excelência co-
munica a posse da Comissão Exe-
cutiva dessa Assembléia Legisla-
tiva . 

Incumbiu-me o Senhor Ministro 
de agradecer a comunicação e de 
apresentar a Vossa Excelência e 
aos demais Pares votos de pleno 
êxito no exercício da função . 

(a.) Gen. Bda. Clóvis Bandeira 
BrasU - Chefe do Gabinete da 
Ministro da Guerra 

- Ciente. Publlcar . 

OFíCIO 

Belo Horizonte, 17 de fevereiro 
de 1966. 

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

Tenho em mãos comunicação que 
me foi encaminhada por V. Exa . 
de ter assumido a Presidência da 
Egrégia Assembléia Legislativa do 
Estado. 

A par de meus agradecimentos 
pela atenção, apresento-lhe e aos 
demais membros minhas fellcita-
ões e votos para uma feliz e pro-

fícua gestão. 
(a.) Gilberto Almeida - Secre-

tário da Educação . 
- Ciente. Publicar. 

OFíCIO 

Brasilla, 2 de março de 1966 . 
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Acuso o recebimento do Oficio 
D9 45, de 27 de janeiro último, que 
trata do Requerimento n° 1.130, 
apresentado pelos Srs. Deputados 
Lourival Brasil e outros, contendo 
apêlo no sentido da Uberação de 
verba. destinada às obras de cons-
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trução da Rodovia BR-267, trecho 
Benfica-Lima Duarte. 

A respeito, cabe esclarecer a v. 
Exa. que o trecho em causa deve-
rá contar c m recursos .para pros-
seguimento, dada a · sua condição 
de ramal ferroviário antieconõml-
co da Estrada de Ferro Central do 
Brasil. 

Valho-me do ensejo para reite-
rará a V. EXa . protestos de esti-
ma e consideração. 

<a. ) José La:tayete Sllviano do 
Prado - Diretor Geral do DNER. 

- Ciente. Publicar . 

OFíCIO 

Brasília, 4 de março de 1966. 
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Acuso o recebimento do Oficio 
n° 3 . 593, de 15 de outubro último 
dessa procedência, a respeito d~ 
Requerimento n9 1. 029, apresenta-
do pelo Sr. Deputado Nicanor Ar-
mando e outros, contendo apêlo 
no sentido de que seja inclufda no 
Plano Rodoviário Nacional rodo-
via ligando Resende Costa à ro-
dovia São João del Rei-Lagoa Dou-
rada. 

A respeito, cabe esclarecer a 
impossibllidade do atendimento à 
justa reivindicação dessa Assem-

bléia ,Legislativa, uma vez que se 
trata de rodovia estadual e de·in-
terêsse regional. 

Outrossim, de acôrdo com o ar-
tigo 60 da Lei n° 4.592, de 29/12/ 
64, que aprovou o Plano Nacional 
de Viação, o mesmo só poderá ser 
revisto de cinco em cinco anos. 

Valho-me do ensejo para reno-
var a V. Exa. os meus protestos 
de elevada estima e distinta con-
sideração. 

(a.) H. Caputl, p/ José Lafayete 
Silviano do Prado - Diretor Ge-
ral do DNER. 

-Ciente. Publicar. 

OFíCIO 

São João do Oriente, 18 de feve-
reiro de 1966. 
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Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Na qualidade de Prefeito Muni-
cipal da Cidade de São João do 
Oriente, neste Estado de Minas 
Gerais, venho à respeitável presen- . 
ça de V. Exa . para comunicar que 
o Senhor Jesuíno Saraiva, Verea-
dor à Câmara Municipal, sendo 
do extinto PSD, acompanhado de 
capangas, assim como: ·José Gal-
vino da Costa, J osé Gomes da Sil-
va, João Tavares Sobrinho, Custó-
dio Martins dos Santos, foram a 
Santa Maria do Baixio, distrito do 
Município de São João do Orien~. 
levando uma senhorita para apo-
derarem das classes e da direção 
escolar daquela localidade, no que 
não foi atendida pela professôra 
Din orah Eugênia Pacheco, respon-
sável pP.la mesma escola, visto o 
modo arbitrãrio e abusivo do ges-
to, sem a mínima autorização do 
Exmo . Sr . Secretãrio da Educa-
ção . tste Vereador e seus auxilia-
res estavam munidos de arma de 
fogo. 

A recusa da senhorita Dinorah, 
responsável pela escola, tem funda-
mento, e nós nos colocamos a seu 
lado solicitando a V. Exa . que 
tome enérgica ~ e urgentes medi-
das para evitar conseqüências de-
sagradáveis. 

Sendo somente para o momen-
to, subscrevo-me atenciosamente, 

(a.) Alberto Sebastião de Olivei-
ra - Prefeito Municipal. 

- Ciente . Publicar. Oficiar ao 
interessado. 

OFíCIOS 

Do Sr. Anisio de Assis A vila, 
Prefeit o de Olaria acusando rece-
bimento e agradecimento cartão e 
cópia da Lei Constitucional m 14. 

-Ciente. 
Do Sr . Esdras Thomaz Salvador, 

Prefeito Municipal de Carvalhos, 
formulando pedido urgente no 
sentido de assegurar criação e fun-
cionamento de Ginãsio. 

-Ciente, 

Do sr. José do Espírito Santo 
Silva, Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Grão Mogol, encami-
nhando Certidão da Resolução n° 
2/ 66 . 

- Ciente . A Comissão de Jus. 
t iça. 

Do Sr. Eduardo Rios Neto, co-
municando sua p :)sse no cargo de 
Secret ário Geral do Ministério da 
Indústria e do Comércio. 

- Ciente . Agradecer. 
Do Sr. Geraldo Augusto Sibem, 

1 o Secretário do Circulo Operário 
de Juiz de Fora, comünicando elei-
ção e posse da Diretoria daquela 
Instituição. 

- Ciente. 
Dos Srs.: Walter Mayrink, Se-

cretário da Câmara Municipal de 
Barrosos ; Milton de Castro Antu-
nes, Presidente da Câmara Muni-
cipal de Malacacheta ; Ailson Men-
des Brito, Secretário da Câmara 
Municipal de Porteirinha; Luiz 
Faustino Marinho, Presidente da 
Câmara Municipal de Mendes Pi-
mentel; José João Duarte, Presi-
dente da Câmara Municipal de Rio 
Acima; Esperidião Ferreira de Oli--
veira, Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Aguas Vermelhas e Iri-
neu Mcreira Gonzaga Presidente 
da Câmara Municipal de Curvelo, 
todos comunicando eleição e pos-
se da Mesa Diretora das Câmaras 
que representam, respectivamente. 

- Ciente. Agradecer. 
Do Gal . João Carlos Gross, cc 

municando a posse dos membros 
da Diretoria e Conselho Fiscal da 
Associação dos Diplomados da Es-
cola Superior de Guerra. 

- Ciente. Agradecer. 
Do Cel. Antônio de Pádua Fal-

cão, comunicando que assumiu o 
Comando Geral da Policia Militar. 

- Ciente. Agradecer. 
Do Pe. Alfredo Efrink, agrade-

cendo aprovação da Mensagem 
que concede verba para iniciação 
da Causa de Beatificação do Ser-
v:> de Deus Padre Eustáquio Van 
Lieshout. 

-Ciente. 
Do Sr. Serafim de Vllhena, Pro-

v~or ~a ijanta ç~ d~ ~ricór-
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dia, solicitando auxilio financeiro 
para que possa fazer face às des-
pesas com a reforma da sede da-
quela instituição. 

- Ciente. 

Peço protestar contra designa-
ç~o exator segundo José Pereira 
T~o encarregado agência fazen·-
dana pt Referido cargo está ocu-
pado Jovelino Augusto da Silva 
exa:tic?r terceito vg contra quem 
~litico~ !X-_P~D estão movendo 
p.rse~mçao lDJ~ta ês~e coletor vg 
mc!U~Iv~ agressao e mvasão sua 
r~s1denc1a pt Todos os funcioná-
nos rupeaçados remoção vg pro-
I?Ov_erao derrubada em massa pro-
1essoras contratadas concursadas 
vg colocando pessoal não classifi-
cado vg através políticos locais pt 
Estou . _comunicando fato Pte As-
sembleta pt Afonso Martins da Sil-
va - Vereador e Pte. UDN". 

OFfCIO 

Belo Horizonte, 9 de março de 
1966. 

enhor Governador, 
~ar~ conhecimento de Vossa Ex.-

celencia e as providências que o 
caso está a exigir, transcrevo o te-
legr~~a . que foi dirigido a esta 
Pr~sidenc:a e concebido nos se-
gumtes termos: 
. "Sr . Fte . Ass. Legl. Belo Ho-

riZon te _- Minas Gerais - 24 de 
Guanh aes, MG - 230-53-7-12 

Levo conhecimento Vossa Exa 
J?elega~o Policial local Major Acri: 
s1o Jose Maria está eXigindo paga-
ment<? ~a extra Cr$ 5. 000 dos 
~rc:>pr1~tár10s veículos a título gra-
tificaçao a fim efetuar emplaca-
me!l~o carros corrente exercício pt 
Sohc1~o ~providência Vossa Exa. 
por fim esse ato corrupção e abu-
so au_toridade pt cds sds Alberto 
Caldeu-a". 
_ A~ ensejo, renovo a Vossa Exce-

l~ncia m~u~ protestos de alta es-
tuna e dis!á~ta consideração. 

<a.> Borufacio José Tamm de 
A~~racla, President e da Assem-
biela Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais . 

Ciente. Publicar. 

OFiCIO 

Belo Horizonte, 9 de março de 1966 
SeÍlhor Governador 
~ar~ conhecimento de Vossa Ex-

celencia . e as providências que 0 caso esta a exigir, transcrevo o 
tele~~~ que foi dirigido a esta 
Pr~sidenc~a, e concebido nos se-
gum tes têrmos: 

"Deputado Bonifácio de Andra-
d~ · DD · Pte. da Assembléia Le-gislativa. 

BHE MG . 

_ A~ ensejo, renovo a Vossa Exce-
lencia m~u~ protestos de alta es-
tlma e distl?~a consideração. 

<a. ) Borufacio José Tamm de 
AJ;drada, Presidente da Assem-
biela Legislativa do Estado de Mi-
n as Gerais . 

- Ciente. Publicar e oficiar ao 
interessado. 

OFiCIO 

Belo Horizonte 8 de março de 1966. , 
Senhor Governador 
Cumpre-me dar conhecimento a 

Vos~a Excelência dos têrmos do 
r a,diograma que acabo de receber: 

Exmo · Sr · Deputado Bonifácio de Andrada. 
Presidente da Assembléia Legis-

lativa. 
De Montes Claros_ Hs. 1525. 

n 9 3°: em 7-3-66. ' · 

_j~ de Itaobim MG 24 _ 9S _ 7 

Comunico Vossa Excelência fa-
~~ sem precedentes nos anais po-
lít icos do norte de Minas vg êstes 
que foram consumados ontem vg 
por volta das 17 horas vg na ci-
dade de Cristália vg quando ele-
mentos do extinto PSD vg desta 
localidade ou sejam os senhores 
Hely B_org~s de Souza vg Waldomi-
ro Jose Junior vg Nairo Borges de 
Souza e outros vg que acompanha-
dos de seus ~orrel1gionários da ci-
dade de Grao Mogol de nomes 
Washington Barbosa vg Afrânio 

Borges vg Ono!re Fiiueiredo e 
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Artur Campos vg perfazendo um 
grupo de dez individuas vg tod<;JS 
portando armas e ainda COpl com-
vência e cobertura o destacamen-
to policial de Cristália vg arrom-
baram e invadiram prédio onde 
funciona a Prefeitura e Câmara 
Municipal da cidade vg sob o pre-
texto de continuarem com a mes-
ma dali por diante vg já que se 
encontram sob garantia do Secre-
tário do Govêrno Murilo Badaró 
pt Tal fato vg por demais arbitrá-
rio vg criou um clima de insegu-
rança na cidade e transtornou a 
vida pública e administrativa do 
Município vg uma vez que o Pre-
feito e eu como Presidente da Câ-
mara estamos tolhidos de exercer 
nossas funções vg com a colima-
ção de ato tão viole~to _e injus~ pt 
:Pedimos as providencias legaiS e 
apoio dessa Assembléia vg para 
coibir abusos desta natureza vg 
que partem vg segundo os invaso-
res vg de ordem de auxiliares di-
retos do Govêrno de Israel Pinhei-
ro pt Solicitamos a Vossa Excelên-
cia vg e seus pares vg as garanti-
as e medidas urgentes que o caso 
requer pt Saudações a) Doming~s 
José da costa Vice-Presidente Ca-
mara Municipal Cristália com vis-
to do Delegado Especial Policia 
Montes Claros. 

Aproveito o ensejo para reafir-
mar a vossa Excelência os meus 
protestos de distinta estima e alta 
consideração . 

(a. Bonifácio de Andrade, Pre-
sidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

COPIA 

"Bonifácio Andrada - Presiden-
te Assembléia Legislativa Belo Ho-
rizonte-MG - 120 - Rio Prado 
MG- 11 - 131 - 40 11 - Tenen-
te Otávio Meireles acompanhado 
soldados pistoleiros do Prefeito Is-
naldo santos coagindo e desar-
mando cidadãos pacatos pt Inclu-
sive um chamado ontem às 18 ho-
ras sem motivos que justifiquem 
tal ato pt Estou impossibilitado 
viajar minha fazenda por esta se 

encontrar invadida por pistoleiros 
pt Adianto V. Exa. Prefeito diz 
contar todo apoio Vice-Governa· 
dor vg chamou Diretora Grupo 
Escolar seu Gabinete fazendo 
amea as suspensão pagamento e 
trans erência vg inclusive serven-
tes estão efetivos pt Provo Prefei-
to ser comunista notório fichado 
DOPS pt Virtude situação alar-
mante várias famílias transferi-
ram outras localidades evitando 
consequências vg Cartório Paz fe-
chado cinco meses motivo Escri-
vão ser mentor bandalheiras Pre-
feito pt Conto providências senti-
do procurar Deputados Ataliba e 
Francelino Pereira pt Solicito pu-
blicação jornais saudações José 
Pais de Oliveira". 

OFíCIO 

Aer. Belo Horizonte, 9 de março 
de 1966. 

Exmo. Sr. Dr. Israel Pinheiro, 
DD. Governador do Estado - Pa-
lácio da Liberdade - Capital. 

Senhor Governador. 
Recebi pedido da professôta 
limpia Cimini Portugal Mllward, 

de Inhapim, para que fôsse repara_ 
da a arbitrariedade de que foi vi-
tima, sendo tirada da direção do 
G.E. Antônio Carlos, pela qual 
respondia desde de 3 de agôsto 
de 1964. 

Levando êste fato ao seu conhe-
cimento, Senhor Governador, que-
ro crer que V. Exa . determinará 
as provid Ancias necessárias. 

Atenciosamente, 
(a.) Bonifácio de Andrada, Pre-

sidente da Assembléia Legislativa. 

TELEGRAMA 

Brasilla, 3 de março de 1966. 
EXmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Leglsiativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Nome Senhor Ministro vg tenho 
honra agradecer comunicação elei-
ção Comissão Executiva dirigirá 
trabalhos dessa Assembléia presen-
te legislatura vg formulando re-
cém-eleitos melhores votos tellcl-

dades exercício respectivoa car-
gos pt 

Ats Sds 
Germano Moura Rollm - Sub-

Chefe Gabinete Ministro Fazenda 
- Brasilia. 

- Ciente. Publicar. 

TELEGRAMA 
Brasilia, DF, 9 de março de 1966 
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Acuso recebimento seu telegra-
ma vg cujos têrmos agradeço pt 
Mem de Sá vg Ministro Justiça e 
Negócios Interiores. 

RADIOGRAMA 
Do Sr. Miguel Valentim Lanna 

Interventor Federal, comunicand~ 
posse como Prefeito Municipal de 
P nte Nova. 

Ciente. 

C AR TOES 
Do Sr . Cristalino Ferreira de 

Matos, Prefeito Municipal de Ata-
l~ia, cumprimentando o Sr. Boni-
facio de Andrada pela eleição pa-
ra Presidente da Assembléia Le-
gislativa. 

- Ciente. 
D Sr. Cristalino Ferreira de 

Matos, oferecendo dois exemplares 
da Lei Orçamentária da Prefeitu-
ra de Ataléia. 

- Ciente. Agradecer. 
- Passa-se à 

LEITURA E APRESENTAÇAO 
DE PROPOSIÇOES 

PARECERES 
- Pelos respectivos relatores são 

enviados à · Mesa os seguintes pa-
receres: 

PARECER SOBlU: A MEN-
SAGEM N.0 1. 038 

Comissão de ConsUtulqão, Lerts-
lação e Justiça 

Através da Mensagem no 1.038, 
o Poder Bxecutivo submete ao pro-

nunciamento do Poder Legislativo 
o convênio celebrado entre o Es-
tado de Minas Gerais e o Institu-
to de Reforma Agrária. 

Examinando-a. concluimos tra-
tar-se de proposição oportuna daí 
a razão de opinarmos no se~tido 
de que a Mensagem seja transfor-
mada no seguinte Projeto de Re-
solução: 

PROJETO DE RESOLUÇAO 
N.o 3. 561/66 

Aprova Convênio celebrado en-
tre o Estado de Minas Gerais e o 
Instituto Brasileiro de Reforma 
Agrária. 

Art. 1.0 - Fica aprovado o in-
cluso Convênio celebrado entre o 
Estado de Minas Gerais e 0 Insti-
t?to Brasileiro de Reforma Afgrá-
na, que passa a fazer parte inte-
grante desta Resolução. 

Art. 3.0 -Esta Resolução entra-
rá ~m vigor na data de sua publl-
caçao. 

Sala "José Proença", 10 de mar-
ço de 1966. 

Hugo Castelo Branco - Presi-
dente. 

Homero Santos - Relator 
Carlos Eloy - Sousa e Silva -
José Luiz Baccarini - Expedito 

Tavares . 
-Publicar . 

PARECER SôBRE O PROJETO 
N.o 3. 548/66 

Comissão de Constituição, Legis-
lação e l ustiça 

O Sr. Governador do Estado, 
a~avés de Mensagem Especial, pro-
poe Projeto de Lei por fôrça do 
qual são criados dois cargos -
Assessor do Governador do Esta-
do para Assuntos de Fiscalização 
e Contrôle e Assessor do Governa-
dor do Estado para Assuntos de 
Administração. 

Os cargos serão providos em Co-
missão simbolo C-14. 

Trata-se, como se vê, de provi-
dência que diz respeito à econQ-
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mia interna do "staff" gove.ma-
mental. 

A proposição é constitucional, 
não se levantando contra ela quais-
quer embargos. Pela aprovação . 

Sala "José Proença", 8 de mar-
ço de 1966. 

( aa.) Hugo Castelo Branco, Pre-
sidente e Relator - Expedito Ta-
vares -Jairo Magalhães - Car-
los Eloy - Raul Fernandes - Lú-
cio de Souza Cruz. 

PARECER SóBRE O PROJETO 
N.0 3.548/66 

Comissão de Serviço Público Civil 

Pelo Projeto n° 3.548/ 66 do Sr. 
Governador do Estado, cria por 
Mensagem Especial, os cargos de 
Assessor do Governador do Estado 
para Assuntos de Fiscalização e 
Contrôle e, também, o de Assessor 
para Assuntos de Administração. 

Trata-se de providência justa e 
oportuna, j á tendo recebida pare-
cer favorável da Comissão de Cons-
tituição, Legislação e Justiça. So-
mos, portanto, pela aprovação nos 
têrmos em que está redigido . 

Sala "José Proença", 11 de mar-
ço de 1966. 

( aa.) Cicero Dumont, Presiden-
te - Maria Pena, Relatora - Wil-
son Modesto . 

PARECER SóBRE O PROJETO 
N.9 3. 548 / 66 

Comissão de Finanças, Orçamen-
to e Tomada de Contas 

O Projeto n° 3.548/ 66, de inicia-
tiva governamental, dispõe sôbre a 
criação de cargos de Assessor do 
Governador do Estado . 

Examinando-o, verificamos que 
recebeu pareceres favoráveis das 
doutas Comissões de Justiça e de 
Finanças, Orçamento e Tomada 
de Contas. 

Coerentes com os referidos pa-
receres, opinamos pela sua apro-

vação em 2.a discussão, tal como 
está redigido. 

Sala "José Proença", 11 de mar-
ço de 1966. 

< aa.) Artur Fagundes, Pres.iden 
te - Delson Scarano, Relator -
Martins Silveira - Wilson Modes-
to - Paulino Cícero - Maria Pe-
na. 

- Publicados os Pareceres, in-
clua-se o Projeto em Ordem do 
Dia. 

PARECER PARA 2.a. DISCUSSAO 
DO PROJETO N.9 3.434/65 

Comissão de Constituição, Legisla-
ção e Justiça 

Através do Projeto m 3.434/ 65, 
o nobre Deputado Joaquim de Me-
1u F re.ire, visa a autorizar o P der 
&"{ecutivo a fazer doação de ter-
reno à Cooperativa de Cafeiculto-
res de Passos. 

Verificando que a proposição não 
carece de reparo legal ou consti-
tucional, opinamos no sentido de 
que o Projeto seja aprovado em se-
gunda discussão, nos têrmos em 
que foi apresentado. 

Sala "José Proença", 11 de mar-
ço de 1966. 

( aa.) Hugo Castelo Branco, Pre-
sidente - Expedito Tavares Rela-
tor - Carlos Eloy - José Luis 
Eaccarini- Waldir Morato- Lú-
cio de Souza cruz. 

- Publicado o Parecer, inclua-
se o Proj~to na Ordem do Dia. 

PARECER PARA 2.a DISCUSSAO 
DO PROJETO N.0 3. 434/65 

Comissão de Finanças, Orçamento 
e Tomada de Contas 

O Projeto n° 3.434/65, de auto-
ria do ilustre 'Deputado . Joaquim 
de Melo Freire, autoriza o Poder 
Executivo a fazer doação de terre-
no à Cooperativa de Cafeicultores 
de Passos. 

A douta Comissão de Constitui-
ção, Legislação e Justiça opina 
pela aprovação do Projeto. 
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A classe de cafeicultores de Mi-

nas Gerais tem sido, há muitos 
anos, a mais sacrificada em rela-
ção ao resultado de seu trabalho 
nesta difícil e tão complexa lavou_: 
ra, embora viva desta esfera de 
ativiqade seguramente mais de 
um terço (1 / 3) da. população do 
Estado 

A cafeicultura, além dos entra-
ves conhecidos, tem contra si 0 faruigerado c o n f i s c o cambial 
Além do mais, é reconhecida, em 
nosso Estado, a falta de amparo 
aos cafeicultores por parte dos go-
vernos. 

Atualmente, o Governador Isra-
~1 Pi~eiro volta suas vistas para 
~ste lll?-portante setor de ativida-
ae agricola, o que leva grande es-
peranças aos cafeicultores minei-
ros . 
~ J?resente Projeto pretende be-

n f1c1ar os cafeicultores de Pas-
sos! que se congregam em coope-
rativas . 

Julgo-o justo, opinando, portan-
to, pela sua apróvação em segun-
da discussão. 

Sala "José Proença" 11 de mar-
ço de 1966. ' 

( aa. ) Artur Fagundes, Presiden-
te -: Delson Scarano, Relator _ 
Martms Silveira - Paulino Cicero 
- Wilson Modesto - Maria Pena. 

- Publicado o parecer, inclua-
se o Projeto na Ordem do Dia 

PARECER PARA 2.a. DISCUSSAO 
DO PROJETO N.9 3.486/65 

Comissão d~ Constituição, Lepsla-
çao e Justiça 

do em segunda discussão, nos têr-
mos em que se encontra redigido. 

Sala "José Proença" a de mar-
ço de 1966. '. 

Hugo Castelo Branco _ Presi-
dente. 

Lúcio de Souza cruz _ Relator. 
a.> Maria Pena 
a.> Raul Fernandes 
a.) Carlos Eloy 
a.) Expedito Tavares 
a.) Jairo Magalhães. 
- Publicado o parecer inclua-

se o Projeto na Ordem d~ Dia 

PARECER PARA 2.a. DISCUSSAO 
DO PROJETO N.o 3.486/65 

Comissão de Educação e Cultura 

0 Projeto no 3. 486/65 oriundo 
d~ m~nsagem Governamental dis-
poe sobre a criação de um Giná-
sio Estadua~ na cidade de São Pe-
dro da Uniao. 
!:: A medida é justa e oportuna. 
.... omos, - portanto, favoráveis à 
apro_vaçao do Projeto, em 2.a dis-
cussao, com a seguinte emenda: 

EMENDA N.9 .... 

(Supressiva) 

t Suprima-se o Art. 3.0 do Proje-o. 
Sala "José Proençan 9 de mar-

ço de 1966. ' 
Lourival Brasil - Presidente 
Ni_canor Armando _ Relator. 
Wilson Modesto. 
- ~ublicado o Parecer, inclua-se 

o ProJeto em Ordem do Dia. 
O Projeto n° 3.486/65, oriundo 

de Mensa:ge~ do Poder Executivo, 
Visa a criar um Ginásio Estadual 
sa cidade de São Pedro da União. 

PARECER PARA 2.a. DISCUSSAO 
DO PROJEO N.0 3.486/65 

Examinando a iniciativa, verifi-
camos tratar-se de medida justa 
?.PO_rtuna e não carecedora de ob~ 
Jeçao legal ou constitucional. 
. Somos, pois, de parecer no sen-

tido de que o Projeto seja aprova-

Comissão de Finanças, Orçamento 
e Tomada de Contas 

O Projeto n.9 3.486/65, de auto-
ria g~vernamental, dispõe sôbre a 
criaçao de um Ginásio Estadual na 
cidade de São Pedro da União. 
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Somos favoráveis à sua aprova-

ção com a emen<!a da douta Co-
missão de Educaçao · 

Examinando-o, concl~os que 
deva ser aprovado, em 2. ~!seus
são, de acôrdo com a redaçao ori-

Sala "José Proença", 11 de mar- ginal. 
Sala "José Proença", 11 de mar-

o de 1966 . .d t Artur Fagundes _ pres1 en e. co de 1966. . 
- t aa.) Artur Fagundes, PreSiden-

Wilson Modesto - Relator 
a. Maria Pena 
a .) MartinS Silveira 
a ) Paulino Cicero. 
_:_Publicado 0 Parecer, inclua-se 
projeto em Ordem do Dia. 

PARECER PARA 2.a. DISCUSSÃO 
DO PROJETO N.O 3.510/66 

Comissão de Constit~ção, Legisla-
ção e 1 ust1ça 

O Projeto em exame, de inicia:ti-
va do Govêrno do .~stado, VlSa 
conceder pensão à vmva do Dr. 
Lourenço Ferreira de Andrade, ex-
Deputado Estadual. 

Nã'J carecendo de reparo legal 
ou constitucional, expressamo-nos 
de modo favorável à sua - aprova-
ção, em segunda discussao, nos 
têrmos em que foi proposto pelo 
P .Jder Executivo. 

Sala José Proença", 1° de mar-
co de 1966. 
J (aa.) Hugo castelo Branco, ~r~-
sidente - Carlos Eloy, Se~retãrto 
_ Jarbas Medeiros - Jarro Ma-
galhães_ Raul Fernat;tdes- Ex-
pedito Tavares - Jose Luiz Bac· 
·carini. . 1 -Publicado o Parecer, me ua-se 
0 Projeto em Ordem do Dia. 

PARECER PARA 2.a DISCUSSAO 
DO PROJETO N.Q 3. 510/66 

Comissão de Finanças, Orçamento 
e Tomada de Contas 

0 Projeto no 3. 510/66, de auto-
ria do Poder Executivo, concede 
pensão à viúva do Dr. Lourenço 
Ferreira de Andrade, ex-Deputado 
Estadual, no valor mensal de Cr$ 
150.000 (cento e cinquent,?. mil 
cruzeiros) . u1 

A douta comissão de constit -
ção Legislação e Justiça opinou 
pelá aprovação do Projeto. 

te - Wilson Modesto, Relator -
aulino Cícero - Delson ~arano 

-Martins Silveira- MS:ta Pena 
_Publicado o Parecer, mclua-se 

o Projeto em Ordem do Dia. 

PARECER PARA 2.a DISCUSSÃO 
DO PROJETO N.o 3.540/65 

C1>missão de Finanças, Orçamento 
e Tomada de Contas 

O Projeto n . ., 3.54.0/ 65, de au~
ría do Poder EXecutivo, auto~a 
0 Estado a contrair com a uruao, 
0 empréstimo de Cr$15. O~· 000 · 000 
\quinZe bilhões de cruzeiroS). 

A proposição, quando na Comis-
são de Justiça, recebeu ~recer ta_ 
vorável, com um substitutivo to-
tal. · to tna Examinando o Pro) e , op -
mos que deva ser aprovado, em 
2.a. discussão, na forma do substi-
tutivo acima citado. 

Sala "José Proença", 11 de mar-
ço de 1966. 

Artur Fagundes - Presidente -
Maria Pena - Relatora. 
a.) Wilson Modesto 
a.) Martins Silveira 
a .) Delson Scarano 
a) Paulino Cicero. 
__:..Publicado o Parecer, inclua-se 

o Projeto em Ordem do Dia. 

PARECER PARA 2.a DISCUSSAO 
DO PROJETO DE LEI N° 3 · 544/66 

Comissão de Constituição, Lepsia-
Jaçã.o e l usUça 

0 sr. Governador do Estado re-
meteu à casa o Projeto de Lei em 
epigrate, que extingue a Secreta-
ria de Estado do Desenvolvimento 
EconômicO, cria o Conselho Esta-
dual do Desenvolvimento e dá ou-
tras providências. 
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Conforme já observ u conheci-

do homem público brasileiro, o 
planejamento na Administração 
Pública está para a falta de pla-
nej amento, como a racionalidade 
está para a irracionalidade. 

o movimento no sentido de ins-
titucionalizar o planejamento em 
Minas Gerais, como técnica de Ad-
ministração Pública, iniciou-se há 
uns poucos anos. Atualmente, con-
ta o Estado com a Secretaria do 
Desenvolvimento i}conômico, desti-
nada a dar curso a esta filosofia . 

a be-se, porém, que o planeja-
mento em nivel de secretaria não 
dá bons resultados, porque quem 
planeja e quem coordena o pla-
nejamento tem necessàriamente 
que manejar todos os cordões da 
Administração Pública, o que im-
plicaria em conflito com órgãos 
de mesma hierarquia. Por isso, 
ú planejamento deve ser exercido 
por um Conselho, tal como se pro-
põe. presidido pelo próprio Gover-
nador ou na sua falta por Vice-
Presidente com prerrogativas de 
Secretário de Estado. Esta é a te-
se dominante entre nós após tôdas 
as experiências feitas no setor. O 
Sr . Governador Israel Pinheiro a 
adota tal como se vê do Projeto 
em estudos. 

Dedicamos grande atenção aos 
têrmos da mensagem governamen-
tal. Cria-se ali um órgão de suma 
importância que exige apurado 
trabalho do legislador no sentido 
de dar-lhe forma legal exata e 
capaz de permitir-lhe uma atua-
ção consentânea com as elevadas 
tarefas que se incumbirão. 

Apenas no sentido de dar defi-
nição mais precisa ao Conselho 
fixando em têrmos precisos sua 
competência e atribuições apre-
sentamos à Casa as seguintes 
Emendas: 

EMENDA N.Q 1 

Dê-se ao Art. 1.0 , ao seu pará-
grafo único e itens a seguinte re-
dação: 

"Art. 1.0 - Fica criado o Conse-
llio Estadual do Desenvolvimento, 

com a finalidade de fixar as dire-
trizes da ação do Govêmo e ins-
titucionalizar, progressivamente, o 
sistema e planejamento como téc-
I ica de administrar e governar, 
visando ao desenvolvimento eco-
nômico e bem -estar social. 

Parágrafo único - Ao Conselho 
E s t a d u a 1 do Desenvolvimento 
compete: 

I - Planejar, coordenar, orien-
tar e controlar a ação governa-
mental, no âmbito da admnistra-
ção centralizada e descentraliza-
da; 
li - Rever e reformular os pla-

nos parciais e setoriais da admi-
nistração, incorporando-os ao pla-
nejamento global; 
III- FíXa.t'l prioridade de inves-

timentos, com fundamento na hie-
rarquização dos problemas econô-
micos e sociais; 

IV - Expedir normas e lnstru-
ções destinadas a estimular os em-
preendimentos privados, entrosan-
do-os nos planos do Govêmo; 

V - Orientar e supervisionar a 
elaboração da proposta orçamentá_ 
ria e sua posterior execução, in-
clusive quanto à administração 
descentralizada; 

VI - Promover e orientar con-
vênios e acordos em entidades na-
cionais ou não, visando a presta-
ção e assistência ou ajuda técnica 
ou financeira ao Estado; 

VII - Articular-se com órgãos 
da União e de outros Estados pa-
ra fins de coordenação e harmoni-
zação e objetivos, empreendimen-
tos e interêsses comuns". 

EMENDA N.0 2 
Dê-se ao § 29 do Art. ~ do Pro-

jeto a seguinte redação: 
"§ 2° - Caberá ao 1° Vice-Pre-

sidente e na sua falta, ao 29 Vice-
Presidente, substituir o Presidente 
do Conselho". 

EMENDA NO 3 
Acrescente-se ao § 3° do art. 2Q 

do Projeto, após a expressão "com 
função executiva", as palavras "no 
Conselho". 
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EMENDA N° 4 

Dê-se ao art. 29 "caput" do Pro-
jeto a seguinte redação: 

''Art. 2°- O Conselho Estadual 
do Desenvolvimento se constitui 
do Governador do Estado, que o 
presidirá, e de mais cinco (5) 
membros, cuja escolha deverá re-
cair em pessoas de notório conhe 
cimento ou de comprovada expe-
riência de administração pública 
ou privada". 

EMENDA N° 5 

Dê-se ao art. 59 do Projeto a se-
guinte redação: 

"Art. 59 - Para o desempenho 
das funções técnicas do Conselho 
E tadual do Desenvolvimento, que 
forem previstas e quantificadas 
no decreto a que se refere o artigo 
anterior e para cujo exercício se-
Ja exigido dipl ma de curso supe-
rior, erá admitida a contratação 
de pessoal sob o regime da Cons-
tituiç- o das Leis do Trabalho, me-
diante prévia e expressa autori-
zação do Governador do Estado" . 

EMENDA N° 6 

Dê-se ao art. 8(1 e seu parágrafo 
do Projeto a seguinte redação: 

"Art . 8° - Passam a integrar a 
estrutura do Conselho Estadual 
do Desenvolvimento, com a deno-
minação de Chefe de Gabinete, 
Oficial de Gabinete e Assessor do 
do Conselho, os cargos correspon-
dentes de Chefe de Gabinete de 
Secretário de Estado, Oficial de 
Gabinete e Assessor de Secretário 
de Estado, todos de provimento 
em comissão, da Secretaria de De-
senvolvimento Econômico, previs-
tos no Anexo I1 a Lei n° 3. 214, de 
16 de outubro de 1964. 

Parágrafo único- Ficam extin-
tos os demais cargos de provimen-
to em comissão da Secretaria· de 
Estado do Desenvolvimento Eco-
nômico ressalvado o disposto no 
art. 9~? desta lei, aplicando-se aos 
titulares de cargos efetivos que 

ocupam cargo de provimento em 
comissão aqui extintos, o disposto 
no § 2° do art . 11 da Lei n° 2.877, 
de 4 de outubro de 1963". 

EMENDA N9 7 

Acrescente-se, após o art. 11 do 
Projeto, o seguinte artigo: 

"Art ... -O Conselho Estadual 
do Desenvolvimento poderá insti-
tuir grupos de trabalho para o de-
sempenho de funções previamente 
determinadas que se relacionem 
com sua competência". 

o Sr. Cícero Dumont aprecian-
do da Tribuna a Mensagem Gover-

amental teve oportunidade de 
frisar que o artigo 43 - da Lei Fe-
deral 4.320/ 64, citada no artigo 12 
do Projeto tinha sido vetada. 

Consultada a Assessoria Técni-
co-Legislativa da Casa esta infor-
ma que o artigo n° 43 da citada 
lei f-i efetivamente vetado, mas 
que o Congresso Nacional rejeitou 
o veto, c nforme se vê na revista 
"LEX", Tomo I, 1964, n° XXVill, 
pág. n '-' 395 . 

Com as emendas propostas so-
mos pela aprovação do Projeto 
que é constitucional, justo e opor-
tuno . 

Sala "José Proença", 8 de mar-
ço de 1966. 

(a.) Hugo Castelo Branco - Pre-
sidente e Relator. 

aa.) Jairo Magalhães - Lúcio 
de Souza Cruz - Maria Pena -
Raul Fernandes - Carlos Eloy -
Expedito Tavares. 

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

PARECER PARA 2.8 DISCUSSÃO 
00 PROJETO~ 3.544/66 

(Com a redação do vencido na 
Comissão). 

Comissão de Serviço Público Civll 

O Projeto n° 3.544/66, do Poder 
Executivo o qual extingue a Se-
cretaria de Estado do Desenvolvi-
mento Econômico, cria o Conselho 
Estadual do Desenvolvimento e dá 
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outras providências, foi distribuí-
do, nesta Comissão, ao Sr. Depu-
ado Cícero Dumont . o relator 

deu-lhe parecer favorável tendo 
sugerido cinco emendas . ' 

Na discussão do parecer pediu 
vista da matéria o Sr _ D~putado 
Wilson Modesto, que devolveu 0 
Pr~jeto _com voto favorável à sua 
aprovaçao e das emendas da Co-
miss~o de Justiça, bem como pela 
adoçao, em parte, de uma das 
emendas oferecidas pelo Sr. De-
putado Cícero Dumont, a qual tem, 
no voto do relator, o n9 4 (quatro) 
pelo que o Sr . Deputado Wilson 
~odesto apresenta-lhe substitu-
tivo. 

Submetida a matéria à delibe-
ração dêste órgão, foi aprovado o 
v to do Sr. Deputado Wilson Mo-
desto. 

(i _conclusão, portanto, da Co-
nnssao de Serviço Público Civil é 
pela aprovação do Projeto das 
em~ndas da Comissão de J~tiça, 
e amda oferece a seguinte: 

EMENDA N° 8 

edija-se assim o Art. so do 
Projeto : 

"Art. 5~J - o pessoal do Conse-
lho será recrutado nos quadros da 
Administração Estadual. Em se 
tratando de serviço de rigorosa 
natureza t .. cnica, para cujo de-
s~mpenho a administração não 
disponha de pessoas hibilitadas 
ou que, pela sua urgência devé 
s~r realizado a curto prazo' pode-
ra; ser admitido, no limite ' do es-
tntamente necessário devidamen-
ta justificado pelo ' proponente, 
s~b regime de contrato a admis-
sao do pessoal pelo prazo de 1 
(um ano, mediante autorização 
xpressa do Governador em cada 

caso". ' 
Sala "José Proençan 11 de mar-

ço de 1966. ' 
( aa.) Cícero Dumont, Presiden-

te vencido - Wilson Modesto Re-
lator - Maria Pena. ' 

- Publicado o Parecer, inclua-
se o Projeto em Ordem do Via, 

VOTO EM SEPARADO AO 
AO PROJETO 3. 544/66 

ReJatóri.o 

1) O Governador Israel Pinhei-
ro da Silva encaminhou à Assem-
bléia Legislativa o Projeto de Lei 
no 3. 544/ 66, que cria o Conselho 
do Desenvolvimento. 

A_ sua finalidade, conforme j~ 
esta na sua justificativa é "con-
formar a ação do EXeéutivo ao 
prévio planejamento". 

Nos tênnos da Mensagem no 
1.049, com que o encaminhou, fi~ 
xou o Governador, utilizando-se da 
faculdade que lhe assegura a Lei 
Con~titucional m 14, o prazo de 
·30 ~1as para a sua discussão e vo-
taçao pelo Legislativo Estadual 

<? . Projet está publicado n~ 
Diano da Assembléia de 16 de fe-
vereiro de 1966 _ 

VOTO 

2 ) Todo Govêrno tem direito aos 
i~trumentos _que julgue necessá-
nos à execuçao de sua tarefa, 1n-
dependentes do arsenal que lhe · 
ofc- ece a administração pública 
na sua perenidade 

Israel Pinheiro tem o comando 
d~ J!lstado por 5 anos. Tem, pois, 
drre_Ito a pedir a esta Assembléia 
os mstrumen~os de trabalho de 
9 e carece para a sua obra; mas, 
c dever des a Casa examinar as me-
didas pedidas e dar-lhes a sua 
colaboração no sentido do seu 
aperfeiçoamento e eficácia. 

3) Mesmo na impossibilidade de 
se proceder a um estudo de mais 
profundidade, por falta de dados 
na ex_p~siç~o. que o acompanha (a 
e . oSiçao e mdigente a êsse res-
peito), ou por falta de conheci-
m~n~s especializados, ou pela 
eXIguidade de tempo (30 dias) fi-
xado da Mensagem que o encami-
nhou, é possível com o simples uso 
do bo~ ~enso e de uma escassa 
experiencm dos negócios públicos 
anotar-lhe algumas obscuridadeS 
e falhas, propondo-lhe alguns cor-
r~tivos. 
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E' 0 que se faz através das 
Emendas ora apresentadas . Cada 
uma contém a sua justificativa. 

Não se pode deixar ?e consignar, 
por inexplicado, senao por ~ex
plicável e estranho, o fato de te~. o 
Governador marcado à Assemblela 
o prazo de 30 dias par~ est'!do de 
Projetos contendo matéria tao com-

certos planos não "gerais" podem 
ser da mais alta importância me-
recendo 0 exame do Conselho. Res-
tringir, por lei, a competência do 
Conselho, como o foi, no artigo, 
não é aconselhável. 

neve ficar a seu arbítrio exami-

lexa com é a da presente Pro-
~sição (3 _544/66), quando delibe-
ra ampliar o prazo (de 30 para 90 
dias) ·para os Projetos ns. 1.001 e 
1. 040 / 66, entre outros, q!le autori-
za 0 Estado a fazer doaçao de pró-
prios, em virtude de sua complexi-
dade. à 

4} sou favorável, ~ principio,as 
aprovação do ProJeto, .com 
Emendas em número de cl!lco, que 
ofereço juntamente com este Pa-
recer. 

(a.) Cícero Dumont. 
-Publicar. 

EMENDA N° 1 

. . . . Ao Projeto n.0 3.544/66 
Redija-se assim 0 art. 1.9 do PrO· 

je%t. 1o _Fica criado o Conselho 
do Desenvolvimento do Estado · de 
Minas Gerais, com a finalidade de 
aprovar, rever ~ou harmonizar os 
planos do Governo, controlar-lhes 
a execução e, especialmente, insti-
tucionalizar e aperfeiQ_oar o siste-
ma estadual de planeJamento. 

Cicero Dumont . 

JUSTIFICATIVA 

· 1 _ Muda-se a designação ~e 
"Conselho Estadual do nesenvolV1-
mento" para "Conselho do Desen-
volvimento do Estado de Minas 
Gerais", para manter uma praxe ·. 
órgãos semelhantes foram sempre 
designados como "do Estado de. Mi: 
nas Gerais". E' o caso da CaiXa· 
Caixa Econômica do Estado de Mi-
nas Gerais, Banco do Desenvol'1.-
mento do Estado de Minas Gerais . 

nar os planos, não pelo seu alcan-
ce geográfico, mas pela sua impor-
tância. m - Concorda-se em que se 
mantenha o objetivo de "aperfeiço-
ar e institucionalizar o sistema es-
tadual de planejamento", embora 
não se saiba exatamente em que 
consiste. o "sistema referido é 
composto das secretarias de Esta-
do órgãos autárquicos, Mistas, 
et~.? se é, pelo menos já é conhe-
cido e merece ser aper!_eiçoado e 
institucionalizado. Se :nao é,_reser_ 
ve-se ao Govêmo a obrigaçao de 
indicá-lo para ser melhorado e ins-
titucionalizado. 

Sala das Reuniões, 9 de março de 
1966. 

Cícero Dumont. 

EMENDA NO 2 

Ao Projeto n• 3.544 

Redija-se assim o Art. 2 . 
"Art. 2 _o conselho,do Desen-

volvimento será constituído do Go-
vernador do Estado, que o presidi-
rá. e mais 4 membros. _ 

§ 1 seus membros serao nomea-
dos pelo Governador, dentre cida-
dãos de reconhecida idoneidade 
moral, notório saber, comprovada 
experiência em negócios públicos 
ou em empreendimentos privados . 

§ 2 A nomeação será feita depois 
que a Assembléia Legislativa, por 
maioria absoluta dos l!eus mem-
bros, aprovar, em votaçao secreta, 
o nome indicado . 

§ 3 _ os membros do Conselho 
s~virão por prazo correspondente 
ao periodo do Govêmo que ~ no-
mesu , coincidindo sempre o térmL 
no do mandato governamental e o 
tempo de duração da função· li _ 0 conselho deve aprovar, 

rever e harmonizar "todos" os "Pla-
nos do Govêmo" e não apenas 08 
planos "gerais". Pode ocorrer que 

§ 4 um dos lugares do Conselho 
será preenchido por pessoa indica-
da, em Usta contendo 3 nomes, ao 
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Governador, pelo maior bloco par-
lamentar de oposição do Govêrno 
do Estado, observado o disposto 
no § 1.0 . Tal direito de indicação, 
c!:lnstituídcs os partidos poHticos, 
passará, a êstes, sem prejuízo do 
disposto no item 3. 

§ 5 o Conselho terá 2 (dois) vi-
ce-presidentes, escolhidos dentre 
os seus membros, pel::> Governador 
do Estado. 

§ 6 Caberá ao 1° (primeiro) Vice-
Presidente e, na sua falta ao 2° 
(segundo) Vice, representar o Pre-
sidente do Conselho na ausência 
o impedimento dêste. 

§ 7 As atribuições do primeiro 
Vice serão dadas pelo Governador, 
em decreto. 

§8 Os membros do Conselho te-
rão as prerrogativas e vencimentos 
de secretário de Estado. 

Sala das Reuniões, 9 de março 
de 1966. 

Cícero Dumont. 

JUSTIFICATIVA 

n Proponha-se a redução do nú-
mero de 6 para 5 membros para 
manter o principio de que nos ór-
gãr s c legiados, a praxe é de ser 
o número ímpar. Só nesta hipóte-
se tem o Presidente oportunidade 
de votar. 

Não se compreende, e até ames-
quinharia a sua autoridade, um 
Governador presidir a um órgão 
sem oportunidade de participar 
das suas deliberações. 

Se não lhe assegura o direito de 
voto, ter-se-á de se lhe reconhecer 
o direito de veto. 

Prefiro que êle tenha apenas o 
direito de voto. 

I!) A relevância do Conselho, no 
elenco administrativo do Estado, é 
d.e tal importância que o recruta-
mento de seus membros, embora, 
da livre escolha do Governador, de-
ve atender a certas condições a ser 
preenchidas pelos seus membros, 
tal como já se faz, em Minas, para 
o Ministro do Tribunal de Contas 
e Procurador Geral do Estado, e 
na área federal, para membro do 
CollBelbo Nacional de Eçonomla, . 

para Embaixador e para Ministro 
do Supremo Tribunal Federal. · 

III) A participação do Legisla-
ti v o na escolha de nomes para as 
altas funções, como serão os de 
mem ros do Conselho do Desen-
volvimento é uma norma salutar 
de prática freqüente na adminis-
t ração do país e do Estado. Nes-
te, por exemplo, a nomeação do 
Procurador Geral do Est ado e, do 
Ministro do Tribunal de Contas 
depende da aquiescência da As-
sembléia . Na área nacional a no-
meação de Ministro do Supremo 
Tribunal Federal, de Embaixador, 
de Membro do Conselho Nacional 
de Economia, entre out ros, depen-
de de -aquiescência do Senado. 

IV) Reservar um dos lugares 
no bloco de oposição ao Govêmo 
do Estado é dar cumprimento a 
uma conquista democrática do 
mais alto alcance. Hoje é geral-
mente reconhecida a necessidade 
de se dar à oposição o direito de 
participar da intimidade de cer-
tos órgãos colegiados como o meio 
eficiente de poder desempenhar a 
sua função fiscalizadora . Em Mi-
nas o próprio ex-PSD, no Govêr-
no passado (Magalhães Pinto}, de-
fendeu êsse princípio, contando 
com o pleno ap:Jio do estão Go-
vernador. 'É o que está nas leis 
que organizaram a COHAB e a CO-
DEV ALE . O próprio Go?emador 
Israel Pinheiro, que dirigiu a No-
vacap, pode dar o seu testemunho 
da conveniência dessa prática. 

'É fácil avaliarem-se os efeitos 
benéficos de um representante da 
c~rrente de opinião divergente do 
pensamento oficial no Conselho do 
Estado. Levará a contribuição do 
seu grupo, e assegura, na medida 
em que se conciliarem as soluções, 
maior apoio à obra administrativa. 
Resguarda, por outro lado, o Go-
vêrno de suspeitas, que muitas 
v~=s decorre de falta de informa-
ções, ou de confiança no informa-
tivo, o que tem sido tão funesto 
ao homem públic<> no Brasil. 

V) O Conselho é menos técnico 
e muito mais político. Politico nno 
11 ') sentido partidário, mas no sen-
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tido do administrativo. Assim, deve 
êle se afinar com a filosofia de 
trabalho do Govêrno, embora te-
nha 1 i b e r d a d e d·e divergência 
quanto às soluções . Por isso mt:s-
mo, 0 prazo de duração d~ funçao 
do conselheiro deve coincidir com 
a do Govêrno que o nomeou. 

VI) Discordando do critério de 
dar categorias diferentes aos mem-
bros do Conselho, exceto quanto ao 
GoV'ernador, por ser Governador o 
seu Presidente nato, o "statu" tem 
que ser um só para todos os mem-
brcs. 

Não se compreenderia que um 
órgão de tal importância tenha 
Conselheiro de 1.11. classe (o que 
t am privilégio e vencimento de Se-
cretário de Estado) e os de 2a. clas-
se( cs meros burocratas) sem se 
falar na posição especial do Go-
vernador. 

Essa diversificação externamen-
te compromete a autoridade do 
CÓnselho e internamente, traduz 
uma hierarquização de autoridade 
em prejuízo da liberdade que deve 
ter todos os seus membros . 

O Vice-Presidente não pod~ ter 
'função executiva" em relaçao à 
administração· êle a te~ r~fere~
temente aos serviços do orgao. Nao 
há razão para consignar essa fun-
ção como fêz o Projeto, o que ~e
raria dúvida; e suas atribuiçoes 
podem ser dadas pel Governad r . 
respeitado o dispositivo na Lei". 

Cícero Dumont. 

EMENDA N° 3 
Ac Projet~ n.0 3. 544 j65 

Dê-se ao Art. 4 .9 a seguinte re-
dação: 

Art. 4.o - o Conselho do De-
sen.volvímento terá uma assessoria 
de estudos do planejamento, cuja 
est rutura, atribuições e funciona-
mento serão definidas em decreto 
do Governador. 

Sala das Reuniões, 9 de março 
de 1966. 

Cicero Dumont. 

JUSTIFICATIVA 
Se o conselho tem o caráter nor-

mativo" não justifica ter êle um 
"Gabinete do Planejamento". O 
que pode ter é uma assessoria téc-
nica em condições de oferecer-lhe 
os elementos que o habilitem a de-
cisões seguras. o planejamento 
âeve ser feito pelos órgãos pró-
prios. 

Se o Conselho vai também pla-
n ejar, cair-se-á, fatalmente, na-
quêle paralelismo de atividades 
administrativas que tanto tem pre-
judicado a administração pública. 

Sala das Reuniões, 9 de março 
de 1966. 

Cícero Dumont . 

EMENDA N° 4 
Ao Projeto n.P 3 . 544166 

Redija-se assim o art. 5.0 : 
Art. 5.9 - O Pessoal do Conse-

lho será recrutado nos quadros da 
administração estadual. Em se 
tratando de serviço de rigorosa na-
tureza técnica, para cujo desempe-
nho a administração não disponha 
de pessoas habilitadas, ou qu~, 
pela sua urgência deve ser reali-
zado a curto prazo, poderá ser ad-
mitido no limite do estritamente 
necessário, devidamente justlflca-
d pelo proponente, sob o regime 
da Consolidação das Leis do Tra-
balho pelo prazo de 1 ano, me-
diantê autorização expressa do 
Governador, em cada caso. 

§ 1.o - Do contrato constará 
obrigatoriamente o nome e a qua-
lificação profissional do contrato, 
a natureza do serviço a ser exe-
cutado, o vencimento, o prazo e os 
recursos para o seu custeio. 

§ 2.0 - o contrato, para suava-
lidade, terá de ser registrado no 
Tribunal de Contas. 

§ 3 .9 - Tal contrato pode ser 
prcrrogado por mais 1 ano, feita 
a comunicação dessa ocorrência ao 
Tribunal de Contas para a corres-
poudente averbação. 

" 4.o - os trabalhos de nature-
za técnica, de vulto, que envolya 
pesquisa e levantamentos, poderao 
ser dados de empreitada a profis-
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sional cu firma idôneas com as 
cautelas inerentes à concorrência 
pública, sujeitos, para sua valida-
de, a registro no Tribunal de Con-
tas . 

§ s.o - Se o contrato de que 
trata o § 4.9 ultrapassar a impor-
tância de cinqüenta milhões de 
cruzeiros, deverá ser aprovado pela 
Assembléia Legislativa em u m a 
única votação antes do seu regis-
tro no Tribunal de Contas. 

Cícero Dumont. 

JUSTIFICATIVA 

1 >. Não se pode negar que a 
admmistração pública como tõda a 
vida moderna vive so'b o signo da 
pressa . Nã basta que as medi . 
~as sejam acert adas, mas que se-
Jam tomadas a tempo . 

2) Admite-se, em conseqüência 
que o Govêrno para execução dé 
certas tarefas, ou porque não dis-
ponha de pessoal habilitado ou 
porque o seu número é red~ldo 
ou porque a urgência eXige mru,; 
gente, necessita de pessoal com-
lJlementar. Mas a característica 
ela complementariedade deve in-
f~rmar tal expediente administra- · tlvo . 

3 A Emenda autoriza o contra-

De envolvimento, ao tempo em que 
era seu titular o Secretário Darcy 
Bessone, para instruir Projetos ofe-
recid~s à SUDENE, razoável como 
soluçao de emergência. Quando o 
encargo ultrapassar c e r to nível 
considerado normal, o pronuncia~ 
menta da Assembléia é necessário. 

Sala das Reuniões, 9 de março de 1966. 
Cícero Dumont . 

EMENDA NO 5 

A.o Projeto n.9 3 544165 

Onde convier, acrescente-se o se-
guinte artigo: 

Art. - Fica o Chefe do Executi-
vo obrigado a encanünhar a As-
sembléia, no prazo de 180 dias 
Projeto de Lei institucionallzand~ 
a implantação do Conselho do De· 
senv.olvimento e as modificações 
constantes desta lei. 

Cícero Dumont. 

JUSTIFICATIVA 

tfl de pessoal de que necessitar o 
C~mselho, sob o regime da c. L. T., 
nao em caráter "preferencial" 
como propôs o Projeto, mas exa-
tamente o contrário, em caráter 
"c~mplementar" e transitório. Res-
peita-se assim o Princípio de re-
correr-se primeiro, aos quadros de 
pessoal do Estado, onde, hoje, gra-
ças a lei n° 3 . 214, só se ingressa 
P<>r concurso; se êstes não ofere-
cerem os recursos humanos pedi-
dos, então, sim, P<>de se recorrer à 
admissão de pessoal complemen-
tarmente, no regime das leis tra-
balhistas, mas com as eXigências 
enumeradas que visam a impedir, 

1 - o Projeto dá apenas as li-
nhas do organismo a ser criado 
(Conselho) e das modificações a 
serem feitas cabendo ao Executi-
vo, em decreto, dar-lhes a comple-
:mentaçã necessária, tanto no que 
respeita à sua estrutura, como ao 
seu funcionamento e atribuições. 

Z - Essa técnica de trabalho na 
implantação de reformas adminis-
trativas, visa a garantir certa li-
berdade do Poder Executivo que 
atuará, assim, em caráter e~pert
mental. Conhecidos os resultados 
das medlt!_as tomadas, sua Jnstitu-
clonalizaçao, por fôrça de lei tor-
na-se uma exigência de peréntda-
de da administração. 

3 -A prática não é original. R~ 
pete-se o que já foi feito, em abso-
luta primeira mão, no Estado, pelo 
G o v e r n a d o r Magalhães Pinto 
através da Lei 3.412 e dos Proje-: 
tos conseqüentes e relacionados a esta. 

O}l pelo menos, min1m.izar os pos-&vet:; abusos. 
4) Os serviços técnicos de vul-

to poderão ser dados em contrato 
~e empreitada, pois êsse processo 
Já foi utilizado pela Secretaria do ~ de se lastimar que no Proje-

to em exame, não se teÍlha segun-
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do a nova técnica nos seus aspec-
tos cautelares. 

Sala das Reuniões, 9 de març'> 
de 1966. 

Cicero Dumont. 
-Publicar. 

VOTO EM SEPARA'DO PARA 2.a 
DISCUSSÃO NO PROJETO 

N: 0 3.544[66 

Comissão de Serviço Públlco Civil 

o Sr. Governador do Estado re-
meteu à Casa o Projeto de Lei n° 
3. 544!66, que extingue a Secreta-
ria de Estado do Desenvolvimento 
Econômi o, cria o Conselho Esta-
dual do Desenvolvimento e dá ou-
tras providências. 

A douta Comissão de Constitui-
ção, Legislacão e Justica, ouvida a 
resnelto, opinou favo!'à.velmente à 
aprovação, apre entando s e t e 
Emendas. 

Na presente Comissão de Servi-
o Público Civll, o douto Sr. Cíce-

ro numont, Relator, opinou pela 
. anrovacão do Projeto, sugerindo 
cinco Emendas. 

Solicit amos vista e, pelo vot') em 
separado opinamos pela seguinte 
forma: 

1 - Sem embargo da nunca con-
testada lucidez que ~aracteriza o 
eminente Relator discordamos das 
Emendas que apresentou, salvo 
uma delas. 

Emenda m 1 - Propõe modifi-
car a denominação do órgãó e dá 
outra conceituação às suas finali-
dades. Entendemos que a denomL 
nação - Conselho Estadual do 
Desenvolvimento- deve ser man-
tida p o r que identifica correta-
mente o nôvo órgão. Quanto à 
conceituação de suas finalidades, 
parece-nos que a Emenda n° l , da 
Comissão de Constituição, Legisla-
ção e Justiça, na parte referente 
ao art. 1°, "caput" do Projeto, é a 
que melhor conceltua, define e 
precisa as finalidades do Conselho, 
pois que não confunde a finalida-
de do órgão com sua competência 
COillQ oCQrre com *' redação c;lad*' 

ao Projeto e à Emenda do nohre 
Relator. 

Emenda nq 2 - Dá nova reda-
ção ao art. 2° do Projeto: a) Re-
duz de 6 (seis) para 5 (cinco) o 
número de membros do conselho, 
(art. 2o, "caput"), sob alegação de 
que a praxe n as órgãos colegiados 
é a sua composição com número 
impar de componentes, pois só 
nesta hipótese o Presidente tem 
oportunidade de votar . 

Em primeiro lugar, inexiste a 
praxe mencionada, pois que inú-
meros órgãcs colegiados funcio-
nam com número par de membros, 
como ocorre, a titulo de exemplo, 
com os órgãos de Previdência So-
cial. Por outro lado a simples au-
sência de um membro - fôsse o 
órgão constituído de número im-
par - como pretende o Relator -
impediria o voto do Presidente e, 
assim, invalidaria sua tese, que é 
a de assegurar o direito de voto 
ao Presidente. Ocorre, entretanto 
que n os órgãos colegiados o .Pr~st
àente vota sempre quer seJa 1m-
par ou par o número de seus mem-
brcs, pois que, além do voto co-
mum, tem direito a voto de qua-
lidade ou de Minerva. Aliás essa 
matéria deve constar do Regimen-
to Int erno do Conselho, que fixa-
rá normas para seu funcionamen-
to. 

b) Os requlsit~s fixados ( § 1.? ) 
para escolha dos membros do Con-
selho já foram em Emenda a ro-
vada na C o m i s s ã o de Justiça 
(Emenda n° 4), cuja redação deve 
ser mantida. 

e) condiciona a nomeação d?s 
membros do Conselho à aprovaçao 
de seus nomes pela Assembléia 
(~ 20). Ora, se o Governador no-
meia seu Secretário livremente. 
não entendemos que deva subor-
dinar à aprovação da Assembléia 
Legislativa os membros do Conse-
lhiJ &.c;tadual do Desenvolvimento . 
No caso do Procurador Geral do 
Estado ou de Ministro do Tribu-
nal de Contas a exigência - que , 
é constitucional- torna-se cabtvel 
e explicável pois que o primeiro 
vai funcio~r COJDQ peleg.adQ ~o ••~ 
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Poder Executivo junto a outro Po-
der e o segundo vai julgar as con-
tas d~ próprio Govêrno. Ademais, 
face ao principio republicano da 
tripartição dos PJdêres, a medida 
seria inconstitucional. O Conselho 
é órgão· essen-cialmente do Execu-
tivo . A circunstância de ser cole-
giado não desnatura essa caracte-
rística. 

d) Ftxa o prazo de duração do 
mandato dos membros do Conse-
lho ( § 3 <?) . Retira assim a Emen-
da o direito de o Govêrno substi-
tuir, a qualquer tempo e de acôr-
do com as conveniências do Chefe 
do Poder Executivo, um Conselhei-
ro por outro. O Governador deve 
ser o juiz da conveniência da subs-
tituição dos membros do Conselho, 
que devem s e r demisstveis "ad 
nutum". 

e) Reserva um dos lugares do 
Conselho para membro da Oposi-
ção < § 49 ), sob alegação de que à 
Oposição é reconhecido o "direito de 
participar da intimidade de certos 
órgãos colegiados como meio efi-
ciente de p:-der desempenhar sua 
função fiscalizadora''. A tese é 
c.:>rreta, embora não se aplique ao 
Conselho. Em verdade justifica-se 
a presença da oposição em órgãos 
da administração descentralizada 
sobretudo naqueles onde são ma~ 
nipulados recursos em grande vo-
lume. Nesse caso, a oposição deve 
ter realmente acessa à intimidade 
admlnlstrativa da entidade, pois 
que sômente assim poderá exer-
cer. na sua plenitude, a ação fis-
calizadora que lhe compete . No 
caso em exame o Conselho é órgão 
~a própria administração centra-
lizada, onde a oposição não tem 
acesso, sendo de se acentuar, por 
outro lado, que êsse órgão não 
manipulará recursos financeiros, 
pois que é apenas de planejamen-
to e não de execução. 

f) Os §§ 5, 6, 7 e 8 deverão ser 
rejeitadcs, pois que as Emendas 
apresentadas na Comissão de Jus 
tiça já tratam, com precisão, da 
matéria. .!.demais, não se deve es-
tender a todos os membros do 
Conaelbo as prerrogativas e ven-

cimentos de Secretário de Estado 
limitando-cs, apenas, ao Vice-Prc~ 
sldente, que é o substituto legal 
de Presidente e a · quem competem 
as funções executivas no Conse-
lho . 

Emenda n° 3 - Propõe-se na 
emenda simplesmente modificar-
-se a denominação de Gabinete de 
Planejamento e Contrôle para "As-
sessoria de Estudos e Planejamen-
tos". Entendemos que a nomen-
clatura adotada pela Mensagem 
Governamental é mais expressiva, 
porque empresta maior amplitude 
ao setor do Conselho cujas atri-
buições serão, realmente da maior 
importância. ' 

Emenda n q 4 - o "caput" da 
Emenda parece-nos apropriado re-
tirada apenas a referência à don-
S'Jlidação das Leis do Trabalho. Os 
parágrafos podem ser dispensados 
porque: 
a ) todo contrato traz, obrigatõria-
mente, o nome e a qualificação 
profissional do contratado, a na-
tureza do serviço que vai prestar, 
o vencimento, o prazo. Os recur-
sos ao pagamento serão, evidente-
mente, os legais , especialmente se 
considerarmos a limitações já exis-
tentes no "caput" do artigo. 

b) o registro no Tribunal de Con-
tas é obrigatório já, e a aprovação 
de contrato pela Assembléia seria 
inconstitucional porque tal função 
pertence ao Tribunal de Contas. 
Caso contrário, a Assembléia pas-
sará a ter funções e responsabill-
dades executivas. 

Sugerimos, como Emenda no VI 
desta Comissão, a seguinte: 

EMENDA NO 6 

Redil a-se assim o art. 59 do 
Projeto: 

Art. 5.0 - o pessoal do Conselho 
será recrutado nos quadros da ad-
ministração estadual. Em se tra-
tando de serviço de rigorosa natu-
reza técnica, para cujo desempe-
nho a administração não disponha 
de pessoas habilitadas, ou que, pela 
sua urgência, deva ser realizado a 
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curto prazo, poderá ser admitido 
no limite do estritamente necessá-
rio, devidamente justificado pelo 
proponente, sob regime de contra-
to, a admissão de pessoal pelo 
prazo de 1 (um ano, mediante au-
torização expressa do Governador, 
em cada caso". 

Eroen a n° 5 - Fixa o prazo 
de 180 dias ao Executivo para en-
caminhar à Assembléia Projeto de 
Lei institucionalizando a implan-
tação do Conselho do Desenvolvi-
mento mais as modificações cons-
tantes desta lei. 

Ora, a institucionalização do sis-
tema do planejamento como téc-
nica de administrar deve ser pro-
cedida progressivamente. Trata-se 
de medida cuja complexidade im-
possibilita aquilo que a Emenda 
pretende. Ademais, se é o Govêr-
no quem insiste em erigir o pla-
nejamento como orientação supe-
rior de suas decisões, será o pró--
prin Govêrnn, obviamente, quem 
terá o maior empenho em acele-
rar, na medida do possível sua ins-
t it.ucionalização. 

Opinamos pela aprovação do 
Projeto com as modificações que 
se contêm nas Emendas da douta 

omissão de Constituição Legisla-
ção e Justiça, se undo seu parecer; 
e mais com a modificação propos-
ta na Emenda n " ... . , desta Co-
missão, lançada no presente voto 
em separado. 

Sala "José Proença". 
( aa.) Wilson Modesto - Souza e 
Silva -Maria Pena. 

- Publléar. 

PARECER PARA 2.11 DISCUSSAO 
PROJETO NO 3 . 544 66 

Comissão de Finanças, Orçamen-
to e Tomada de Contas 

o Projeto n° 3. 5144!66, de auto-
ria do Poder Executivo. extingue a 
Secretaria de Estado do Desenvol-
vimento Econômico, cria o Conse-
lho Estadual do Desenvolcimento 
e dá outras providências. 

As Comissões de Justiça e de 
Serviço Público Civil opinam pela. 

aprovação .do Projeto, com as 
emendas que apresentam . 

Examinando-o concluímos que 
deva ser aprovado em 211 discus-
são. de acôrdo com o Projeto ori-
ginal e as Emendas aprovadas na-
quelas duas Comissões . 

Sala José Proença., 11 de março 
de 1966 . 

(a a . ) Artur Fagundes, Presiden-
t e - Paullno Cícero, Relator ·-
Martins Silveira - Delson Seara-
n o - Maria Pena - Wilson Mo-
desto. 

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

PARECER PARA 2.a DISCUSSAO 
DO PROJETO N9 3 .541 j66 

Comissão de Constituição, Legisla-
ção e Justiça 

· o Projeto é de autoria governa-
m ental e concede pensão a D. Ju-
lleta Fernandes de Rezende. 

A iniciativa não merece qualquer 
reparo. Opinamos pela sua apro-
vação em 2.a discussão, nos têrmos 
em que se acha elaborado . 

Sala José Proença, 8 de março 
de 1966 

( aa. ) Hugo Castelo Branco, Pre-
sidente - Raul Fernandes, Rela-
t ::Jr - Maria Pena- Lúcio de Sou-
za Cruz -Expedito Tavares. 

PARECER PARA 2.a DISCUSSAO 
DO PROJETO NO 3. 541 j66 

Comissão de Finanças, O~amen
to e Tomada de Contas 

o Projeto n° 3. 541166, de auto-
ria do Poder Executivo, concede 
pensão a D. Julleta Fernandes de 
Rezende, no valor mensal de Cr$ 
63 000 (sessenta e três mll cruzei-
ros), vitaliciamente. 

A douta Comissão de Constitui-
ção, Legislação e Justiça opinou 
pela aprovação do Projeto. 

Examinando-o conclubnos que 
deva $er aprov~o, ~m 2- ~WJ .. 

-357-
são, de acôrdo com a redação ori-
ginal. 

Sala José Proença, 11 de março 
de 1966. 

(aa.) Artur Fagundes, Presiden-
te- Maria Pena, Relatora- Wil-
s: n Modesto - Martins Sllveira --
nelson Scarano - Paulino Cícero. 

- Publicados os Pareceres, in-
clua-se o Projeto em Ordem do 
Dia. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL 
Comissão de Redação 

. O Projeto n " 1. 355166, de auto-
r ia governamental, que visa a criar 
um GinásiiJ Industrial Estadual na 
cidade de São Sebastião do Paraí-
so, foi aprovado nas discussões re-
gimentais, com emendas. 

Isto pôsto, somos de parecer que 
se lhe dê, como final, a redação 
a baixo que está de acôrdo com o 
projeto e o vencido, para que sob 
esta forma, seja enviado à sanção: 

PROJETO N° 1. 355165 

Cria Ginásio Industrial Estadual 
na cidade de São Sebastião do 
Paraíso. 
A Assembléia Legislativa do Es-

tado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica criado um Giná· 

io Industrial Estadual, na cidade 
São Sebastião do Paraíso, o qual 
se denominará "Clóvis Salgado" . 

Art. 2.Q - O Ginásio de que tra-
t a, o artig anterior terá s se-
guintes cargos que ficam criados 
n os Anexos da Lei n° 3. 214, de 16 
de outubro de 1964: 
I- no Anexo III, III a.: 1 (um) 

cargo de Diretor de Estabeleci-
mento de Ensino Médio, simbolo 
C-5 e 1 (um) cargo de Secretário 
de Estabelecimento de Ensino Mé-
dio, simbolo C-4. ambos de provi-
mento em comissão; 

II - no Anexo II; 10 (dez) car-
gos de Professor de Ensino Médio, 
nível XV, de classe singular- 1 
<um) cargo de Técnico de Educa-
ção, I, nivel XV; 4 (quatro) cargos 
de Inspetor de Alunos I, nível lll; 
1 (um> cargo de Porte!Jo I, nivel 

III, e três (3) cargos de Contínuo 
Servente I, nível IT. 

Art. 3.o. - A instalação do Gi-
n ásio Industrial Estadual criado 
p or esta lei condiciona-se à doa-
ção, ao Estado, de prédio adequa-
do ao seu funcionamento e à com-
provaç~o da existência de corpo 
docente legalmente habílitado. 

Art. 4.0 - As despesas resultan-
tes desta lei; correrão pelas ver-
bas próprias do Orçamento do Es-
tado. 

art. 5.9 - Revogam-se as dis-
p osições em contrário . 

Art. 6.0 - Esta lei entrará em 
vigor na data de sua publicação. 

Sala "José Proença", 11 de mar-
ço de 1966. 

José Maria Magalhães - Presi-
dente. 

Batista Miranda- Relator 
(a.) Daniel de Barros 
(a.) Carlos Megale. 
- Publicar. 

PARECER SOBRE A INDICAÇAO 
N.0 1.031 

Comissão de Segurança Pública 

A nobre Deputada Maria Pena, 
através da Indicação n° 1.031, faz 
veemente apêlo ao senhor Diretor 
do Trânsito, no sentido de se ins-
talar sinais luminosos, em tôda ex_ 
tensão da Avenida Ivaí; pede, ain-
da, que em frente ao Colégio Paulo 
VI e ao Grupo Escolar D. Bosco se-
j am colocados, além do sinal lumi-
noso, um Inspetor de Veículos. 

A Comissão de Segurança Públi-
ca, examinando-o, conclui pela sua 
aprovação. 

Sala "José Proença", 11 de mar-
ço de 1966. 

(aa.) Joaquim de Melo Freire 
Presidente - Sinval Boaventura' 
Relator - Daniel de Barros. ' 

-Publicar. 

PARECER SOBRE A INDICAÇAO 
N9 1.038 

Comissão de Segurança Pública 

O nobre Deputado João Luiz de 
Freitas, através da Indicação no 
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1 . 038, faz veemente apêlo ao Sr. 
Secretário da Segurança Pública, 
no sentido de que se faça mudar 
urgentemente a Delegacia da ci-
dade de Araxá do prédio onde 
está localizada. 

Examinando-a, somos de pare-
cer favorável à sua aprovação. 

Sala • José Proença", 11 de mar-
ço de 1966. 

(aa.) Joaquim de Melo Freire, 
Presidente - Daniel de Barros. 
Relator e Sinval Boaventura. 

- Publicar. 

PARECER SôBRE A INDICAÇÃO 
N9 1.043 

Comissão de Serviço Público Civil 

Pela Indicação n° 1 . 043, de au-
toria do sr. Deputado João Luiz 
de Freitas, é solicitado ao Senhor 
Govemadcr do Estado a necessi-
dade, a bem da justiça, de ser 
classificado, pelo menos no nivel 
XIII, o cargo de Técnico de Inse-: 
minação Artificial, criado pela .Le1 
no 3. 214, de 16 de outubro de ~9f!4. 

Examinando-a, esta CoDllSSao 
opina favoràvelmente à sua apro-
vação tal como se encontra redi-
gida. 

Sala 'José Proença", 10 de mar-
ço de 1966. 

(aa.) Cícero Dumont, Presiden-
te- Souza e Silva, Relator- Wil-
son Modesto e Maria Pena. 

- Publicar. 
-Vem à Mesa: 

PROJETO N9 3.562166 

Reconhece de utilidade públi~a o 
Centro Educacional de Beio Ho-
rizonte. 
A Assembléia .Legislativa do Es-

tado de Minas Gerais decreta: 
Art . 1.0 - Fica reconhecido de 

utilidade pública o Centro Educa-
cional de Belo Horizonte, com sede 
em Belo Oorizonte, para todos os 
ei'eitcs '<"!.gais . 

Art. 2.0 - Esta lei entrará em 
vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em con-
trário. 

Sala das Reuniões, 11 de março 
de 1966. 

< aa.) Cícero Dum.ont - Sinval 
Boaventura - Sette de Barros --
José de Castro Ferreira- Joaquim 
de Melo Freire. 

Justificativa - O Centro Edu-
cacional de Belo Horizonte é uma 
entidade que vem prestandO! à co-
muidade mineira bons serviços no 
setor educacional. 

Num pais, como o Brasil, onde 
o índice de analfabetismo é alar-
mante (50%) na verdade, presta 
serviço de maior utilldade coleti-
va, um organismo como o Centro 
Educacional referido. 

Sua diretoria é composta de ele-
mentos da melhor qualificação 
m oral e profissional, como escla-
rece o atestado incluso. 

Junta-se, ainda, certidão com-
probatória de sua existência legal 
e regular. 

sala das Reuniões, 11 de março 
de 1966 . 

(a.> Cícero Dumont. 
- Publicado o Projeto, inclua-se 

em Ordem do Dia. 
O SR. PRESIDENTE - A Mesa 

vai passar 8i palavra aos oradores 
previamente inscritos. 

Tem a palavra o Sr . Deputado 
Sinval Boaventura. 

O sR. SINV AL BOAVENTURA -
Sr. Presidente, Srs. Deputados. 

De acôrdo com a nossa Carta 
Magna, no seu capitulo 11, art. 
51 que descreve a competência do 
G~vernador do Estado, diz o item 
VIII que S. Exa. deve remeter à 
Assembléia Legislativa. na sua ses-
são inaugural, Mensagem, dando-
-lhe conta da situação do Estado 
e solicitando-lhe as providências 
que julgar necessárias. 

Apesar dêsse mandamento cons-
titucional, até hoje esta Casa não 
recebeu do Poder Executivo a Men-
sagem de que trata, o citado in-
ciso legal que, de praxe, vem en-
riquecida cem o Plano Adminis-
trativo do Govêrno que 1n1c1a seu 
qüinqüênio. 
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Por fôrça da reformulação da 

estrutura político-partidária, o co-
nhecimento por parte dos Senho-
res Deputados do programa de 
ação do govêrno, assume propor-
ções fundamentais tendo em vista 
o apoio parlamentar que o Poder 
Executivo deve merecer de várias 
integrantes do Poder Legislativo . 

Nessa linha de raciocinio, e, 
diante da ausência do Plano Ad-
ministrativo que já deveria ter sido 
remetido a esta Assembléia, pro-
ponho-me, através de indicações, 
procurar saber o que pretende fa-
zer o Govêmo do Dr. Israel Pinhei-
ro _ da Silva nos vários campos de 
açao em que atua o Poder Execu-
tivQo. . _ . sta . . . '{ 

uero rmctar e sene de in-
dagações ao Poder Executivo pelo 
setor da Educação, pela importân-
cia primordial que encerra no 
complexo do nosso desenvolvimen-
to econômico-social. 

o esfôrço desenvolvido pelo ex-
Governador Magalhães Pinto no 
qüinqüênio 1961-1965 no setor do 
ensino em seus vários graus é dig-
no de nossa maior admiração e 
respeito, e por isso servirá de base 
para que solicit-emos que o atual 
Govêrno o mantenha nos mesmos 
níveis de desenvolvimento. 

Dessa forma, antes de entrarmos 
na formulação dos quesitos, fare-
mos breve demonstração da situa-
ção do setor educacional no Es-
tado . 

"Estado. 
Ensino Primário 

Nq de estabelecimentos insta-
lados: 

Até 1960- 1.678. 
De 1961 a 1965 - 2.960 . 
% de aumento - 126,2%. 
Total - 3. 774. 

N.0 de matriculas: 
Até 1960 - 678. 636. 
I>e 1961 a 1965 -- 783.280. 
% de aumento - 115%. 
Totai- 1.361.916. 

N.O de classes: 
Até 1960 - 1~. 996. 
De 1961 a 1965 - 22.687. 

% de aumente - 133% . 
Total - 39. 683. 

N . ., de Regentes de classes: 
Até 1960 -- 14.296. 
De 1961 a 1965 - 17 .062. 
% de aumento - 119%. 
Total- 31.358. 

N. 0 de estabelecimentos cons-
truídos: 

53G sem computar os construidos 
pelo P .N.E . e P.E.E. 

N.0 de prédios reconstruídos e 
ampliados: 

309 com o acréscimo do ff96 no-
vas salas. 

Ensino Pré-primário: 
Até 1961 - 3. 
Em 1965- 18 
Especializaç~ do Magistério 
Primário: 

No qüinqüênio 1961-1965 o Esta-
do providenciou a especialização 
de 7 . 865 professôras primárias". 

Ensino Médio: 
N.9 de matrículas: 

Até 1960- 25.333. 
De 1961 a 1965 - 71.371. 
% de aumento - 781%. 
Total - 46. 038. 

N.0 de estabelecimentos: 
Até 1960 - 54 . 
De 1961 a 1965- 157. 
% de aumento - 190% . 
Total - 103. 
Assim demonstrados os índices 

alcançados no último qüinqüênio 
é licito esperarmos, tratando-se de 
setores que ainda não atingiram 
a total satisfação das necessidades 
de educaçã para a nossa infân-
cia e nossa juventude que o atual 
Govêrno concentre seus esforços 
no sentido de não ·permitir a di-
minuição do ritmo de desenvolvi-
mento pelo Estado de Minas Ge-
rais no setor da Educ~ção·. 

Assim, Senhor Presidente, re-
queiro, ouvida a Casa, seja enca-
minhado ao Poder Executivo o se-
guinte pedido de informações: 

REQUERIMENTO N° 1.160 
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 
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O Deputado que êste subscreve, 

ouvida a Casa, requer seja enca-
minhado ao P cder Executivo o se-
guinte pedido de informações; 

1 - Qual o Plano do Govêmo 
para instalar mais 4. 755 estabele-
cimentos de ensino primário, man-
tendo a percentagem núnima de 
crescimento em 126% e ampliando 
a rêde escolar para 8. 529 estaleci-
ment~s? 

2 - Quais os municípios que se-
rão beneficiados e com quantas 
unidades escolares? 

3 - Qual o plano do govêrno 
para elevar para 2. 928 .119 o nú-
mero de matrículas no ensino pri-
mári conservando a percentagem 
mínima de crescimento em 115%? 

4 - Além dos prédios construí-
dos pelo Plano Nacional de Edu-
cação ou por qualquer outro tipo 
de auxílio quantos prédios esco-
lares pretende o Govêrno cons-
truir? 

5 > - Quais os municípios que 
receberão êsses prédios? 

6) - Qual o plano de recons-
trução e recuperação de prédios 
escolares reconstruídos ou recupe-
rados? · 

7) - Qual o plano do Govêrno 
no setor do ensino pré-primãrio? 
Quant as unidades pretende insta-
lar? Quais os municípios que serão 
beneficiados? 

8) -Qual o plano que o Govêr-
no desenvolverá no ensino emen-
dativo? 

9 J - Qual o plano que o Govêr-
no pretende desenvolver visando 
à especializaç:ío do magistério pri-
mário? 

10) -- Qual o plano do Govêr-
n para elevar para 92.461 o nú-
mero de matriculas no ensino mé-
dio oficial, conservando a percen-
tagem mínima de crescimento em 
133%? 

11 > - Qual o plano do Govêr-
no para instalar mais 195 estabe-
lecimentos de ensino médio, man-
tendo a percentagem minima de 
crescimento de 190% e ampliando 
a rêde estadual de ensino médio 
para 352 estabelecimentos? 

12) - Quais os municipios que 
serao beneficiados com a instala-
ção de estabelecimentos de ensino 
médio? 

13) - Qual o plano do Govêr-
no para ampliar o número de ma-
trículas em estabelecimentos ofi-
ciais de ensino médio na Capital 
do Estado? 

14) - Qual o plano do Govêrno 
de amparo e extensão do ensino 
superior? 

15 - Qual o plano do Govêr-
no de amparo referente à educa-
ção esportiva? 

16) -Quantas praças de espor-
t es pretende o Govêrno construir? 
Em quais municípios? 

Sala das Reuniões, 11 de março 
de 1966 . 

(aa.) Deputados Slnval Boaven-
tura- Valdir Melgaço- Alvlmar 
Mourão - Nunes Coelho - Nica-
nor Armando. 

- A Comissão de Justiça. 
-Vêm à Mesa: 

REQUERIMENTO NQ 1.161 

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

O Deputado que êste subscreve, 
devidamente apoiado, vem chamar 
a atenção dos Srs. Deputados para 
um assunto que reputa da mais 
alta relevância, ao mesmo tempo 
em que faz uma sugestão ao Pu-
der Executivo da República. Refe-
re-se ao a tual Código Eleitoral, 
que, "data vênia", ao invés de in-
centivar o alistamento de eleito-
res, está prejudicando o aumen-
to do cr·rpo eleitoral brasileiro. 

Es abelece o Código Eleitoral vi-
gente a pena de multa de 5% 
de um salário-mínimo até 3 (três) 
salários-minimos da região para o 
brasileiro nato que não se alistar 
até aos 19 anos de idade e o na-
turalizado que não se inscrever 
eleitor até um ano depois de ad-
quirida a nacionalidade. o art. 8.0 

e parágrafo único da Le1 D9 4.737, 
de 15 de julho de 1965, veio criar 
uma séria dificuldade ao processo 
do alistamento e tem motivado 
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pronunciamentos e apelos dejtodos 
os recantos do País. Além do mais, 
para aumentar os obstáculos an-
tepostos ao desejo de se conseguir 
maior número de eleitores, está ha-
vendo dificuldades criadas por juí-
zes eleitorais, que se negam a dar 
validade aos atestados de pobreza 
dos eleitores que procuram justi-
ficar sua ausência às urnas . 

Entre as manifestações conhe-
cidas, destaque-se a carta que ao 
Ministro da Justiça enviou o De-
putado Luiz Bronzeado, da ARE-
r A, sugerindo a suspensão, provi-
sória, da vigência do art. 8.0 su-
pracitado e propondo o acréscimo, 
a êsse dispositivo, de mais dois pa-
rágrafos com a seguinte redação: 
"Não se aplicará a multa referida 
neste artigo a quem se alistar até 
o dia 31 de janeiro de 1967", e ''O 
alistado que comprovar o seu es-
tado de pobreza ficará isento do 
pagamento da multa". 

Diz mais o referido Deputado 
que o próprio Congresso Nacional 
c gitou disso, tendo aprovado 
Emenda nesse sentido. Entretan-
to o Executivo sancionou a men-
sagem original, entendendo que a 
t ramitação do Projeto esgotaria o 
prazo do Ato Institucional m 1. 

Agora acreditamos ser providen-
cial a adoção de medida legal vi-
sando a atender a rigidez da Lei 
e evitar o entendimento desigual 
dos juízes eleitorais quanto à va-
lidade dos atestados de pobreza 
que eximem o eleitor sem recursos 
do pagamento da multa. 

Sendo assim, o Deputado que 
êste subscreve vem indicar à Casa, 
ouvido o Plenário, seja enviada su· 
gestão ao Sr. Ministro da Justiça 
no sentido de levar na mais alta 
consideração os têrmos da carta 
do Deputado Luiz Bronzeado que, 
em síntese ,pede nova Lei, de ini-
ciativa do Executivo, suspendendo 
o art. 8.0 do atual Código Eleito-
ral, acrescentando-lhe mais dois 
parágrafos que assim preceituas-
sem: 

Parágrafo 2.0 - Não se aplica-
rá a multa referida neste artigo 

a quem se alistar até o dla 31 de 
janeiro de 1967. 

Parágrafo 3.9 - O alistado que 
comprovar o seu estado de pobre-
za ficará isento do pagamento da 
multa". 

Como vêem, Srs. Deputados, a 
medida merece, salvo melhor jui-
zo, total acatamento desta Casa, 
esperando-se o pronunciamento 
favorável de todos. 

Sala das Reuniões, 11 de março 
de 1966. 

<aa.) João Navarro - Sette de 
Barros - Daniel de Barros- Al-
tair Chagas - Otelino Sol. 

- A Comissão de Justiça. 

REQUERIMENTO 

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

Os Deputados abaixo assinados, 
na forma regimental e ouvido o 
Plenário, vêm requerer a V. Exa. 
que esta Assembléia apresente um 
voto de congratulações com o Sr. 
Prefeito Oswaldo Pieruccetti, pelo 
fato de haverem sido bem sucedi-
dos s seus esforços no sentido de, 
com o a vai de um dos estabele-
cimentos bancários do Estado so-
llcitamente autorizado pelo Sr. 'Go-
vernador Israel Pinheiro, haver 
obtido um empréstimo do Banco 
Interamericano de Desenvolvimen-
to, destinado à construção de gran-
de parte da rêde de distribuição 
dágua desta Capital, em comple-
mentação às obras de captação do 
Rio das Velhas, em execução pelo 
Departamento Nacional de Obras 
le Saneamento. 

Sala das Reuniões, 11 de março 
de 1~66. 

( aa.) Nunes Coelho - Waldo-
miro Lobo - Alvimar Mourão -
José Maria Magalhães - Batista 
Miranda - Ataliba Mendes - Val-
dh· Melgaço - Martins Silveira -
Anuar Fares - Flcrivaldo Dias -
João Vaz - Altair Chagas - Joa-
quim de Melo Freire. 
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REQUERIMENTO 

Exmo. 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 re-
gimental, sejam enviadas congra-
tulações aos Senhores Presidente 

a República Marechal Humbert 
A. Castelo Branco e Ministro Ju-
racy Magalhães, pela feliz e opor-. 
tuna escolha do eminente Profes-
sor Deputado Eilac Pinto para Em-
baixador junto à França. 

Sala das Reuniões, 11 de março 
de 1966. 

aa.) Batista Miranda - J osé de 
Castro - Joaquim de Melo Freire 
- Maria Pena - Altair Chagas --
Paulino Cícero - Sebastião Nas-
cimento - Manoel Costa - Atali-
ba Mendes- Waldomiro Lobo -
Expedito Tavares- Jorge Vargas 
- José Maria Magalhães - João 
Vaz - Alvimar Mourão - Nunes 
Coelho - Otelino Sol - Sinval 
Boaventura - Cícero Dumont -
Wilson Chaves - Lélis Chaves -
Sebastião Anastácio. 

Justificativa - A escolha do 
Professor Bilac Pinto para nosso 
Embaixador junto ao Govêrno 
Francês teve a mais favorável e 
ampla repercussão em todos os 
circulas do pais. Nascido em Minas, 
descendente de modesta família 
radicada no sul do Estado, sua 
vida constitui exemplo para as ge-
rações presente e futura. Pobre, 
com horizontes limitados, obsti-
n ou-se a vencer na luta );>ela vida, 
conseguindo-o honrosa e brilhan-
temente. Bacharel, professor e pu-
blicista, extraordinàrlamente ta_ 
lentoso, afirmou-se na vida parti-
cular e pública como h omem de 
primeira grandeza e principalmen-
te pelo combate na defesa das boas 
causas nacionais. Bravo e deste-
mido, jamais curvou-se aos pode-
rosos. Deve-lhe o Brasil destaca 
dos serviços pela resistência que 
liderou, em passado recente, à bol-
che$açã.o da ~átria. Q<mvocan-

do-o a exercer as funções de Em-
baixador em Paris, o Senhor Pre-
sidente C as te 1 o Bl'anlco com-
põe sábia e previdentemente o 
quadro diplomático brasileiro nas 
áreas mais sensíveis do mundo . 
Com efeito, o Prof . Bilac Pinto é 
uma inteligência arejada e aberta 
a t.:.s problemas políticos, econômi-
cos e sociais da a tualidade . Altivo. 
singularíssimo no seu modo de ser, 
seus atos e palavras refletem o au-
t • ntico nacionalista. Em contato 
com o centro espíritual do "Ter-
ceir Mundon, em breve, havere-
mos de recolher os resultados de 
sua atuação . E desta forma, o Bra-
sil que conta com recursos huma-
nos e materiais~ para a solução dos 
problemas de nação em desenvol-
vimento afirmar-se-á através dos 
seus filhos ilustres como potência 
que se impõe ao respeito de todos 
os povos . 

(a.) Batista Miranda. 

REQUERIMENTO 

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

O Deputado que êste assina pro--
põe que se congratule a Casa com 
o Jornal ' O Diário" pela expressi-
va manifestação de apoio e soli-
dariedade que recebeu dos Senh -
res Arcebispos e Bispos de Minas 
Gerais e do Espírito Santo, à cam-. 
panha de expansão do conceitua-
do órgão da imprensa mineira em 
tôdas as regiões dêsses Estados. 
A solidariedade dos eminentes pre-
lados se deu pela autorizada pa-
lavra de Dom J osé D'Angelo Neto, 
Arcebispo de Pouso Alegre, falan-
do em nome dêles quando presen-
tes estiverem na redação de "O 
Diário". 

A manifestação destaca o jornal 
como o de maior expansão nos mu-
nicípios de Minas, ligado que está 
a todos os movimentos cristãos das 

paróquias. E sobretudo acentua 
os compromissos com a verdade 
que "O Diário" enfàticamente as-
sume. tste exemplo necessário é 
estimulo para os cristãiJ8 enaa.Ja-
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dos na política e uma certeza de 
que serão sempre julgadcs corre-
tamente, já que o poder da Im-
prensa em levar ao povo a verda-
deira imagem do homem público 
é imensurá vel. 

O sentido de responsabilidade 
em bem informar sempre foi a li-
nha de fôrça de "O Diário". A 
preocupação em levar ao públlc 
o fato em suas verdadeiras dimen-
sões credencia-o perante os seto-
res responsáveis da vida pública 
mineira. 

Sala das Reuniões, 11 de março 
de 1966. 

< aa. > Anuar Fares - Manoel 
Costa- Nicanor Armando- Jo-
sé Maria Magalhães - Martins 
Silveira - Expedito Tavares -
Altair Chagas - Maria Pena -
Alvimar Mourão - Reny Rabello 
- Waldir Morato - Carlos Mega-
le - José Luiz Baccarini - Lélis 
Chaves - João Luiz de Carvalho 
- Valdir Melgaço. 

INDICAÇAO N .0 1. 062 

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 Exmo. 
Sr. Diretor do Departamente de 
Estradas de Rodagem Indicação 

no sentido de que determine fa-
çam -se estudos para a construçã 
da ligação rodoviária direta da es-
trada São João dei Rei-Lavras a 
Rua São João, no bairro Tejuco, 
daquela cidade, para encurtar dis-
tância, evitar aclive e desenvolver 
a economia urbana, no bairro cita-
do, que é densamente povoado e 
conta com um bom índice comer-
cial. 

Sala das Reuniões, 10 de março 
de 1966 . 

( aa.) Nicanor Armando - Expe-
dito Tavares- Cícero Dumont-
Florivaldo Dias - Altair Chagas. 

Justificativa - A técnica reco-
menda que as estradas sejam tão 
curtas quanto possível. A estrada 

São João del Rei-Lavras, no entan-
to, partindo para esta última cida-
de, não se inicia em ponto do perí-
metro urbano situado do lado de 
Lavras. Em conseqüência, os vei-
culas fazem uma volta desnecessá-
ria . A ligação constituirá a reden-
ção do bairro Tejuco, eis que não 
se instalam indústrias naquele 
bairro por falta de acesso mais fá-
cil. Os ônibus que se destinarem a 
Lavras e ao Sul de Minas muito lu_ 
crarão, pois que se encurtará a 
distância para atingir a rodovia e 
evitar-se ,á a passagem pelo acli-
ve existente na Av. 8 de Dezembro 
na cidade de São João del Rei. 

Acresce que os ônibus que servem 
aos distritos e cidades, como Rio 
das Mortes, São Sebastião da Vitó-
ria, Cassiterita, Nazareno, Piedade 
do Rio Grande, Madre de Deus de 
Minas Andrelândia, etc . , passa-
rão pelo bairro de Tejuco, bairro 
populoso e comercial. 

A distância entre o bairro do Te-
juco- Rua São João e rodovias. 
João dei Rei-Lavras será de aproxi-
madamente 1.500 metros apenas . 
Além disto, os proprietários dos 
terrenos atingidos pela estrada não 
pretendem obter indenização, co-
laborando, assim, com autêntico 
espírito público, para o progresso 
do Estado de Minas Gerais e da. 
cidade de São João del Rei. 

(a .) Nicanor Armando. 
- A Comissão de Transportes. 

INDICAÇÃO N.0 1.063 

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

Requeremos a V. Exa. seja feita 
uma Indicação ao Sr. Secretário 
de Educação, no sentido de que se-
ja instalado o Ginásio da cidade 
de Sêrro, já criado em Lei. 

Sala das Reuniões, 11 de março 
de 1966. 

(aa.) José Maria Magalhães -
Nunes Coelho. 

- A Comissão de Educação. 
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INDICAÇÃO N. 1.064 

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

o Deputado que esta subscreve, 
na forma regimental, indica à As-
sembléia a necessidade de se diri-
gir veemente apêlo ao Dr . Adernar 
Ribeiro, Diretor da Hidrominas, no 
sentido de que seja levada à alta 
consideração do c ... nselho daquela 
emprêsa, para que seja incluída no 
Plano Turístico de Minas, a nas-
cente do São Franscisco, município 
de vargem Bonita. Existe, naque-
la localidade, uma cachoeira deno-
minada Véu de Noiva, onde a água 
se precipita de um só tombo de 
uma altura de aproximadamente 
282 metros na Serra da canastra. 

Sala das Reuniões, 11 de março 
de 1966. 

( aa.) Reny Rabello - Martins 
Silveira- Wilson de Paiva- Lú-
cio de Souza cruz - Hugo Castelo 
Branco - Maria Pena - Manoel 
Costa - Paulino Cícero - João 
Luiz de Carvalho. 

- A Comissão de Assuntos Mu-
nicipais. 

INDICAÇÃO N.0 1. 066 

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

A Deputada que esta subscreve 
vem Indicar ao Exmo. Sr . Diretor 
do Departamento Esta d u a 1 de 
Trânsito a necessidade de fiscali-
zar mais energicamente o afluxo 
de 'chauffeurs" de táXi sem as 
condições necessárias para dirigi-
rem na Capital, prejudicando o 
bom nome daqueles que vêm pres-
tando tão bons serviços à cidade. 

Sala das Reuniões, 10 de março 
de 1966. 

(aa.) Marta Nair Monteiro- Ma-
noel Costa - Sinval Boaventura -
Hermelindo Paixão - Otelino Sol. 

Justificativa: O alto custo da 
corrida de táxi em Belo Horizonte, 
a maior em t odo o Brasil, e isto 
tivemos oportunidade de constatar 
há pouco mais de um mês em Cu-

ritiba, Guanabara e São Paulo, 
vem atraindo "cha.uffeurs" ines-
crupulosos de outros lugares, que 
para aqui vêm a fim de ganhar 
mais dinheiro, principalmente com 
o aceno do próximo aumento de 
30%. 

Ainda há pouco mais de um mês, 
estivemos em Curitiba, São Paulo 
e Guanabara, podendo constatar 
em corridas feitas por nós que, en_ 
quanto a bandeirada aqui é de Cr$ 
200, a daqueles estados é de Cr$ 
150; enquanto pagamos Cr$ 20 por 
um percurso de 100 m aqui, lá va-
mos pagar Cr 15. Isto somado dá 
uma diferença significativa, não só 
para quem dêle se utiliza, como na 
féria diária d o seu proprietário. 

E o pior de tudo ist.o, a nosso 
ver, é a irresponsabilidade dos 
"chauffeui-s" dos referidos táxis, 
que não conhecendo as ruas de Be-
lo Horizonte e nem os sinais de 
trânsit , transitam inescrupulosa-
mente em contra-mão, dando as 
maiores voltas, jogando com a vida, 
as bôlsas e paciência dos senhores 
passageiros . 

O abus é tão grande que ante-
ontem eu e mais duas colegas tive-
mos que interromper nossa viagem 
para tomarmos outro táxi. 

Hoje, novamente, embora tivesse 
o "chauffeur" a honestidade de di-
zer que .viera há 4 dias para cá e 
não conhecia a Cidade, ficamos, 
novamente, à mercê d profissio-
nal nada credenciado para o lugar 
de t anta responsabilidade. 

(a.) Marta Nair Monteiro. 
- A Comissão de Transportes. 

COMUNICAÇÃO 

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

O Deputado que esta subscreve 
requer à Mesa, ouvida a Casa, se 

faça constar da Ata dos nossos 
trabalhos um voto de profundo pe-
sar pelo prematuro falecimento de 
D. Zélia Pimenta Xerens, espôsa 
do Sr. Clay Xerens, ocorrido na 
Capital de São Paulo. 
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D. Zélia, natural de Carmo do 

Rio Claro nossa terra natal, era 
filha d Sr. José Pimenta Freire, 
membro dos mais proeminentes da 
ex-União Democrática Nacional, 
partido ao qual prestou sempre os 
mais relevantes e assinalados ser-
viços, e de D . Orminda Freire, da-
ma das mais ilustres e das mais 
respeitáveis da sociedade sul-mi-
ne·ra. 

Não s' mente elos laços de ami-
zade que nos ligam àquela tradi-
cional família carmelltana, mas, 
também, pela surprêsa em que se 
crnstituiu o evento, recebemos a 
notícia do falecimento de D. Zélia, 
sob o mais profundo pesar e sob 
grande emoção. 

São estas as razões, Sr. Presi-
dente e Senhores Deputados, que 
inspiram a presente Comunicação. 

Sala das Reuniões, 11 de março 
de 1966 . 

a.) José de Castro. 
- Publicar. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo. Sr . Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. o Deputado infra-assinado re-
quer de V. Exa., ouvido o Plenário, 
seja enviado um voto de congratu-
lações com o casal Melquíades José 
de Carvalho e Maria Marina de 
Carvalho pelo transcurso das bo-
das de diamante, ocorrido no dia 
24 de fevereiro próxim 'J passado . 
Conta o casal com urna invejável 
família composta de 9 filhos, oito 
noras um genro, cinquenta e dois 
netos e nove bisnetos. Ao casal, 
exemplo da familia cristã, envia-
mos nossos parabéns . 

Sala das Reuniões, 8 de março de 
1966. 

(a. ) Aníbal Teixeira. 
-Publicar. 

CO MUNI CAÇAO 
Exmo. sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Comunico a V. Exa. e a Casa o 
falecim~nto da Sra. JUb~rtip§). Lei-

te Guimarães, ocorrido nesta Ca-
pital no dia 7 do corrente. 

Trata-se de pessoa que desfruta-
va do mais alto conceito e cujo de-
saparecimento abre lacuna das 
maiores em nossa sociedade; é 

portuno o noticiário que a seu res-
peito veicula o "Estado de Minas" 
do dia 11-3-66. 

Pede-se, ainda, que da decisão se 
dê conhecimento à famllla, através 
de comunicação ao Dr. Luiz Car-
los Leite Guimarães, nesta Capital. 

Sala das Reuniões, 11 de março 
de 1966. 

(a.) Hélio Garcia. 
-Publicar. 
O SR. PRESIDENTE - Com a 

palavra o Sr . Altair Chagas. 
O SR. ALTAIR CHAGAS- Sr. 

Presidente, Srs. Deputados. 
Continuamos recebendo do inte-

rior do Estado, não obstante as de-
núncias anteriores, mais reclama· 

ões de professôras que vêm sendo 
preteridas e afastadas de seus lu-

.gares por elementos menos bablli-
tad ~ s. Em alguns casos têm sido 
convocadas menores de idade. 
Gostaria de ressaltar, mais uma. 
vez, Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
q 1c nós não trouxemos aqui, agora, 
nem um só caso que consideramos 
normal regular, porque nós somos 
daqueles que entendem normal, 
com a mudan a de govêrno, a subs-
tituição em cargos de confiança; 
entendemos, também, normais as 
trocas de regentes, desde que se 
façam por element; s melhor habi-
litados. Mas, o que vem suceden· 
do em minha região, e que tem 
sido objeto de vários discursos 
meus, desta Tribuna, são casos de 
desrespeito flagrante à disposição 
baixada pelo Governador do Esta-
do. Estão proibidos contratos por 
decreto publicado dia 2 de feverei-
ro. t:sse decreto vem sendo diària-
mente desrespeitado no interior d 
Estado . Estão fazendo contratos a 
tôda hora e diàriamente. O Secre-
tário da Educação baixou portaria 
fixando critérios de convocação de 
regente, critério previsto no Códi-
go do Ensino Primário. Esta por-
taria vem sendo burlada tôdas as 
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semanas, continuamente. São êsses 
fatos, assinados pelos reclamantes, 
que temos trazido d.iuturnamente 
para conhecimento do povo minei-
ro, através da Tribuna desta Casa. 
Ainda agora, tenho 4 correspondên-
cias em mãos, dos municípios de 
Mendes Pimentel e de Inhapim, 
onde a burla, o desrespeito e a ir-
regularidade se repetiram. Eu pas-
sarei à Taquigrafia as cópias das 
cartas, mas gostaria de ressaltar 
alguns trechos dessas correspon-
dências, para bem fixar o conteú-
do das reclamações. 

CóPIA DE CARTA 

Exmo. Sr. Dr . Altair Chagas -
DD. 'Deputado. 

Levamos ao conhecimento de V. 
Ex a. que nós, antigas professôras 
de Frei Jorge, fomos afastadas de 
nossos lugares, e para nossos luga-
res foram chamadas multas de 
nossas ex-alunas, sem nenhum ou-
tro curso, a n5.o ser o ministrado 
por nós, e multas com menos de 
18 anos, e sem nenhuma prática. 
O caso é evidente perseguição poll-
tica, pois 3 das antigas prQfessôra.S 
por serem simpáticas ao ex-PSD 
continuam lecionando, sem possuir 
exame de sucifiência, e 2 (duas) 
das afastadas o têm, como também 
maior tempo de magistério. Apela-
mos pois para que o Sr. leve o fato 
a o Sr. Secretário da Educação, pa-
ra que, ciente, possa corrigir a in· 
justiça que nos fazem, ainda mais 
que foram extintos os partidos, e 
que os dois maiores partidos cha-
mados a formarem na ARENA se 
nuam sàmente na cúpula "Deputa-
dos e Govêmo", e o povo fique so-
frendo injustiças e ingratidões por 
estímulo de algum setor dêste mes-
mo partido, a "ARENA". Cordial-
mente (aa.) Maria Stale Pires Bar-
bosa, Sebastiana Marques de Laet, 
Vanier Rodrigues de Matos, Custó-
dia Leonidia Arcanjo, Nairta Batis-
ta dos Santi)S e Maria da Penha 
Moreira da Silva. Frei Jorge, 8 de 
março de 1966. 

Mendes Pimentel. 

Foram afastadas 8 (oito) profes-
sôras, substituídas por leigas, de 
rapacidade inferior. 

A Diretora (Emilla Moulin), com 
9 anos de direção e 22 anos de ma-
gistério, fel afastada por "memo-
rando". 

(Reclamações encaminhadas ao 
deputado Altair Chagas pelo Pre-
feito de Mendes Pimentel Sr. An-
tônio Alberto Lopes) . 

CóPIA DE CARTA 

·são Domingos das Dores, 1° de 
março de 1966. 

Exmo. Sr . Dr. Altair Chagas. 
Venho comunicar a V. Exa. que a 

partir do dia 23-2-66, tendo a Ins-
petora Ormezinda Bitarães Neto, 
visitado a Escola Rural Padre Eus-
táquio, em São Domingos das Do-
res, dispensou-me do cargo de pro-
fessôra, tendo contratado em meu 
lugar Zilda de Carvalho, a qual 
não tem o 49 ano primário. 

Por êste motivo venho reclamar 
de V. Exa. providências e peço-lhe 
levar ao conhecimento das demais 
autoridades, para restabelecimen-
to de meu direito. 

Se h ouver possibilidade, tenho 
três anos de trabalho. 

Antecipadamente agradece-lhe, 
(a.) Professôra Aparecida Costa . 

CóPIA DE CARTA 

Sr. Deputado Altair Chagas. 
Sr. Deputado, sou de Inhaplm, 

estou com um problema que dese-
jaria ver solucionado pelo Senhor. 
Trabalho em São Domingos das 
Dores, município de Inhapim, com 
um ano de contrato, sem concurso, 
fui afastada pela Inspetora Orme-
zinda Bitarães Neto, no dia 23 de 
março, sendo contratada Elza de 
Assis. sendo inferior a mim e de 
menor idade. Com esta mudança 
de Govêrno, estou sem saber como 
agir . Tenho 23 anos e, com 8 me-
ses de casada, fiquei viúva. Tenho 
uma garota de 1 ano, meus pais 
são pobres, sei que preciso de tra-
balhar para dar confôrto à minha 
filbtnha, que não conheceu o pal. 
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Estou desorientada e não sei o 

que fazer; além disto, o povo me 
quer, porque prestei bons serviços 
que deram bons resultados. E 
quem não me quer é a poUttca. 

Aguardo solução, urgente e satis-· 
fatória, ou orientação, porque em 
nosso município a desorientação 
está generalizada. 

Grata, (a.) Maria Fllomena de 
Souza. 

Chamo a atenção dr s Srs. Depu-
tados e do Sr. Secretário da Edu-
cação, bem como das demais auto-
ridades responsáveis, para êste as-
pecto da questão, que se vem repe-
tindo continuadamente: menores 
de idade, elementos sem a menor 
habilitaçã~, ex-alunas de antigas 
professôras, estão sendo convoca-
das para subsititui-las, como é o 
caso da localidade de Frei Jorge, 
município de Mendes Pimentel, e 
do distrito de São Domingos das 
D ~res. municipio de Inhapim. 

Não vou estender-me mais neste 
a sunto, mas gostaria c e registrar 
ainda outro episódio. 

O ilus re jornalista que faz a co-
bertura dos trabalh s legislativos 
r ara o "Diário da Tarde", Sr . Fa-

ndes Murta, tem veiculado na 
sua c o 1 u n a essas reclamações. 
Aquêle homem de imprensa pro-
curou ouvir também o Sr. Secretá-
rio da Educação o nosso colega, 

eputado Gilbert Almeida, que 
lhe afirmou desconhecer casos de 
perseguições no interior, chegando 
me mo a dizer que não era verda-
de. Ora não quero crer que S. Exa., . 
o Sr . Secretário da Educação, este-
ia agindo de má-fé. AbSolutamen-
te . Conhecemos o como rtamento 
de S. Exa. oue na Assêmbléia Le-
gislativa, sempre foi dos Deputa-
dos mais operantes, com trabalho 
profícuo realizado nas Comissões e 
no Plenário. Em te dos os contatos 
que pudemos manter com s. Exa., 
suas atitudes nos autorizam a iden-
tificá-lo como homem de princi-
pias, correto, que gosta de fazer 
cumprir e respeitar as Leis. 

Quero crer, então, que a Assesso-
ria d o Sr. Secretário da Educação 
é que não está fUncionando a con-

tento. Cremos que deva ter, em seu 
Gabinete, algum elemento que con-
sulte diàriamente os jornais da Ca-

;pital e, especialmente, o "Minas 
Gerais", órgão oficial do Estado . 
As reclamações feitas desta Tribu-
na têm sido publicadas no órgã0 
oficial. Sabedor de que S. Exa. 
não tem tomado conhecimento 
das ocorrências havidas no interior 
do Estado, apelaria para o ilustre 
Secretário, no sentido de que man-
de consultar a coleção do "Minas 
Gerais", a fim de se inteirar das 
reclamações feitas . Ali s. Exa. en-
contrará elementos suficientes pa-
ra mandar apurar as irregularida-
des que se repetem diàriamente no 
interior do Estado. 

O SR. PRESIDENTE - 'J:em a 
palavra o Sr. Deputado Waldoml-
ro Lobo. 

O SR. WALDOMIRO LOBO -
Sr. Presidente, Srs. Deputados. 

Ontem, trouxe a esta Tribuna 
não uma acusação, mas alguns es-
darecimentos a respeito de tudo 
que influi para o encarecimento 
da vida e exemplifiquei com o pre · 
ço de uma modesta resistência pa-
ra uma autoclave. 

Hoje trago uma denúncia e es-
pero que as autoridades procurem 
investigar o que está acontecendo 
com alguns inspetores de trânsito, 
digo alguns, porque em sua maio-
ria s5.o êles homens honestos e ta-
rimbados. Trago aqui, para com-
provar o que digo cinco: éertifica · 
dos de veículos pertencentes à Fun-
daçã'1 Waldomfro Lobo. Três dos 
veículos são identificados, porque 
trazem na carroceria o nome da 
Fundação, e dois dêles não têm 
identificação, isto é, nada têm es-
crito por fora. O motivo disto é 
que, em alguns casos, que procura-
mos atender em bairros ou vilas da 
nossa Capital, não desejamos que 
os vizinhos fiquem sabendo que a 
pessoa atendida é portadora de tu-
berculose. Para lá mandamos, en-
tão, os carros sem identificação . 
Ora, os dois carros que não são 
identificados e que transitam to-
do o dia pelas ruas de Belo Hori-
zonte, no centro,: bairros e vUas, 
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não têm uma só multa, mas os 
três veículos identificados estão 
com muitas multas. Isto quer di-
zer que alguns dos inspetores, que 
talvez não gostem da minha pes-
soa, vingam-se em nossa ~da· 
cão multando-nos muitas vezes, 
~ ' -sem razao. 

'É claro que eu não vou pagas es-
tas mult s, porque se eu fôr obri· 
gado a pagá-las, quem vai perder 
é o Estado . Recolherei as ambulân· 
elas e o Estado que apanhe os do-
entes jogados pela Cidade, expon-
do toda a população ao contági 
de suas moléstias. Os veiculos da 
Fundação são de utilidade pública 
e não é justo que os inspetores lan-
cem multas sôbre tais veiculos, 
quando prestam serviço à popula-
cão da cidade. O Estado que tome 
ás providências para verificar, no 
Departamento de Trânsito, quais 
os inspetores que multaram os vei-
culos da Fundação e qual a razão 
de tal procedimento. 

(0 Sr. Presidente faz s ar os 
tímpanos) . 

O SR. WALDOMIRO LOBO- V. 
Ex a. está chamando minha aten-
cã.o por causa do tempo? 
. O SR. PRESIDENTE - V. Exa. 
comecou a falar às 14,37 horas. 

o SR. W ALDO MIRO LOBO - Pa-
rece-me que houve um engano! 

(Pausa). 
O SR. PRESIDENTE - A Mesa 

eliuca que realmente houve en-
gano pois V . Exa. começou a falar 
às 14 47 horas. Dispõe ainda de 9 
minUt'}S. 

O SR. W ALDO MIRO LOBO -
Obrigado, Sr. Presidente. Co~o di-
zia será fácil descobrir qualS os 
inspetores que estão agindo deso-
nestame·,te, desumanamente, em 
nossa capital. Isto acontece co-
mig0. Tenho o certificado dos veí-
culos e posso esclarecer a situa-
cão. Também acontece com par-
ticulares que são pers~o-uidos por 
inspetores, lançando multas sôbre 
os veículos, quando os vêem. Po-
de ser vingança, maldade ou ig-
norância. Mas, o inSpetor que 
veste a farda que lhe é confia-

da, não pode desonrá-la. Também, 
não pode ter uma câmara de ar 
m lugar da cabeça . As multas, 

lançadas sôbre os veículos da Fun-
daç- o chegariam a caracterizar 
uma grande coincidência, se não 
quiserem dizer mera coincidência. 

Tôda vez que um modesto pro-
prietário de camioneta ou automó-
vel passar por qualquer lugar se-
rá multado por um inSpetor per-
eguidor. se o inspetor disser que 

o pobre motorista avançou o si-
nal, terá que aceitar. E' preciso 
moralizar o trabalho dos inspeto-
res de trânsito,' pois há pouco 
tempo esta perseguição não acon-
tecia . Alguns inspetores até aju-
davam-me quando eu parava em 
lugar proibido ou em fila dupla. 
chegando mesmo a carregar os 
doentes para a ambulância. 

"Quem nunca comeu melado, 
quando come se lambuza". E' o 
que acontece com os inspetores no-
vos. Usam botinas de cromo, "38" 
na cintura, vestem a gloriosa far-
da ou uniforme, como queiram, e 
pensam que são verdadeiros reis . 
Mandam qualq er um calar a bô-
ca, ameaçam prender e, a primei-
ra coisa que fazem, é puxar do re-
vólver. E' preciso que o Govêrno 
tome providências enquanto é 
t empo, pois a população não pode 
mais ser humilhada. Quem paga 
impôsto do seu veiculo tem o di-
reito de ser respeitado. 

Fica aqui a minha denúncia, 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, e 
se fôr necessário voltarei à Tribu-
na para combater êste f~to. Pro-
curarei descobrir as razoes dêste 
procedimento, deixando o veiculo 
em determinado lugar, e esperarei 
a chegada do inspetor com a mul-
ta para eu pagar. Prccurarei re-
solver o problema da melhor ma-
neira possível e, se o Govêmo não 
atender ao nosso apêlo, o inspetor 
que vier me multar terá que usar 
mesmo o revólver, ou ficará des-
moralizado com revólver e tudo. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
palavra o Sr. Deputado João Luiz 
de Carvalho. 
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O SR . JOÃO LUIZ DE CARVA-

LHO - Sr. Presidente, Srs. De-
putados. 

Publicou, ontem, o "Estado de Mi-
nas" a auspiciosa notícia do lan-
çamento da Campanha Nacional 
de Combate à Febre Aftosa, em 
nosso Estado a ter lugar no mu-
nicípio de Pedro Leopoldo, no 
próximo domingo . 

Vimos a esta tribuna para tra-
zer o nosso aplauso aos promoto-
res dessa campanha. Ao Sr. Mi-
nistro, ao Sr . Secretário da Agri-
cultura, ao Sr. Thompson Bezerra 
Carneiro, executor da Campanha 
e a todos os órgãos técnicos e de 
classe que participarão da sua exe-
cução. 

Trata-se, Sr. Presidente, de me-
dida de grande significação eco-
nômica para o nosso Estado. En-
tendemos que essa Campanha de· 
ve visar também e, especialmente, 
à educação do nosso pecuarista, 
com relação ao problema. Porque, 
na realidade, Srs. Deputados, os 
prejuízos causados pela aftosa, no 
Brasil, decorrem mais da ignorân-
cia dos criadores brasileiros do 
que prõpriamente da virulência 
daquela epizootia. Efetivamente, 
depois que foram possíveis, no 
campo da ciência, as descobertas 
dos diversos tipos de "vírus" que 
a provocam e disseminam, ou, pelo 
menos, dos que mais incidem nos 
n ssos campos de criação, passou 
a ser a maior causa dos prejuizos 
dos criadores a sua própria igno-
rância do assunto e a passividade 
com que encaram o problema. E' 
notória, Sr. Presidente, no Brasil 
e, notadamente, em Minas Gerais, 
a resignação com que o nosso pe-
cuarista e o nosso fazendeiro se 
sujeitam a prejuizos que, na sua 
errônea concepção, julgam natu· 
rais, inevitáveis e incontroláveis, 
de vez que a êles se acostumaram 
de geração em geração. Entretan-
to, consideramos grandemente cul-
pados os Govêrnos que, até aqui, 
não emprestavam àquela laborio-
sa classe a colaboração e o estimu-
là necessários. Eis porque, Sr. 
Presidente, ao vermos noticiado o 

início da Campanha de t ·1mbate 
à Febre Aft{)sa em nosso .Estado 
não regateamos aplausos aob seus 
responsáveis. 

A campanha que se anuncia, a 
nosso ver, será tanto mais eficien-
te e produtiva quanto mais se ati-
ver a~ esclarecimento e à educa-
ção dos senhores criadores, com 
relação ao assunto. Levando-lhe a 
convicção de que se trata de me-
dida altamente eficiente, desde 
que executada racional e periõdi-
camente e que deve ser encarada 
como capaz e necessária à erradi-
cação daquela terrível moléstia, 
farão cs seus ilustres promotores 
um bem incalculável à classe pe-
cuarista e contribuirão de manei-
ra considerável para a economia do 
Estado. Medidas como essa, a par 
da firme determinação do ilustre 
Governador Israel Pinheiro, de até 
o fim de seu Govêmo não permi-
tir a exportação de boi em pé pa-
ra outros Estados, industrializan-
do-o aqui mesmo" servirão de in-
centivo e encorajamento aos pe-
cuaristas tornando, efetivamente, 
compensadoras as suas atividades 
e hão de trazer alento aos que 

sonham com um Estado econômi-
camente desenvolvido, em que não 
há de faltar oportunidade de tra-
balho e enriquecimento para o po-
vo mineiro. 

A erradicação da febre aftosa é 
uma difícil tarefa que se propõe 
realizar o Govêrno do eminente 
Marechal Castelo Branco, no setor 
de pecuária brasileira. Mas se é 
difícil, não é impossivel de ser con-
seguida, pois outros pafses o fize-
ram, através de uma ação conjun-
ta, enérgica e vigilante. 

A sim, pois, inicia-se, sob os me-
lhores auspícios, uma campanha 
que necessita da compreensão e da 
colaboração, não só da parte dos 
governos do Estado e da União, 
nem sõmente dos pecuaristas, mas 
de todos quantos se proponham a 
participar do engrandecimento de 
Minas e do Brasil. 

Grandes são os prejuizos causa-
dos à pecuária brasileira pela fe-
bre aftosa: o emagrecimento do 
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rebanho em geral, com a conse-
qüente perda de pêso; a diminui-
ção da produção de leite· a mor-
talidade dos bezerros; tudo con-
corre para o desestímulo do cria-
dor que vê, de um. momento para 
o outro, perdida tôda uma gama 
de esforços e sacrifícios . Existe, 
h oj e, felizmente no mercado, 
quantidade considerável de vacina 
trivalente, que, se empregada ra-
cionalmente, produz efeito alta-
mente satisfatório. Entretanto, 
por falta de esclarecimento, mais 
que outro qualquer fator, os nos-
sos criadores não acreditam na 
sua eficiência. Dai a importância 
da Campanha que se promove. 

Ficam aqui, pois, o nosso aplau-
so e os nossos votos de que alcan-
cem os melhores resultados os tra-
balhos a se iniciarem no municí-
pio de Pedro Leopoldo. 

- EsgotAda esta hora, segue-se a 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE 
PROPOSIÇÕES 

O SR . PRESIDENTE - Estão 
abertas rul inscrições para a Reu-
nião de segunda-feira próxima, 
dia 14 . 

Sôbre a Mesa Comunicação do 
Sr . José de Castro dando ciência 
à c asa do faleciment o da Sra. Cé-
lia Pimenta Xerens, esposa do Sr. 
Clay Xerens, ocorrido na cidade de 
São Paulo . Ciente, comunique-se . 

O Sr. Deputado Nunes Coelho pe-
de um voto de congratulações com 
o Sr. Osvaldo Pierucetti por haver 
sido bem sucedido em seus esfor-
ços no sentido de com o aval de 
um estabelecimento bancário do 
Estado, solicitamente atendido pe-
lo Sr. Governador do Estado, con-· 
seguir um empréstimo do Banco 
Interamericano d o Desenvolvi-
mento . 

Em votação o Requerimento. OS 
Srs . Deputados que o aprovam 
queiram permanecer como se en-
contram. (Pausa) . Foi aprovado. 

O Sr. Deputado Batista Miran-
da requer um voto de congratula-
~ões cc;>m o Sr. Presidente da Re-

pública e com o Sr. Ministro Ju-
raci Magalhães, pela feliz e opor-
tuna escolha do eminente profes-
sor Bilac Pinto para Embaixador 
do Brasil junto à França. 

Em votação o Requerimento. Os 
Srs . Deputados que o aprovam 
queiram permanecer como se en-
contram. (Pausa) . Foi aprovado. 

o Sr. Deputado Anuar Fares !e-
quer um voto de congratulaçoes 
com o jornal "O Diário", pela ~x
pressiva manifestação de solidarte-
dade ao sr. Arcebispo de Belo Ho-
rizonte. 

Em votação o Requerimento. Os 
Srs . Deputados que o aprovam 
queiram permanecer como se en-
contram. (Pausa) . Foi aprovado. 

-Vem à Mesa: 
REQUERIME.NTO 

Exmo Sr. Presidente da Assem-
bléia r...égislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. o Deputado aba!xo assinado, na 
qualidade de Lider da bancada do 
ex-PR requer a V. Exa. , nos tê r-
mos do art. 94 do Regimento In-
terno, lhe seja concedida a pala-
vra e, pelo art. 95 do mesmo Re-
giment , transferi-la ao Sr. De-
putado Cícero Dumont, que tra-
tará de assunto de natureza re-
levan te e urgente . 

Sala das Reuniões, 11 de março 
de 1966. 

(a.) Carlos Megale. 
O SR. PRESIDENTE - Sôbre a 

Mesa Requerimento do Sr. Deputa-
do Carlos Megale que na qualidade 
de Líder de bancada, requer a pala-
vra nos têrmos dos arts. 94 e 95, 
do Regimento Interno, para trans-
feri-la ao Sr. Deputado Cicet:o 
numont, que tratará de assunto 
de natureza relevante e urgente. 

Defiro o Requerimento e fixo-
-lhe o prazo de 45 minutos. 

Com a palavra o Sr. Deputado 
Cicero Dumont. . 

O SR. CíCERO DUMONT- Sr. 
Presidente e Srs. Deputados. 

Desejo tratar, hoje, de assunto 
de interêsse especifico da área ml-
Jleira do polígono das ~. Mas, 
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apesar de ser assunto especifico 
daquela área é também de impor-
tância para a economia geral do 
Estado de Minas Gerais. 

Como é do conhecimento de to-
dos, quando Presidente da Repú-
blica o Sr . Juscelino Kubitschek 
de Oliveira, concebeu-se a SUDE-
NE como processo eficaz para em-
preender o desenvolvimento do 
nordeste brasileiro; êsse organis-
mo atuaria, não só dentro da área 
considerada nordeste, mas, tam-
bém, dentro da área delimitada 
pelo polígono das sêcas . Entre os 
dispositivos que visam a garantir 
uma significativa operosidade do 
organismo criado estabeleceu-se o 
item referente às isenções fiscais 
e aos estímulos a serem dados a 
todos aquêles que desejassem mon-
tar indústrias na área da SUDE-
NE, aproveitando matéria prima 
local. 

Minas Gerais tem uma área 
dentro da zona de atuação da SU-
DENE, mais ou menos de cem mil 
quilômetros quadrados, com popu-
lação de um milhão de habitantes. 
Ali, como de resto em todo o nor-
õeste, sobra mão de obra, há ma-
téria prima mas não há capital . 
Vencida a resistência da SUDE-
NE, através da sua Superintendên-
cia , na época, comandada pelo Sr. 
Celso Furtado; trazida a SUDENE 
para Minas Gerais vencida esta 
dificuldade, uma outra se apresen-
ta : é aquela decorrente da amplia-
ção da área do polígono das sêcas 
para incorporação de outras áre-
as, inclusive de Minas Gerais. A 
ampliação da área do pollgono das 
sêcas assim formulada, pura e 
simplesmente, está provocando 
um impacto negativo no esfôrço 

. que até agora vem sendo empre-
endido pelas iniciativas locais, na 
utilização dêsse estimulo e com o-
apoio especial do Banco do Desen-
volvimento do Estado de Minas 
Gerais e da própria SUDENE. 

Assim que se conseguiu levar a 
SUDENE para Montes Claros, rea-
lizou-se uma reunião do Conselho 
da SUDENE, composto por Gover-
nadores dos Estados interessados. 

em número de nove, representação 
dos Ministérios Militares, da Saúde 
e àn Educação, ainda ao tempo do 
Govêrno passado, e se estabelece-
ram como medidas efetivas e pre-
liminares: 

1.0 - A criação da Cidade In-
dustrial de Montes Claros; 

2. (' - O estudo dos planos por 
parte do Banco do Desenvolvimen-
to do Estado para garantir o fi-
nanciamento necessário; . 

3.9 - Dar o Govêrno através da 
Secretaria do D«;senvolvimento, a 
cobertura necessaria para, junto à 
SUDENE, obter favores dela de-
pendentes. 

Foi imediatamente criada a ci-
dade industrial. Lá estêve o Se-
cretário de Desenvolvimento de 
então, Prof. Darey Bessone e as 
primeiras medidas foram toma-
das . Depois foram encaminhadas 
ao Banco do Desenvolvimento do 
Estado 25 projetos, dos quais 12 
j á estão aprovados sem a partici-
pação do Banco do Desenvolvi-
mento do Estado. As emprêsas in-
teressadas passam a tomar medi-
das concretas ali passam a inici-
ar as suas respectivas construções. 
Assim é que está em fase de cons-
trução o prédio destinado à fábri-
ca de cimento. Já começam as 
fundações para a primeira fábrica 
de tecidos daquela área, fora ou-
tras construções de menor impor-
tância . Com a notícia de um pro-
jeto ampliando a área do polígono 
das sêcas apresentado na Câmara 
Federal há 2 anos, repetindo 4 
tentativas infrutíferas, foi criado 
no espírito dos industriais daque-
la região, um estado de perplexi-
dade: prosseguir nos trabalhos 
ou dar-lhe um ritmo lento, um 
ritmo de espera. Mas êste estado 
de espírito agravou-se violenta-
mente a partir da hora em que o 
Governador Israel PL.-lheiro, atra-
vés do seu Secretário da Agricul-
tura, disse a respeito da amplia-
ção da área do poligono da sêca. 
Disse que deveriam ir os favores a 
Minas Gerais onde há o fenômeno 
da sêca. 
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0 Sr. Carlos Megale - Sabe V · 
Exa. que vivi durante 10 anos n~ 
polígono da sêca, quando advoga 
va no sert ão mineiro . Tenh p~r
ticular interêsse por aquela regl~o, 
mas gostar ia que V. Exa., estu~o
so do assunto, me desse a segu~
te informação: quando V. ~a. diZ 
que querem ampliar a reg1ao d~ 
p "lígono da sêca, eu perguntai?~ · 
é~ para se estender êsse benef1c1o 
às cidades que estão incluid~ no 
polígono e que até agora nao fo-
ram beneficiadas? _ 

0 SR. CíCERO DUMONT - Nao; 
é para que sejam incluídas na á_!ea. 
do polígono da sêca outras regloes, 
outras cidades que ~ão f~ram be-
neficiadas e que nao es~ao ainda 
na área do polígono da seca. o sr. Carlos Megale-::- V· Exa . 
protesta com muita razao.! pois é 
estranhável que uma reglao como 
a do Norte de Minas, pràticamen-
te abandonada, não . c o n ~ a n d 0 

com as chuvas dos ceus, nao rec~
ba agora também, do Poder Pu-
bli~o êst~ benefício . Felicito V · 
Exa . por abordar êste assunto, e 
receba a minha· solidariedade, cer-
to de que nós, que já tlvetp.os : 
ocasião de passar pelo sertao d 
Min as que conhecemos as dificul-
dades ' daquele povo. hav~remo~ d: 
protestar contra esta dis:rimma 
ção Estou certo de que este bra-
do de protesto há de repercutir, 
não apenas nos homens que foram 
eleitos pela região do Norte de Mi-
nas mas em todos os Deputados 
que' têm assento nesta Casa uma 
vez que visam ao interêsse de Mi-
nas. Muito grato a V. Exa. 

0 SR. CíCERO DUMONT 
Agradeço a v. Exa. o seu aparte 
e a sua solidariedade. 

cultura, representante de M~as 
n o Conselho da Sudene, repetindo 
a declaração do Gove~ador ~sra
el P inheiro, de que sena ~ampliada 
a área do Pollgono das Secas, o e~
tado de espírito se agravou canu-
nhando mesmo para a exacerba-
ção. Gostaria que as autoridade~ 
estaduais, ao tomarem conheci-
mento dos protestos, na hlterpre-
tação das posições que vêm sendo 
assumidas pelas entidades de clas-
se, pelas entidades politicas e pe-
las classes produtoras e industria-
is considerem êste estado de emo-
ci~nalidade, de h~persensibilidade , 
que acaba de se mstalar ali. ou-
ve-se a cada instante, um brad~ 
de p~otesto contra o estudo que ali 
se está fazendo a respeito da no-
va situação. E' que o Norte de Mi-
nas estaria sendo usurpado, fur-
tado . Evidentemente, há ~ exa-
gêro de expressão, o que e com-
preensível; tem que ser compreen-
dido, sobretudo pelas Autor~dades, 
para que não p ossa pre)udicar 
um bom e desapaixonado exame 
do problema. 

E' claro, sr . Presidente, Srs_. De-
putados, que aquêles. que yrraJ?. 
através dessa industnalizaçao lá 
iniciada, 0 futuro promissor, ao 
sentirem agora o impacto da d~
claração do Governador Israel PI-
nheiro, entram realmente num. e~
tado de desespêro. E' necessarlO 
que se considere êste dado psico-
lógico para não se conturbar o 
bom exame do problema. 

0 Sr. Otelino Sol-- Nobre colega, 
Deputado Cícero Dumont. Acredi-
tamos que a ampliação da área do 
Polígono das Sêcas a outras . re-
giões do Estado é Ul!la conseqüên-
cia natural da extensao do fenôme-
no das sêcas em Minas· 

E' que, segundo estamos infor-Realmente, isto é mui_!io impor-
tante para a nossa regiao e para 
mim, pessoalmente, que abordo o 
assunte neste inStante . 

Estava fazendo referência à in-
dustrlalizacão daquela área com 

a simples apresentação do Projeto 
que há dois anos, transita pe~ 
Câ~ara dos Deputados, mas, nao 
teve ainda desfecho. Com a de-
claração do Sr. secretãrto da A.Çl-

mados 0 Projeto em estudo visa 
a beneficiar outras regiões do Vale 
São Francisco, em Minas, até Co-
rinto e, no leste de Minas, até 
Aguas Formosas. Como sabe o no-
bre colega, no nordeste de Ml.na.S, 
no Vale do Jequitinhonha, o fenô-
meno das sêcas se evidencia ano a 
~no, cada v~ ml\18 ~c~ cade. 
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vez mais calamitoso . De sorte que 
esta extensão visa a beneficiar ou-
tras áreas de Minas Gerais. O que 
não se compreende é que alguns 
representantes de Estados Nordes-
tinos queiram fazer da sêca um 
monopólio. Também parecem-
me justas, nobre Deputado,. as 
ponderações de V. Exa., refie-
t indo o pensamento da população 
de Montes Clar s sôbre o estado 
de emocionalidade ali existente, 
com a simples afirmação do Go-
vernador em estender a outras 
áreas de Minas a área do Poligono 
das Sêcas . Sei que é pensamento 
do Govêrno do Estado, por inter-
médio do seu representante na Câ-
mara Federal, elaborar um pro-
jeto pelo qual daria o benefício 
de 50 % às indústrias existentes, 
desde que elas se instalassem na 
região d ,) Polígono das Sêcas, mais 
no intericr de Minas ou mesmo no 
Brasil, de modo a evitar a corrida 
das indústrias e do comércio para 

litoral do Pais. 
O SR. CíCERO DUMONT - Agra-

deço a V . Exa., a colaboração, no 
sentido de trazer esclarecimento 
a problema, ora examinado. Mas 
a declaração do Govêrno do Esta-
do, em princípio, é aceitável. Não 
há dúvida, e todos nós concorda-
mos em que até aonde são os efei-
tos da sêca, devem ir os bene-
fícios. Em princípio, não há razão 
para nos opormos a esta teoria, 
mas é n e c e s s á r i o considerar 
no encaminhamento desta teoria, 
certas realidades . Já está em mo-
vimento, em execução, um plano 
de industrialização da área minei-
r a atual do polígono, sendo que 
as indústrias estão se fixando em 
Montes Claros e cidades vizinhas, 
como Pirapora, Januária e outras. 
J á há o capital levantado, já há 
um estado de espírito formado, já 
há disposição de luta para reali-
zação dêsses projetos pilotos. Se 
fôr ampliada, pura e simplesmen-
te, a área do Polígono das Sêcas, 
t al como é anunciado, as conse-
qüências serão en tre outras estas: 
parar-se-á imediatamente tudo. 1: 
claro que se uma fábrica pode ser 

montada em Curvelo, Corinto ou 
Belo Horizonte, não vai ser cons-
t ruída em Montes Claros, Pirapo-
ra cu Januária. E' mais fácil, nes-
te caso, transportar-se a matéria-
prima; mas isso contraria a pró-
pria filosofia da SUDENE, que é 
fazer o aproveitamento industrial 
d a matéria-prima local, aprovei-
t an do a mão de obra, que é super-
abundante nesta área. Então, o 
que é que temos de fazer? Concor-
damos em que se amplie a área 
do P olígono das Sêcas até aonde vai: 
a sêca. Mas, não podemos concor-
dar em que se faça a ampliação 
pura e simples, porque esta am-
pliação pura e simples vai sacrifi-
car o esfórço, que para ser acio-
nado, para dar os primeiros resul-
tados j á vai para 10 anos. Isto 
levaria ao colapso êsse esfôrço . 
Então, é necessário encontrar-se 
uma solução que proteja êsse es-
fôrço inicial e que não tire aos ou-
tros desafortunados as possibili-
dades de receber uma ajuda. 
Quando da reunião do Conselho 
da Sudene, em Montes Claros, em 
1964, assin amos em primeiro lu-

gar juntamente com outros ele-
m entos uma sugestão ao Sr. Su-
perin tendente, segundo a qual po-
deríamos resolver satisfatoriamen-
te o problema. A sugestão foi a 
seguint e: ampliar-se a área do 
Polígono das Sêcas mas a conces-
são das isenções fiscais e dos es 
t ímulos fiscais somente se faria 
na n ova área, a partir de 6.0 ano 
da publicação da lei. Assim, teri-
a m t empo essas indústrias de con-
cluirem seus planos e entrariam 
logo em atividades. Estando em 
atividade, a ampliação da área a 
outra regi.ão não as prejudicaria e 
n ão se tiraria a outras áreas po-
bres, como a nossa, a possibilida-
de de ter também os favores da 
lei. Dir-se-á que se retardariam 
um pouco mais. Sem dúvida; mas 
o retardamento no caso não teria 
maior importância. Se nós luta-
mos 4 ancs para pôr essa área sob 
a atuação da Sudene e .lutamos 
mais 4 anos para começar a ter os 
primeiros beneficios, porque os 
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outros não podem esperar um 
pouco? 

Por outro lado, se não se res-
guardar o trabalho já iniciado em 
Montes Claros, naturalmente aque-
la região não terá nenhum bene-
fício, como não terão também as 
outras regiões, fora da proximida-
de de Belo Horizonte, as únicas 
regiões a serem aproveitadas, sem 
o dispositivo que proponho . Mas 
estas podem e devem ter direit,o 
aos benefícios. Essas podem espe-
rar . E' claro que Sete Lagoas, 

Curvelo e Corinto têm melhores 
condições de vida, no momento, 
do que a área do norte mineiro 
A nossa sugestão é sugestão que 
parece adequada s o 1 u ç ã o ao 
problema. Nós não restringimos 
os favores a uma parte da área 
atingida pela sêca. Nós concor-
damos com a ampliação, mas, de 
tal maneira, que não comprometa 
as iniciativas já tomadas e que d ê 
certeza a esta região de contar 
com os benefícios. Estou nesta 
posição desde que, o problema foi 
pôsto, sempre procurando concili-
ar o que é legitimo interêsse da 
nossa região, isto é, de fazer levar 
ao fim êstes projetos de industria-
lização e depois passar a dar o 
nosso ccncurso para que êsses fa-
vores cheguem a outras áreas·. Por 
isso mesmo, assim que tive conhe-
cimento de que o problema volta-
va à tona naquela nossa região, já 
agora com uma carga de passio-
nalidade que pode levar à posição 
mais extrema e mais inconvenien-
te, já agora sob a impressão de 
que se luta por uma solução, por-
que não há duas. Assim que to-
mei conhecimento da nova solu-
ção deliberei pronunciar êste dis-
curso, e fazer uma Indicação ao 
Sr. Governador do Estado, para 
que passe a examinar o problema 
com urgência e, em sua profundi-
dade, recolhendo essa sugestão e 
uutros subsídios para boa solução. 

O Sr. Otelino Sol - Sr. Deputa-
do Cícero numont, pelo que estou 
compreendendo da notável expo-
sição que V. Exa. vem desenvol-
vendo, como representante do po-

vo de Montes Claros, não é con-
trário à ampliação do Pollgono da 
Sêca. As regiões de fato assola-
das pelo fenômeno - e até V. Exa. 
o pretende - o que o povo de 
Montes Claros reivindica é uma 
solução capaz de dar acs empre-
endedores daquela região certa 
garantia para o êxito de seus em-
preendimentos. V. Exa. citou que 
esta garantia seria, por exemplo, 
n ão permitir benefícios a regiões 
ampliadas, pelo prazo de 6 anos. 
Cone rdo com a sugestão de V. 
Exa., desde que êste prazo .seja 
reduzido a um tempo menor. 

O SR. CICERO DUMONT - V 
Exa. Deputado Otelino Sol, não 

reproduziu exatamente o meu pen-
samento, senão em parte. A mi-
nha tese é a seguinte: Concordo 
com a ampliação da área do po-
lígono da sêca, onde existe a sêca; 
porém, quanto a conceder os fs.-
vores fiscais e os estímulos, seriam 
êsses concedidos num prazo a 
partir de 5 ou 6 anos c,la data da 
lei . Assim não se prejudicaria 
êsse esfôrço desenvolvido na mi· 
nha região e daria tempo de serem 
implantados. Em 6 anos, êsse par-
que industrial estaria implantado. 

Depois passaria a conceder ês-
tes favores a outras regiões, e não 

prejudicaria o trabalho já feito, 
nem se tiraria à nova área incluí-
da no polígono., também, a possibi· 
lida.de de desenvolvimento. Quan-
to à fixação do prazo, estou su-
gerindo um prazo, mas êste pra-
zo pode ser aceito de acôrdo com 
estudos revelados. 

Agora, quero deixar bem claro, 
também, que embora seja essa a 
minha posição, no sentido de pro-
curar uma solução conciliatória, 
quero declarar que embora discor-
dando às vêzes, dos argumentos e 
avaliando as conseqüências nega-
tivas, estarei solidário com a posi-
ção que a minha região vier a to-
mar, mesmo que seja contra a mi-
nha tese. Farei o possível, o que 
estiver ao meu alcance para con-
vencê-la de . que a melhor solução 
é esta que estamos oferecendo; 
mas se a Inin."la região através de 
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suas fôrças produtivas, laboriosas, 
estudantis, através de suas fôrças 
vivas, entender que a posição a 
ser tomada é apenas a de dizer 
um nã-0, eu estarei solidário com 
a minha região e não poderia ser 
de outra forma . De modo que, ao 
terminar minhas ligeiras conside-
rações, apresentarei à Mesa uma 
Indicação ao Governador Israel 
Pinheiro onde reproduzirei a suges-
tão ora feita e darei algumas· das 
razões por que a faço. Estou pron-
to para dar a minha modesta co-
laboração para tornar vitoriosa 
esta sugestão ou outra melhor, se 
aparecer, mas não quero deixar 
dúvidas, também, quanto à minha 
posição de irrestrita solidariedade 
àquela que vier a tomar minha re-
gião na suposição legítima de que 
é a que melhor corresponde aos 
seus legítimos interêsses. 

- Da tribuna, o orador apre-
senta a seguinte Indicação: 

INDICAÇÃO N. 0 1-065 

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

O infra-assinado, ouvido o Ple-
nário, indica ao Governador <.lo 
Estado a necessidade de se proce-
der, com urgência, a um exame 
seguro do problema criado para a 
área mineira do polígono das sêcas 
com o Projeto determinando a am..: 
pliação do Poligono em Minas, já 
agora com o endôsso de Governa-
dor do Estado. 

Como já sustentei na reunião do 
Conselho da SUDENE em Montes 
Claros, em 1964, através de docu-
n:tento encam1n?ado ao seu Supe-
rmtendente, a solução mais conve-
niente seria, na hipótese da am-
pliação da área do polígono, que as 
isenções e estimulas fôssem apli-
cados, na área ampliada, após 10 
anos a partir da data da lei. 

As razões · desta Indicação estão 
incluídas em discurso pronuncia-
do nesta data. 

Sala das Reuniões, 11 de março 
de 1966. 

(aa.) Cicero Dumont - Carlos 
Megale - Otelino Sol - Sinval 
Boaventura - Aureliano Chaves 
- Martins Silveira. 

- À Comissão do Polígono das 
Sêcas. 

O SR . PRESIDENTE - Sôbre a 
Mesa, com parecer favorável da 
Comissão de Finanças, Orçamen-
t o e Tomada de Contas, Requeri-
mento n° 1.135, através do qual se 
faz apêlo ao Sr. Presidente do Slil-
dicato dos Bancos de Minas Ge-
rais, para que seja restabelecido o 
horário matinal em funcionamen-
to nos Bancos da Capital. 

Em discussão o Requerimento. 
Não h á c.radores inscritos. Encerro 
a discussão. 

Em otação. Para encaminhá-la , 
tem a palavra o Sr. Deputado José 
Maria Magalhães. 

O SR. JOSÉ MARIA MAGA-
LHÃES - Sr. Presidente, Srs. De-
putados, a Proposição apresentada 
pelo Deputado Navarro Vieira, fa-
zendo um apêlo ao Presidente do 
Sindicato dos Bancos de Minas Ge-
rais, para que seja restabelecido o 
horário matinal de funcionamento 
de estabelecimentos bancários da 
Capital, a exemplo do que ocorre no 
Rio e em São Paulo, é que me traz 
n o- momento, a esta Tribuna. seu{ 
dúvida, o presente apêlo represen-
ta o anseio, não só do povo da ca-
pital, através, principalmente, do 
comércio e da indústria, mas, tam-
bém, uma aspiração do próprio 
Sindicato dos Bancários. Foi su-
primidc, há tempos, o horário pela 
manhã, e isto trouxe inconvenien-
tes os maiores, principalmen te, no 
que toca ao grave problema do de-
semprêgo, dificultando o mercado 
de trabalho e obrigando os Bancos 
a dispensar seus empregados. 

Agora, a Assembléia Legislativ:i., 
através da sua Comissão compe-
tente, aprova a presente Indica-
ção. Aproveitamos o ensejo para 
manHestar, nesta oportunidade, o 
nosso protesto, contra a tentativa. 
de aumento da jornada de traba-
lho dos bancários para oito horas 
o que significaria um retrocesso, é 
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que não encontra qualquer justi-
ficativa . 

Aliás, sob o ponto-de-vista mé-
dico e social, apresenta inconve-
n ientes, os mais sérios além de 
jogar por terra uma conquist a já. 
stabelecida , qu dá os melhores 

resultad s não encontrando con-
esta ções, nem mesmo por parte 

dos Srs. empregadores, os banquei-
ros. Não en t endemos por que re-
formular est a jornada de traba-
lho aumentando-a em -duas horas. 
Entendemos que necessário se t or-
na a fixação de um horário pela 
manhã, para beneficiar o público 
e aumentar as possibilidades de 
emprêgo, o que redunda rá numa 
ajuda à situação aflit iva que vive 
o País, na questão do desemprêgo. 

ASSim sendo, manifest amo-n •Js 
de pleno acôrdo com a proposição 
apresentada , fazen o êst e apêlo 
justo para os Bancos, no sentido 
de que atendam também na parte 
da manhã. 

1t êste. julgamos, o pensamento 
do Sindicato dos Ban cários em 
Belo Horizonte. 

O SR. PRESIDENTE - Para en· 
caminhar a votação do Requeri-
mento n° 1 . 135, tem a palavra o 
Sr. Lélis Chaves. 

O SR LÉLIS CHAVES - Sr . 
Presidente e Srs. Deputados, den -
t ro de poucos minutos iremos vo-
tar o Requerimen t o de aut oria do 
nobre Deputado Navarro Vieira, 
que so icita a extensão do horário 
bancário também para o expedi-
ente da manhã . Isto, de fat será 
de grande int rêsse para o comér-
cio e ~ara a indústria desta Capi-
tal, cujo movimen t o de t ransações 
não ·pode limitar-se a um expedi-
ente de seis h oras. a penas. En tre-
tanto, apesar de êsse requerimen-
to provir de um col ~ga nosso, pelas 
cir cunst âncias atuais, talvez se 
torn e importuno . Pelo menos, se-
r ia n ecesário um encontro com o 
Sindica t o dos Bancos, a fim de que 
se est abeleçam entendimentos, e 
assim, não venha, no futuro, êsse 
Requúerimento a dar azo aos Srs. 
banqueiros para a pretensão de se 
prvlongar o horário dos bancários 

de sei<> para oito horas . :tste ex-
pediente de seis horas foi uma con-
quista gloriosa da classe, um aten-
dimento às suas reivindicações de 
tempos pas ados, que não pode 
ser, h oje, derrubada . 

Sabem -s que a classe dos ban-
e: ios é uma classe líder de todos 
os ovimen tos dos trabalhadores 
brasileiros, uma classe que conta 
c o m elemen tos r epresentativos, 
não só em Assembléias est aduais, 
ce vários Estados, como também 
na Câmara Federal, e até n o Se-
nado . Esta classe con quistou essa 
lider ança graças justamente em 
grand e parte, ao • xpediente de 
seis h oras de trabalho . A maioria 
dos bancários é constituída de es-
tudantes, que trabalham à. tarde 
e estudam pela manhã e à. noite, 
com tempo suficien te para aper-
feiçoar-se aprimorar seus estud~s 
e projetar-se para o fut uro. O ho-
rário de oito horas viria limitar as 
atividades desta classe, apenas aos 
problemas de contabilidade, impe-
dindo-se, assim, o seu aprimora-
ment~ cultural. 

Eram essas as palavras que eu 
gost aria de proferir, a fim de que 
a classe bancária, classe líder não 
enha sent ir-se frust rada em seus 

justos anseios e reivindicações 
pelos representantes do povo mi-
neiro. 

O SR. PRESIDENTE - Em vo-
tação o Requerimento m 1.135 . Os 
Srs . Deputados que o aprovam, 

ueiram. perma.I}ecer com se en-
contram. Pausa) . Foi aprovado. 

Requerimento n° 1.148, do Sr . 
Deputado Batista Miranda . 

A Mesa, reunida em Comissão 
Executiva, através do relatório do 
ilustre Deputado Mário Hugo La-
deira, deu parecer favorável à 
aprovação do Requerimento que 
ser á pôsto em discussão nêsse mo-
mento. · 

Em discussão o requerimento. -
(Pausa) . Não há oradores inscri-
tos, encerro a discussão . Em vota-
ção. Tem a palavra o Sr. Deputa-
do Bat ist a Miranda, para encami-
nhá-la. 
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O SR . BATISTA MIRANDA -

Senhor Presidente, encaminhando 
a votação do presente Requerimen-
to, queremos aduzir alguns escla-
recimentos, principalmente sôbre o 
noticiário veiculado pelo "O Diá-
rio" desta Capital, h á dois ou três 
dias a propósito da atuação dêsse 
modesto Parlamento, no que diz 
respeito à reforma monetária pre-
tendida, neste instante, pelo Go-
vêrno Federal. Aquêle órgão de 
n ssa imprensa veiculou que já es-
távamos com Projeto de fusão dos 
Bane s do Esta do, devidamente re-
digido e que já o teríamos leva-
do ao exame do Governador do 
Estado para obtermos a sua con-
cordância. Na verdade, e com a 
devida vênia, isso n ão ocorre. Te-
nh , realmente, de alguns dias a 
esta parte, procurando estudar o 
a sun to e conhecer com mais pro-
fundidade o problema, porque es-
ou informado, in clusive pelo Pre-

sidente do Banco Cent ral, que. 
nesses 12 meses, os Bancos só po-
derão cobrar 2 % de juros e, a par· 
tir do ano que vem, bancos esta-
tais ou privados, não poderão co-
brar além de 1% . É sabido que 
os Bancos do Estado colocam à dis-
posição do cliente dinheiro ao cus-
to de 2,3% . Como os nossos Bancos 
poderão emprestar dinheiro a 2 e 
1 %? Daí ter efetivamente pensado 
sôbre a conveniência de ouvirmos 
a autoridade responsável pela R~ 
forma Monetária do Pais, que é o 
Presidente do Banco Central. Fui 
ao Rio de Janeiro, procurei S. Exa. 
e disse-lhe que já estava debaten-
do o problema e disposto a pros-
seguir nesta tarefa como realmen-
te o faço através do Requerimeu-
to que ora se discute. 

Entendemos, Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, que a matéria é de fun-
damental interêsse para a nossa 
economia, sede como é de uma 
rêde bancária privada e estatal 
das mais poderosas do Pais. 

Não é crivei, pois que diante de 
um patrimônio como êste e certo 
de que medidas enérgicas virão 
por parte do Govêmo Federal, nós, 
representantes do povo, fiquemos 

silenciosos, omissos a tudo que se 
fala . Por isto, requeri que se en-
dereçasse c nvite ao Presidente do 
Banco Central p a r a , mediante 
questionário que lhe enviaremos. 
indagar de S. Exa . qual será o 
destino dos Bancos do Estado. Es-
tou convencido de que êstes esta-
beleciment os, face às decisões re-
centemente baixadas por aquela 
a utoridade, dificilmente poderão 
cumprir sua tarefa . Os Bancos do 
Estado no meu entender, devem 
cumprir missão social e, sobretu-
do pioneira e não devem procurar 
apenas lucro, porque o lucro está 
na posterior dinamização e ren· 
tabilidade da nossa economia e 
não no volume dos depósitos. Por 
isto, nesta hora encaminho o pre-
sente Requer.Unento pedindo ao 
ilustre repórter econômico do "O 
Diário", que retifique sua informa-
ção apenas na parte relativa ao 
Projeto por mim elaborado. Na 
verdade, não elaborei Projeto . Não 
é competência da Assembléia exa-
minar e legislar sôbre esta maté-
ria, que é eminentemente da ór-
bita do Congresso Federal. o re-
pórt r , possuído das melhores in· 
tcn ções, n oticiou que eu teria re-
digido tal Projeto . Não o fiz! Es-
tou, entretanto, preocupado com o 
problema e procurei ventilá-lo 
nesta Casa quantas vêzes fõr ne-
cessário n o sentido da defesa de 
nossa economia. 

Não me encontrei, também, com 
o Governador do Estado depois d e 
sua posse, nem a convite de s. 
Exa.. nem por iniciativa minha. 

Eram êstes os esclarecimentos 
que entendi de meu dever prestar. 
a fim de que meus ilustres colegas 
da ex-UDN saibam que todo con· 
tato que eu vier a manter com o 
atual Govêmo procurarei fazê-lo 
a t ravés do Líder de nossa Ban-
cada. 

O SR . PRESIDENTE - Em vo-
tação o Requerimento. Os Srs. De-
putados que o aprovam queiram 
conservar-se como se encontram . 
(Pausa ). Foi aprovado. 

Indicação n° 1.048, da Sra. De-
putaria Marta Nair Monteiro, com 
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parecer favorável da Comissão de 
Finanças, Orçamento e T m adas 
de Contas. Em discussão. Não há 
oradores inscritos . Encerro a dis-
cussão. 

Em votação . Os Srs. Deputados 
que a aprovam, queiram conser-
var-se com se encontram. (Pau-
sa) . Foi aprovada. 

Indicação n " 1. 045, do sr. Depu-
tado João Luiz de Freitas, com pa-
recer favorável da Comissão de Fi-
nanças, Orçament o e Tomadas de 
Contas . 

Em discussão . Não h á oradores 
inscritos. Encerro a discussão. 

Em votação. Os Srs. Deputados 
que a aprovam queiram conservar-
-se como se encontram. (Pausa) . 
Foi aprovada. 

Parecer de Redação Final ao Pro-
jeto n° 1.355, que cria o Ginásio 
Industrial &-tadual em Sã ::> Se-
bastião do Paraíso . 

Em discussão. Não h á oradores 
inscritos . Encerro a discussão. 

Os Srs . Deputados que o a pro· 
vam queiram conservar-se como 
se encont ram . (Pausa). Foi apro-
vado . 
-A sanção . 

PALAVRAS IX> SR. PRESIDENTE 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa 
comunica ao Plenário que a Pre-
sidência, para permitir maior pro-
dutividade dos nossos trabalhtJs 
legislativos, determina à Diretoria 
de Comissões que, tão log os Pro-
jetos de prazo fixo de discussão e 
votação nesta Casa saiam da Mesa, 
sejam êles, através de cópias, leva-
dos a t odos os nossos órgãos le-
gislativos, que p derão, assim, con-
comitantemente, iniciar as provi-
dências de estudo e manifestar-se 
com maior prazo a respeito da pro-
posição. 

E aindn determina à Assessoria 
que, tão logo os projetos cheguem 
às Comissões, sejam êles estudados 
por integrantes dêsse corpo admi-
nistrativo, para evitar o prejufzo 
do tempo que se leva nas di-
ligências. o que virá prejudicar a 
apreciação por parte dos órgãos le-

gislativos e do Plenário, nas discus-
sões e votações dêsses projetos. 

Esgotada a matéria destin ada a 
esta parte da· Reunião, passa-se à 

2.a. PARTE DA ORDEM DO DIA 

O SR. PRESIDENTE - Prosse-
L'Uimento da votação, em ~ dis-
cussão, do Projeto n° 3 .463165, do 
Sr . Governador do Estado, o qual 
abre à Secretaria de Estado da Fa-
zenda o crédito especial de Cr$ .. 
5.259.005. 

As Comissões de Justiça e de Fi-
nanças opinam pela aprovação do 
Projeto, nos têrmos em que se en-
c o n t r a redigido. Recebendo em 
Plenário a Emenda de n° 1. voltou 
o Projeto à Comissão de Finanças, 
que opinou favoràvelmente à sua 
aprovação. 

Em votação o Art. 1°. os Srs. De-
putados que o aprovam permane-
çam como se escontram. (Pausa) . 
Foi aprovado . 

Em votação o Art. 29. Os Srs. De-
putados que o aprovam permane-
çam como se encontram. (Pausa). 
Foi aprovado. 

Em votação o Art . 3.0 • Os Srs . 
Deputados que o aprovam perma-
neçam como se encontram. (Pau-
sa) . Foi aprovado. 

Em votação o Art. 49. Os Srs . 
Deputados que o aprovam perma-
neçam como se encontram. (Pau-
sa) . Foi aprcvado . 

Em votação a Emenda n o 1, do 
Sr . Manoel Costa com parecer fa-
vorável. os Srs. Deputados que a 
aprovam q u e i r a m permanecer 
como se encontram. (Pausa) . Foi 
aprovada . 
Aprovado o Projet . 

- A Comissão de Finanças . 

PROJETOS EM 1 a DISCUSSÃO J A 
ENCERRADA 

O Sr . Presidente submete a vo-
t es cada um de sua vez, os pro-
jetos que se seguem, os quais, sem 
debates> são aprovados em 1 a dis-
cussão: 

Projeto n° 3. 554/ 66, do Sr. João 
Navarro, o qual considera de ut1-
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lidade p_úhlica o "Lions Clube" de 
Guaxupe, sediado no mesmo mu-
nicípio. 

- A Comissão de Justiça . 
Projeto no 3.555/66, do Sr. Carlos 

Eloy, o qual dá denominação a 
Grupo Escolar em Cruzilla. 

- A Comissão de Justiça . 
Projeto n° 3 . 556166, da Sra. Mar-

t~:~. Nair Monteiro, o qual dá n ova 
redação ao Art. 217 da Lei n 9 2.610 
de 811162. . ' 

- As Com issões de Justiça e de 
Serviço Público. 

PROJETOS EM 2a DISCUSSÃO J A 
ENCERRADA 

_- A seguir, submetidos a otos, 
sao apr ovados, cada um de sua 
vez, artigo por art igo, sem deba-
te~, em 2a discussão, os projetos 
adiante: 

Projeto n o 2 .666165, do Sr. José 
de Castro, o qual declara de utili-
dade pública a Associação Brasi-
leira de Odontologia, subseção de 
Juiz de Fora - MG. 

- A Comissão de Justiça . 
Projeto n° 3 . 515166, do Sr. Go-

vernado~ do Estado, o qual abre à 
Secretana de Estado da Educação 
o crédito especial de Cr 795 .000. 

Projeto no 3 . 524166, do Sr. Go· 
vernador do Estado, o qual abre 
crédito especial de Cr$ 10 .000 .000 
à Secretaria de Estado da Fa-
zenda. 

Projeto nQ 3.545166, do Sr. Carlos 
Eloy, o qual dá a denominação de 
"Deputado Cláudio Pinheiro" à 
Unidade Sanitária do Município de 
Caeté. 

- A Comissão de Justiça. 
O SR. PRESIDENTE - Discus-

são única do veto total oposto à 
Prop:;sição de Lei n° 4 .159, que 
con~ere pensão à viúva do Dr. 
Jose Machado Pinheiro. 

_Em discussão o veto à Proposi-
çao de Lei 4 .159. (Pausa) . Não hâ 
oradores inscritos encerro a dis-
cussão . ~ votação o veto. 

Com a palavra p a r a encami-
nhá-la o Sr. Deputado José de 
Castro. 

O _SR. JOSE DE CASTRO - Sr. 
Presidente, Srs. Deputados . 

No ano atrasado .faleceu, em Juiz 
d_e !fora, no exercicio das suas al-
t issimas funções de Juiz de Direi-
to da 3a Var~ Cível daquela Co-
marca, funçoes que exerceu a o 
longo de tôda sua vida, com brilho, 
hoilf'adez e dignidade, o Sr. Dr. 
J ose . Machado Penido, que era 
tambem professor de Direito Civil 
na Faculdade de Direito da Uni-
versidade de Juiz de Fora. 

Faleceu, Sr. Presidente, Srs. De-
putados, deixando viúva e inúme-
ros filhos menores em difícil si-
t':lação financeira. Porque conhe-
CJ e privei com êsse saudoso e hon-
rado magist rado, porque conheço e 
conheci de perto a sua família, e 
as s1:1as n~essidades, apresentei à 
cons1deraçao desta Egrégia Assem-
bléia Legislativa o Projeto de Lei 
concedendo à viúva uma pensão vi-
talícia, correspondente a um salá-
rio mínimo mensal, enquanto per-
durar a viuvez. 

Esta Casa, em sua sabedoria, en-
tendeu de aprovar 0 nosso Proje-
to em tôdas as discussões regimen-
tais, sendo o mesmo encaminhado 
à sanção. 

Penso que, inadvertidamente e 
admito mesmo, até por falta 'de 
met?ores esclarecimentos que me 
cabiam prestar, o ilustre e digno 
Governador Magalhães Pinto hou-
ve por bem opor veto total ao Pro-
jeto de Lei. Hoje, a pedido e ·a 
Requerimento meu, volta a ser in-
cluído na pauta, para ser reexami-
nado. 

Com est as palavras trago o meu 
mais caloroso e veemente apêlo 
no sentido re que os Srs. Deputa-
dos, compreendendo o alcance e a 
finalidade do Projeto votem no 
sentido de derrubar o ' veto do Sr. 
Governador, mantendo a decisão 
desta Assembléia. T r a n s m 1 t o 
êste apêlo com o coração, porque 
sei ~ estou convencido de que êste 
ProJeto corresponde a um impera-
tivo de justiça. 

O SR. PRESI1DENTE - A Mesa, 
verificando de plano a ausência de 
"quorum" em Plenário, para a vo-
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tação da matéria em pauta, deter-
mina ao Sr. Secretário que faça a 
chamada dos Srs. Deputados. 

Tem a palavra o sr. Secretário. 
O SR. SECRETARIO - (Faz a 

chamada à qual deixam de res-
ponder s Senhores: 

Leão Borges- João Navarro -
Reny Rabello - Pinto Coelho -
Anuar Fares- Agostinho Campos 
Neto - Aníbal Teixeira - Artur 
Fagundes - Ataliba .Mendes -
Augusto Zenun - Carlos Eloy -
Cícero Dumont - Daniel de Bar-
r es - Dermeval Pimenta Filho -
Domingos Jório- Euler Lafetá-
Expedito Tavares- Geraldo Quln-
tão - Gerardo Grossi - Gomes 
Moreira - Hélio Garcia - Home-
ro Santos - Hugo Castelo Bran-
co - Ibrahim Abi-Ackel - Jairo 
Magalhães - Jarbas Medeiros -
Jehovah Santos - Jorge Ferraz -
Jorge Vargas- João Luiz de Car-
valho - Joaquim de Melo Freire 
-José Augusto - José Luiz Bac-
carini - Ladislau Sales - Louri-
val Brasil - Lúcio de Souza Cruz 
- Luiz Junqueira - Marta Nair 
Monteiro - Otelino Sol - Ps.ulino 
Cícero - Pereira de Almeida -
Pires da Luz - Raimundo Alber-
garia - Raul Fernandes - Salim 
Nacur - Sebastião Nascimento -
Ulysses Escobar- Valdir Melgaco 
- Waldomiro Lobo - Walthon 
Goulart - Wilson Chaves - WU-
son de Paiva - WUson Tanure. 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa 
constata a presença de 29 Srs. De-
putados . Não há número, pois, 
para se proceder à votação do veto 
em pauta. 

ENCERRAMENTO 

Esgot:l.da a matéria da pauta 
dos nossos trabalhos e não se ve-
rificando "quorum" para a precla-
ção do veto constante da Ordem 
do Dia, a Mesa· encerra os traba-
lhos dest a Reunião, convocando 
outra, Ordinária, para a próxima 
segunda-feira, dia 14, às 14 horas, 
eom a seguinte Ordem do Dia: 

ORDEM DO DIA 
14-3-66 

l.a Parte 

Das 4 às 15 horas: 
Leitura e aprovação da Ata . 
Expediente, inclusive leitura e 

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

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

res, requerimentos, comunicações e 
indicações. 

Discussão e votação de redações 
finais. 

z.a Parte 

Das 16 às 18 horas: 
Votação do veto total à Propo-

sição de Lei n q 4 . 159, que concede 
pensão à viúva do Dr. José Ma-
chado Pinheiro . 

2.8 discussão do Projeto n° .. .. 
3.498166, do Sr. Governador do Es-
tado, o qual abre à Secretaria de 
Estado das Comunicações e Obras 
Públicas o crédito especial de Cr$ 
7 .089.380 . 

2.a. discussão do Projeto n° .. .. 
3.507!66, do Sr. Governador do Es-
tado, o qual autoriza doação de 
parte de terreno à Diocese de Cam-
panha, destinado à Paróquia de 
São Gonçalo do Sapucai. 

2.a discussão do Projeto n q .... 
3.512166, do Sr. Governador do Es-
tado o qual abre à Secretaria de 
Estado da Segurança Pública o cré-
dito especial de Cr$ 80.000.000. 

2.a discussão do Projeto n° ... . 
3.514166, do Sr. Governador doEs-
tado · ,o qual abre à Secretaria de 
Estado da Fazenda o crédito es-
pecJal de Cr$ 224. 239.889. 

2.a discussão do Projeto n° .... 
3.530166, do Sr. Governador doEs-
tado, o qual dispõe sôbre a desa-
propriação de bens e Instalações 
elétricas pertencentes à Prefeitu-
ra Municipal de Pium-1. 

2.6 discussão do Projeto nq .... 
3. 532166, (Resolução), da ComisSão 
de Justiça, o qual aprova convênio 
celebrado entre o Oovêrno do Es-
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tado e o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatisttca - Conse-
lho Nacional de Geografia. 

2.8 discussão do Projeto no . _ .. 
3 . 534!66, do Sr. Governador do ~
tado, o qual autoriza aquisição de 
imóvel na cidade de Pompéu 

2.a discussão do Projeto no· . ... 
3 . 540j66, do Sr. Governador do Es-

tado, o qual autoriza o Estado a 
C?ntratr, com a União, o emprés-
trmo de Cr$ 15. 000. 000. 000 

3.a. discussão do Projeto D9 
1. 980165, do Sr. Governador do. Ês: 
tado, o qual cria o curso secundá-
r io de 2° ciclo no Ginásio Estadual 
de Murtaé. 

- Levanta-se a Reuruão. 
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PRESID1:NCIA DOS SRS. LEAO BORGES E RENY RABELLO 

SUMARIO: - Comparecimento -
Ata - Expediente: Oficio 
Leitura e Apresentação de Propo-
sições - Pareceres de Redação 
Final aos Projetos n°s. 3.361(65 e 
3.474!65 - Consultoria Juridica: 
"Sõbre o Tribunal de Alçada" 
(Representação n.0 688) - Pro-
. etos n°s. 3 . 563, do Sr . Manoel 
Costa, e 3. 564, do Sr . Mário Hu-
go Ladeira - Requerimentos n°s. 
1.162 e 1.163, do Sr . Nicanor Ar-
mando - Discurso e Requerimen-
to do Sr . José Maria Maga-
lhães - Discursos dos Srs. José 
de Castro e Waldomiro Lôbo -
Discurso e Requerimentos do 
Sr . Jorge Ferraz - Comunlca-
ões dos Srs . João Vaz e Flori-

valdo Dias - Discurso do Sr . 
Wilson Chaves - Discussão e Vo-
tação de Proposições - Questão 
de Ordem - Palavras do Sr . Pre-
sidente- Requerimento (Art. 94) 
e Discurso do Sr. Carlos Megale 
- Requerimento do Sr . Jorge 
Ferraz - Palavras do Sr. Presi-
dente - Requerimento do Sr. 
José Maria Magalhães - Discur-
sos dos Srs . Anibal Teixeira, Sin-
val Boaventura e Marta Nair Mon-
teiro - Requerimento ( Art. 94) 
e Discurso do Sr . Manoel Costa 
- Palavras do Sr . Presidente -
2.1) PARTE DA ORDEM DO DIA 
- Requerim~nto do Sr . Manoel 
Costa (inversão de pauta) 
Aprovação - Votação do veto 
total à Proposição de Lein° 4 . 159 
- Requerimento do Sr . Manoel 
Costa (adiamento) - Aprovação 
- Questão de Ordem - ~ dJs. 

cussão dos Projetos nOs. 3 .540, 
3.498, 3 .507, 3.512, 3 .514, 3 .530, 
3 . 532, e 3. 534 - 3• discussão do 
Projeto n° 1. 980 - Encerramento 
- Ordem do Dia . 

COMPARECIMENTO 
As 14,05 horas, compareceram 

os Senhores: 
Bonifácio de Andrada - Leão 

Borges - Mário Hugo Ladeira -
João Navarro - Reny Rabello -
Pinto Coelho - Agostinho Campos 
Neto- Altair Chagas- Álvaro Sa-
les - Alvimar Mourão - Aníbal 
Teixeira - Artur Fagundes - Ata-
ilha Merides - Athos Vieira Andra-
de - Aureliano Chaves - Batista 
Miranda - Benedito X&vier - Car-
los Eloy - Carlos Megale - Daniel 
de Barros - Délson Scarano - Eu· 
ler La!etá - Expedito Tavares -
Florivaldo Dias - Gerardo Grossi 
- Gomes Moreira - Hélio Garcia 
- Hermelindo Paixão - Homero 
Santos - Hugo Castelo Branco -
Ibrahim Abi-Ackel- Jairo Maga-
lhães - Jarbas Medeiros - Jeho-
vab Santos - Jorge Ferraz - Jor-
ge Vargas- João Luiz de Carvalho 
- João Vaz - Joaquim de Melo 
Freire - José de Castro - José 
Maria Magalhães - Ladislau Sales 
- Lourival Brasil - Lúcio de Sou· 
za Cruz - Luiz Junqueira - Ma-
noel Costa - Maria Pena - Marta 
Nair Monteiro - Martins SUveira 
- Nicanor Armando - Nunes Coe-
lho - Orlando Andrade - Paulino 
Cfceró - Pereira de Almeida - Pi-
res da Luz - Raul Fernandes -
Sebastião An88tácio - Sette de Bar-
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ros - Sinval Boaventura- Souza 
e Silva - mysses Escobar - Val-
dir Melgaço - Waldir Morato -
Waldomiro Lõbo - Walthon Gou-
lart - Wilson Chaves - Wilson 
Modesto - Wilson de Paiva - Wil-
son Tanure. 

- Com a presença de 69 Srs . 
Deputados, o Sr . Presidente decla-
ra aberta a Reunião. 

AJrA 

O SR . WALDIR MORATO- (Se-
gundo Secretário "ad hoc") -Pro-
cede à leitura da Ata da Rel.JD.,ião 
anterior, a qual é aprovada, sem 
observações. 

EXPEDIENTE 
O SR. JOÃO NAVARRO - (1.0 

ecretário) - Lê Expediente cons-
tante da seguinte matéria: 

O F! CIO 
Curitiba, 26 de fevereiro de 1966. 
Exmo. Sr . Presidente da Assem· 

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Acusando o recebimento do Ofício 
número 151J66-LN, de 4 do corren-
te, dessa Assembléia Legislativa te-
nho a satisfação de agradecer a 
gentileza da comunicação, formu-
lando os melhores votos de que a 
atuação dos componentes de sua 
nova Diretoria se revista de pleno 
êxito . 

Valho-me do ensejo para apre-
sentar-lhe as expressões de meu 
maior aprêço . 

(a . ) Paulo Pimentel - · Governa-
dor do Paraná. 

- Ciente . Publicar . 
- Passa-se à 

LEITURA E APRESENTAÇÃO 
DE PROPOSIÇOES 

PARECERES 

-Pelos respectivos relatores são 
enviados à Mesa os seguintes pare-
ceres; 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL 

Comissão de Redação 

O Projeto n. 3.361165, de autoria 
do Sr . Deputado Nicanor Neto Ar-
mando, que dá a denominação de 
Jardim da Infância Dona Conceição 
Silva Tibúrcio a estabelecimento 
de ensino pré-primário criado na 
cidade de Ritápolis, foi aprovado 
nas discussões regimentais, sem 
emenda . 

Assim sendo, somos de parecer 
que se lhe dê, como final, a reda-
ção abaixo, que está de acõrdo com 
o Projeto, para que, sob esta for-
ma, seja enviado à sanção. 

PROJEI'O N. 3 .36lj65 

Dá a denominação de Jardim da 
Infância Dona Concenção Silva Ti-
búrcio .a estabelecimento de ensino 
pré-primário criado na cidade de 
Ritápolis. 

A Assembléia Legislativa do Esta-
do de Minas Gerais decreta: 

Art . 1 o - Passa a denominar-se 
Jardim da Infância Dona Concei-
ção Silva Tibúrcio o Jardim de In· 
fãncia criado na cidade de Ritápo· 
lis, pela Lei n . 3. 572, de 16 de no-
vembro de 1965. 

Art. 2° - Revogadas as disposi-
ções em contrário, esta lei entrará 
em vigor na data de sua publica-
ção. 

Sala José Proença, 14 de março 
de 1966. 

(aa . ) José Maria Magalhães, Pre-
sidente - José de Castro, Relator 
- Maria Pena. 

- Publicar . 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL 

Comissão de Redação 

O Projeto n. 3. 474165, de autoria 
governamental, que concede pensão 
vitalícia à ex-professôra Maria Fi-
lomena Ma.fra, foi aprovado nas 
discussões regimentais, sem emen-
da. 
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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 . 3.474165 

Concede pensão vitalícia à ex-pro-
fessOra Maria Filomena Mafra. 
A Assembléia Legislativa do Es-

tado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica concedida· à ex-

professôra estadual Maria Filome-
na Mafra uma pensão mensal vita-
lícia de Cr$ 113 . 400 (cento e treze 
mil e quatrocentos cruzeiros) . 

Art. 2<1 - Para atender às despe-
sas resultantes desta lei, fica aber-
to à Secretaria de Estado da Fa-
zenda, com vigência até 31 de de-
zembro de 1966, o crédito especial 
de Cr$ 1.360.800 (um milhão, tre-
zentos e sessenta mU e oitocentos 
cruzeiros), podendo o Executivo, 
para isso, realizar as operações de 
crédito que se tornarem necessá-
rias. 

Parágrafo único - Nos exercícios 
subseqüentes, o pagamento da pen· 
são correrá por conta de verba pró-
pria a ser consignada no Orçamen· 
to do Estado. 

Art. 3° - Revogam-se as dispo 
sições em contrário. 

Art. 4°- Esta lei entrará em vi-
gor na data de sua publicação . 

Sala José Proença, 14 de março 
de 1966 . 

(aa . ) José Maria Magalhães, Pre-
sidente - José de Castro, Relator 
- Maria Pena . 

- Publicar . 

CONSULTORIA JURíDICA 

"SóBRE O TRIBUNAL DE AL-
ÇADA" (REPRESENTAÇAO N. 688) 

Em 9 de março de 1966 . 
Ol. n. 3166. 
Senhor Presidente: 
fl'endo o Excelentissimo Senhor 

Ministro Prado Kelly solicitado a 
Vossa Excelência informes sObre as 

alegações constantes da Represente-
ção n . 688, do Estado de Minas Ge-
rais, apresentamos ao Egrégio Su-
premo Tribunal as inclusas Infor-
mações de Defesa da Assembléia 
Legislativa, e venho respeitosamen-
te submeter à deliberação de Vos-
sa Excelência a possibilidade de ser 
publicada, no "Diário da Assem-
bléia", a defesa que fizemos dêste 
órgão do Poder Legislativo do Es-
tado. 

E , neste ensejo, apresento a Vos-
sa Excelência os protestos de esti-
ma e consideração alevantados . 

(a . ) Luiz Advincula Reis - Con-
sultor-Chefe. 

- Autorizo a publicação para co-
nhecimento do Plenário . 

1113166. 
<a . ) Bonüácio de Andrada . 

CóPIA 

Supremo Tribunal Federal. 
Of. n . 744 R . 
Em 2 de dezembro de 1965 . 
Senhor Presidente. 
A fim de instruir o julgamento da 

Representação n . 688, do Estado de 
Minas Gerais, solicito a V. Exa . 
informações, no prazo legal, sõbre 
as alegações constantes da petição 

· inicial a que a êste faço juntar por 
cópia . 

Aproveito a oportunidade para 
apresentar a V . Exa . as expressões 
de consideração e aprêço . 

(a. ) Ministro Prado Kelly - Re-
lator. 

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

- Ciente. Publicar. 

CóPI•A 

Of. n . 5- OV. 
Em 31 de dezembro de 1965 . 
Senhor Ministro-Relator: 
Acuso recebido o Oficio n. 744jR, 

de 2 do corrente mês, em o qual V. 
Exa. nos solicita informações sô-
bre as alegações constantes da peti-
ção incial anexada em cópia, a fim 
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de instruir o julgamento da Repre-
sentação n. 688. 

Tenho a honra de comunicar a 
V. Exa. que acompanha o presen-
te O:ffcio a defesa da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais, apresentada, no prazo legal, 
pelo Doutor Luiz Advincula Reis 
Consultor-Chefe e representant~ 
dês te órgão perante a Justiça. 

Valho-me do ensejo, para apre-
sentar a V . Exa . os protestos da 
mais alta estima e consideração. 

Saudações atenciosas. 
(a.) Deputado Jorge Vargas 

Presidente da Assembléia Legisla-
tiva do Estado de Minas Gerais. 

Ao Excelentíssimo Senhor Minis-
tro Prado Kelly, Dignissimo Relator 
da Representação n. 688165 - Bra-
sília- DF. 

REPRESENTAÇAO N . 688j65 

Lei n . 3.344, de 14 de janeiro de 
1965. . 

Organização Judiciária do Esta-
do de Minas Gerais. 

INFORMAÇOES E DEFESA 

Pelo Dr. Luiz Advíncula Reis 
ConsultoP-cbefe da Assembléia ~ 
gislativa. 

Egrégio Supremo Tribunal Fede-
ral. 

Excelentfssimo Senhor Ministro 
Prado Kelly, Dignfssimo Relator da 
Representação n. 688, de Minas Ge-
rais. 

I 

Informações 

1. - A solicitação. Na reunião 
Ordinária de 9 de dezembro de 
1965, chegou ao conhecimento da 
Assembléia Legislativa o Oficio n. 
744-R, de 2 de dezembro corrente 
em o qual Vossa Excelência soli~ 
cita do Excentissimo Senhor Pre-
sidente da Assembléia ·Legislativa 
do Estado de Minas Gerais, no pra- · 
zo legal, informações sObre as ale-

gações constantes da petição inicial 
do Excelentíssimo Senhor Procura-
dor Geral da República, datada de 
24 de novembro último. 

2. - Tempestividade . Está ainda 
em curso o prazo de trinta ( 30) dias 
a que se refere o art. 3° da Lei n. 
4.337, de 1° de junto de 1964, a fim 
d~ postar esta nossa letra, sob re-· 
giStro, nos Correios. 

3. - Aspecto formal. Com a Men-
sagem n° 181, de 27 de novembro 
de 1963, o Excelentfssimo Senhor 
Doutor José de Magalhães Pinto 
dignissimo Governador do EstadÓ 
de Minas Gerais, encaminhou a es-
~a Assembléia Legislativa, para ob-
Jeto de deliberação, o Projeto de 
Lei da Organização Judiciária do 
Estado, o qual chegou à Mesa no dia 
imediato (28111163); tomou o núme-
ro 658~: e, a seguir, saiu publica-
do, na mtegra, no órgão Oficial 
tudo de acOrdo com os arts. 27, n.' 
I, 28, 24, n . IV e 51, n. VII da Cons-
tituição Mineira. O respectivo an-
t~-Pro~eto era de autoria do Egré-
glO Tribunal de Justiça, que o apre-
sentara ao Govêmo do Estado. E, 
na Reunião Ordinária de 4 ·de de-
zembro de 1963, o Projeto n. 658 
!oi aprovado em 111o discussão, com 
este dispositivo primordial: 

Art. 45 _:... O preenchimento das 
vagas do Tribunal de Alçada será 
feito, alternadamente, por mereci-
mento e antigüidade, dentre os jui-
zes da mais alta entrância. 

E passou às Comissões de Justi-
ça, de Divisão Administrativa, Es-
pecial de Organização Judiciária e 
de Finanças, a fim de receber o Pa-
recer de cada qual delas. 

Em 18 de fevereiro de 1964, o Ex-
celentíssimo Senhor Desembarga-
dor José Alcides Pe·reira, então Pre-
sidente do Tribunal de Justiça em 
Oficio, remeteu à Assembléia Legis-
tiva o texto acepilhado do Projeto 
de Lei n. 658, por haver nêle depa-
rado com "lapsos e incorreções de 
natureza datilográfica". 

- Na Reunião Ordinária de 8 de 
dezembro de 1964, com o Parecer 
da douta Comissão Especial de Or-
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ganização Judiciária, do qual foi 
Relator o Excelentissimo Senhor 
Deputado Jorge Vargas, aprovou-se, 
em 2• discussão, o Projeto n . 658 
em referência, cujo art . 45 passou 
à seguinte redação: 

•Art . 47 - O preenchimento do 
cargo de Juiz do Tribunal de Alça-
da será feito por promoção dentre 
os juízes da mais alta entrância, pe. 
lo critério de .antigüidade e mereci-
mento, alternadamente . 

Melhorou-se, destar te, a redação 
au dispositivo sem se lhe a.lterar o 
sentido; e, assim, não houve uma 
emenda na expressão jurídica do 
têrmo . 

uL'ammendement se distingue de 
la proposition en n'a pas, comme 
celle-ci, le pouvoir de faire nettre 
une question nouvelle" . 

- Eugene Pierre, "Droit Politi-
que Electoral Parlamentaire", n . 
696 . 

Conservou-se, pois, a proposição, 
em linguagem tecnicamente melho-
rada. 

- Na Reunião Ordinária de 9 de 
dezembro de 1964, o mesmo Proje-
to n . 658 recebeu, em 3.• discussão, 
a aprovação do Plenário, e foi en-
caminhado à Comissão de Redação. 

Aprovada pelo Plenário da Assem -
bléia Legislat iva. a redação final do 
Projeto n . 658163, êste foi enviado 
ao Execelentfssimo Senhor Gover-
nador do Estado de Minas Gerais, 
em 4 de janeiro de 1965, como a 
Proposição de Lei n. 3. 775165, cor-
respondente à Lei n. 3 .344, de 14 
de janeiro de 1965, sancionada, na 
mesma data, pelo Excelentfssimo 
Senhor Governador do Estado Dou-
tor José de Magalhães Pinto, como 
a Lei de Organização Judiciária do 
Estado de Minas Gerais . 

O mencionado art . 47 conservou-
se inalterado, exceto quanto à gra-
fia da palavra "juizes", que a Co-
missão de Redação superiorizou pa-
ra "Juízes" . 

Opera-se a Organização Judiciá-
ria do Estado de Minas, de qüin-
qüênio a qüinqüênio conforme o art. 
66 ~ COI1$Utuição E$~\UÜ. A pre-

cedente achava-se contida na Lei n. 
1 . 906, de 23 de janeiro de 1959 . Por-
tanto, a atual (Lei n. 3.344, de 1411°1 
1965) obedece aos cãnones consti-
tucionais . 

Advindo do Govêmo do Estado, 
o Projeto n. 658163 atentou os arts. 
146, n. I e 147 do Regimento Inter-
no da Assembléia Legislativa, e a 
tramitação dêle seguiu as normas 
expressas nos seus arts . 149, § 1.0 , 

188, 189, 191, 197, 198, 200 e 201, de 
vez que se fizeram as publicações no 
"Diário da Assembléia" e tõdas as 
discussões e votações se verifica· 
ram em Reuniões Ordinárias, sem-
pre com a presença da maioria ab-
soluta dos Senhores Deputados, 
conforme exige o art. 224 do Regi-
mento Interno . 

E , após a aprovação final , o Pro-
jeto n . 658163 foi encaminhado ao 
Excelentfssimo Senhor Governador 
do Estado como Proposição de Lei 
n. 3 . 775, em 4 de janeiro de 1965, 
pela Mesa da Assembléia Legislati-
va . E o Govêmo do Estado sancio-
nou a Lei n. 3 .344, de 14 de janei-
ro de 1965, em vigor, em a qual se 
transformou a Proposição Legisla-
tiva em aprêço . 

Sob o aspecto formal, a lei fica 
inatacável, e inatacada encontra-se 
na petição inicial, nada em contrá· 
r io tendo sido também alegado nem 
pedido (C.P.C., art . 4°) . 

Il 

Em Defesa 

4. - Preliminar de mérito - O 
ilustre Doutor José Amado Henri-
ques, Juiz de Direito da Comarca 
de Belo Horizonte, representará ao 
Egrégio Supremo Tribunal Federal 
sõbre a suposta inconstitucionali-
dade do art. 47, da Lei n. 3.344, de 
14 de janeiro de 1965, do Estado de 
Minas Gerais, pela qual foi criado 
o Tribunal de Alçada; e, em decor-
rência dessa iniciativa, o Excelen-
tfssimo Senhor Procurador Geral 
da República postulou a Represen-
tação n. 658j6S, cont~Qstancl~do 
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as pretensões do mencionado Ma-. 
gistrado. 

O dispositivo em referência (art. 
47), na parte que o ilustre susci-
tante crê prejudicá-lo, refere-se ao 
preenchlmento do cargo de Juiz do 
Tribunal de Alçada, por promoção 
dentre os Juizes da mais alta en-
trância, pelo critério de mereci-
mento . 

Isto não o desserve, porém, por-
que o ilustre Juiz José Amado Hen-
riques não pode apresentar o seu 
próprio merecimento ao valor de 
pressuposto do direito que preten-
de, isto é, -a sua investidura como 
Juiz do Tribunal de Alçada, eleva-
do pelos seus méritos, por mais 
respeitáveis que sejam . Falta-lhe 
o interêsse legitimo para ingressar 
em juizo. 

"La deuxieme condition indispen-
sable pour "exercice d'une action 
est l'intérêt . Pas d'intérêt, pas d'ac-
t ion; l'intérêt est la mesure des 
actions . Ces maximes de bon sens 
slgnifient qu'une personne n'a pas le 
droit de soulever des contestations 
que ne lui importent pas, et d'ocu-
per les juges, dont le temps est pré-
cieux, de que~ions que lui sont in-
différentes" . 

- Garssonet et Cézar Bru, "Trai-
té de Procédure Civile", vol . r, n . 
359, pág. 534 . 

Naturalmente, o ilustre Juiz sus-
citante da controvérsia não é pes-
soa a quem aproveitaria a relação 
jurídica do "merecimento", cujo re-
colhimento dependerá só do concei-
to de terceiros, os Desembargado-
res do Tribunal de Justiça do Es-
tado (Lei Mineira n. 3 .344, de 1965, 
art . 'n, n. XV), inacessível a ima-
ginações e anelos, porquanto de 
"internis solus Deus". 

"Ser titular do interêsse em lití-
gio equivale a ser sujeito da rela-
ção jurídica litigiosa; de maneira 
que o interêsse em demandar ou em 
contradizer traduz-se, em regra, no 
seguinte: ter a posição de sujeito 
da relação juridica submetida à 
apreclaçio jurisdicional". 

- Prof. Alberto dos Reis, "Códi-
go de Processo Çivil Anotado", Co-
imbra Editora - 1948, 3~~o edi., vol. 
I, pág. 77. 

O interêsse em litígio, na espécie, 
seria a promoção do Juiz de Direito 
ao Tribunal de Alçada, por mereci-
mento; mas, faltando-lhe agora es-
sa relação jurídica litigiosa, care-
ce êle de interêsse em demandar, e 
informa-se numa posição de equili-
brio instável . 

No interêsse de outrem também 
não há falar aqui . 

"Ninguém pode defender em pró-
prio nome direito alheio, porque 
nisso não tem interêsse, não lhe 
aproveitando a decisão favorável 
que porventura obtenha". 

- A De A. Lopes da Costa -
"Direito Processual Civil", vol. I, 
n . 233, pág . 306 . 

No caso "sub judice", a seu pró 
falta ao ilustre Juiz de Direito sus-
citante "legimatio ad causam acti-
va", e nada o assiste, ainda, com o 
fim de provocar uma decisão da 
Justiça, favorável a terceiros, com 
assento na Lei n. 4 .337, de 1° de 
junho de 1964 (C.P.C.), arts. 2°, pa-
rágrafo único e 110). 

Falta à postulação data vênia 
identidade do litígio. 

"La identidad dei litigio resulta, 
como es natural, de la identidad de 
sus elementos, sujetos objetos, pre-
tensión. Si uno de los tres elemen 
tos varia, desaparece la identidad" . 

- Camelutti, "Sistema", trad. 
cast. , vol. 11, n . 130, pág. 16. 

1Ao ilustre Juiz de Direito repre-
sentante não o apresenta a petidão 
inicial, como titular do direito de 
tomar-se Juiz do Tribunal de Al-
çada, inculcando-se merecimento, 
hoje ou jamais. O objeto promoção 
pelo critério de merecimento -
carece de conteúdo, na espécie, eis 
que sempre se manifesta sob con-
ceito a "pendere allunde". 

Resta a pretensão. 
5. - De meritis - O objeto di-

reto de o Excelentíssim.o Senhor 
Procurador Geral da República, Dou-
tor Osvaldo Trigueiro, hoje emi-
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nente Ministro do Supremo Tribu-
nal Federal, representar à Côrte 
Suprema do País, consubstancia-se, 
exclusivamente, no art. 47 da Lei 
Mineira n . 3.344, de 14 de janeiro 
de 1965, que contém a Organização 
Judiciária do Estado de Minas Ge-
rais. 

Transfoliemo-lo, vigente: 
Art. 47 - O preenchimento do 

cargo de Juiz de Tribunal de Alça-
da será feito por promoção dentre 
os Juízes da mais alta entrância, 
pelo critério de antigüidade e me-
recimento alternadamente . 

fA Constituição Federal, em se re-
ferindo à Justiça dos Estados, pre-
ceitua: 

Art . 124 - Os Estados organiza-
rão a sua justiça com observância 
dos arts. 95 e 97 e também dos se-
guintes princípios: 
li - poderão ser criados Tribu-

nais de Alçada inferior às dos Tri-
bunais de Justiça . 

Na linguagem da Lei Maior, "al-
çada" significa compe ência, na ex-
pressão vulgar do têrmo: 

"No n. II do art . 124 da Consti-
tuição Federal, o vocábulo "alçada" 
foi usado como sinônimo de compe-
tência, conforme a linguagem co-
mum, e o pensamento que ditou o 
dispositivo foi o de, mantendo o 
duplo grau de jurisdição, desa!o-
gar os Tribunais de Justiça por uma 
partilha da competência dêstes que 
são a cúpula da organização judi-
ciária de cada Estado, com tribu-
uais a êles inferiores mas também 
de segunda instância nos limites 
estabelecidos pelo legislador dessa 
organização judiciária, o legislador 
estadual . (!Acórdão unânime do Su-
premo Tribunal Federal de 24191 
t952, in Revista dos Tribunais, vol. 
246, pág o 594) o 

- Dirceu A. Victor Rodrigues 
"Constituição Brasileira de 1946, 
vista pela Jurisprudência", 1" ed . 
1964, n . 1.014, pág . 170 . 

E, em Sessão Plena o Egrégio 
Supremo Tribunal Federal julgou, 
em Acórdão unânime de 10I10j1956, 
que o Tribunal de Alçada "se acha 

no mesmo pé de igualdade do Juiz 
de Quarta Entrância . Não é, a meu 
ver, aquêle Tribunal Superior a que 
se refere ·a alinea IV do art. 124 
da Constituição" (D. A. Victor Ro-
drigues, obr . cit . , n . 1. 026, pág. 
172). 

E' o que decidiu o Egrégio Tri-
bunal de Justiça de São Paulo: 

"Os Juízes do Tribunal de Alçada 
são considerados da mais alta en-
trância apenas para o efeito de 
promoção para o Tribunal de Jus-
tiça. ('Ac. unânime, 2• CCTJSP, 
31 j7j58 - Rev . Trib . 280j337) . 

- Aut. cit., obr . cit . , n . 1.036, 
pág . 174. 

t.:ste julgado se ajusta ao art. 18 
da Lei de Organização Judiciária 
do Estado de Minas . 

Portanto o Tribunal de Alçada, na 
exata conceituação da Justiça, par-
tilha de competência do Tribunal 
de Justiça; mas, inferior a êle, igua-
la-se à situação de Juiz da Entrân-
cia Especial, ou da Quarta Entrân-
cia, a mais alta para efeito de pro-
moção ao órgão-cúpula da Organi-
zação Judiciária do Estado-mem-
bro. J).s promoções de Juízes de Di-
reito, essas se fazem de entrância 
para entrância, quer sejam por an-
tigüidade, quer por merecimento, 
gradativa e alternadamente (art. 
73 da Lei Mineira n . 3 .344, de 1411°1 
1965) . A exceção única é a de pro-
moção ao Tribunal de Justiça, por 
merecimento, a qual se faz dentre 
os Juízes de qualquer entrância e 
categoria (art. 17, § 1° da cit. Lei 
n. 3 .344, de 1965 . 

Se o art . 18 da Lei de Organiza-
ção Judiciária do Estado de Minas 
não foi tomado como inconstitucio-
nal, também o art. 47 não compor-
ta tal mácula, porque entre aquêle 
e êste há uma relação de causa e 
efeito. 

Art. 18 - Para efeito de promo-
ção ao Tribunal de Justiça, os Jui-
zes do Tribunal de Alçada são con-
siderados da mais alta entrância. 

Em Minas Gerais, os Juizes de Di-
reito da mais alta entrância, para 
efeito de promoção BQ Trib~ de 
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Justiça, são os Juízes do Tribunal 
de Alçada; a seguir, vêm a Entrân-
cia Especial (Belo Horizonte), a 
Terceira Entrância com 82 Comar-
cas, a Segunda Entrância cmn 93 
Comarcas e a Primeira Entrância 
com 95 Comarcas, no total de 271 
Comarcas do Estado. E o Juiz de 
Direito da 1• Entrância, para chegar 
a Juiz de Direito do Tribunal de Al-
çada, há de ser legalmente promo-
vido de entrância a entrância até a 
Entrância Especial da Capital e ao 
Tribunal de Alçada, sendo o Tribu-
nal de Justiça a cúpula do Po-
der Judiciário do Estado de Mi-
nas, evidentemente o Tribunal de 
Alçada com êle não se identifica 
nem a êle se nivela, porque um edi-
fício não comporta duas cúpulas, 
nem podem coexistir dois órgãos 
supremos no Poder Judiciário em 
cada Estado da Federação . Em 
síntese, repetindo o sábio entender 
do Egrégio Supremo Tribunal Fe-
deral, o Tribunal de Alçada não é 
aquêle Tribunal Superior a que se 
refere a alínea IV do art. 124 da 
Constituição Federal . Se não é Su-
perior nem igual ao Tribunal de 
Justiça, làgicamente o Tribunal de 
Alçada lhe é inferior, embora da 
mais alta entrância em relação aos 
Juízes das Entrâncias subseqüen-
tes: 

"O Tribunal de Justiça é, de or-
dinário, o único Tribunal de segun-
da instância . Parte da sua compe-
tência recursal pode ser retirada 
para a de Tribunais de Alçada. Não 
s~ falou ~m Tribunais de competên-
Cia especmlizada; só em Tribunais 
de Alçada inferior". 

- Pontes de Miranda, "Comentá-
rios à Constituição de 1946", 3• ed . , 
vol. III, pág. 463. 

o. art. 47 da Lei de Organização 
Judiciária de Minas, ao estipular 
que o preenchimento do cargo de 
Juiz do Tribunal de Alçada será 
feito, pelo critério de merecimento, 
dentre os Juizes da mais alta en-
trância, observa o art. 124, n . IV 
da Constituição Federal e o art. 64 
da Constituição Mineira, os quais 

se referem à promoção de Juízes 
por merecimento, para aceeso ao 
:ri_bunal_ de Justiça; não, poré~, 
a mvestldura no Tribunal de Al-
çada. 

"O n. IV do art. 124 contém al-
gumas normas fundamentais rela-
tivas ao acesso na magistratura es-
tadual. Essas normas dizem não 
só com o critério de promoção, me-
tade por antigüidade e metade por 
merecimento, mas também o de en-
trância, subordinando-as a uma hi-
erarquia que não pode ser desres-
peitada. 

Mas ao mesmo tempo que assim 
pr_ocede em todos os graus da car-
relra, quando trata de promoção 
para o Tribunal de Justiça, e a va-
ga fôr por merecimento, abandona 
o critério e a hierarquia das en-
trâncias e deixa ao Juiz do Trubu-
nal a confecção da lista" . 

Themístocles Cavalcânti, "A 
Constituição Federal Comentada, 3" 
ed ., vol. 11, pág. 394. 

Assim, o art . 47 da Lei de Orga-
nização Judiciária de Minas em na-
da contraria o art. 124, n . IV da 
Constituição Federal, inexist~do . ' poiS, a pretensa inconstitucionali-
dade alegada· pelo Representante 
Doutor José Amado Henriques, Juiz 
de Direito da Capital do Estado de 
Minas, de Entrância Especial. 

"O inciso IV do mesmo art . 124 
elabora, com as maiores minúciaS, 
todo um método de promoções dos 
juizes ao longo de escalas de cate-
gorias . Serão êles promovidos a 
partir do ingresso no primeiro pôs-
to da carreira, de entância para en-
trância, nos casos em que as Co-
marcas estejam classificadas por 
entrãnci11s". 

• Cláudio Pacheco, "Tratado das 
Constituições Brasileiras", ed. 1965 
- vol. VIll, n . 12, pág. 183. 

O ilustre Juiz representante che-
gou a Juiz de Direito de Belo Ho-
rizonte, Comarca de Entrância Es-
pecial, e ·por essa via e outra ja-
mais existiu •aberta a quem houver 
de chegar ao Tribunal de Alçada, 
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assim por fôrça da antigüidade, 
como em razão do merecimento. 

A exceção abrange apenas o Tri-
bunal de Justiça, quanto à promo-
ção de Juiz de qualquer entrância, 
por merecimento, atentando-se a 
que a elevação à mais alta investi-
dura possibilitada aos magistrados 
da mais babra entrância, estimula 
ao estudo e ao labor profissional 
(cfr . Carlos Maximiliano, "Comen-
tários à Constituição Brasileira", 511-
ed. - 1954, vol. li, n . 174, pág . 
415) . 

'Ao asserto confirma-o o fato de 
o Juiz de Direito Costa Manso, que 
d'•antes recusara promoções para 
Comarcas de mor entrância, haver 
recebido promoção por merecimen-
to para o Tribunal de Justiça de 
São Paulo, saindo do Juizado no 
interior do Estado para, depois, ilu-
minar com as luzes õ.o seu notável 
saber jurídico, aliado à reputação 
ilibada, o Egrégio Supremo Tribu-
nal Federal, como um dos seus 
Ministros mais conspícuos . 

III 

6 . - Instância e entrância - A 
representação n . 658165 diz: 

"4 . O Tribunal de Alçada não 
constitui uma mera entrância, como 
os outros em que se desdobrou a 
carrei11a dos juizes . A sua natureza 
de Tribunal de Segunda Instância 
o situa como desdobramento do 
Tribunal de Justiça quanto à com-
petência, dêste não se distinguindo 
a sua função jurisdicional, senão 
apenas no relativo à matéria que 
lhe é submetida". 

O Egrégio Supremo Tribunal Fe-
deral, em Acórdão unânime suprs. 
citado, julgou a 10 de outubro de 
1956, que o Tribunal de Alçada do 
Estado de São Paulo "se acha no 
mesmo pé de igualdade do Juiz de 
Quarta Entrância" . O asserto per-
mite êste raciocfnio: O Tribunal de 
Alçada acha-se no mesmo pé de 
igualdade do Juiz de Quarta En-
trância (S .T .F . ) . Ora, a sua na-
~ureza de Tribunal de Segunda Ins-

tância o situa como desdobramen-
to do Tribunal de Justiça (Repre-
sentação 658). Logo, o Juiz de Quar-
ta. Entrância se acha no mesmo pé 
de igualdade do Tribunal de Jus-
tiça . 

Nem se imagine um sofisma, im-
possível neste passo e nessa alti-
tude; o silogismo está certo . 

"Le mayen terme doit être cher-
ché non dans la conclusion, mais 
dans les prémisses, c'est-á-dire 
dans les propositions que servent á 
fai.re la preuve, et il doit se trouver 
dans l'une e dans l''8Utre". 

- Alexandre Bain, "Logique De-
dructlve et Inductive", 5• ed ., vol. 
I , pág . 195 . 

O raoiocinio está correto; o ab-
surdo da conclusão leva-se à con-
ta, data vênia, da premissa média, 
fornecida pela Representação n. 
658. 

Sob o ponto-de-vista "alçada", a 
de dito Tribunal é inferior à do 
Tribunal de Justiça (Constituição 
Federal, art. 124, n. n> . 

Quanto à "competência", também 
paridade não exdste, porque o "vo-
cábulo alçada foi usado na Consti-
tuição como sinônimo de competên-
cia" (Ac. un . do S .T .F ., in "Re-
vista de Direito Administrativo", 
vol . 45, pág . 210) . 

Referente a "instância", o Tribu-
nal de Alçada julga certos feitos, 
que são da prerrogativa da função 
do Tribunal de Justiça; mas ao Tri-
bunal de Justiça não se irmana êle 
"no sentido de grau de jurisdição 
ou hierarquia judiciária, determi-
nado pela evidência do Juizo em 
que se instituiu" (Plácido e Silva). 

1!:, enfim, um 'Th'ibunal de alçada 
inferior à do TI'iibunal de Justiça. 

7. - Duas considerações - A 
Representação n. 658 consigna que 
o ilustre Juiz de Direito suscitante 
"traz a confronto a lei paulista, no 
respeito à composição do Tribunal 
de Alçada" . Todavia omite o núme-
ro e a data que identificariam tal 
lei. 

Desimporta data vênia dita. ale-
gação, porque cada Estado se re-
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gerá pelas leis que adotar, de con-
formidade com os princípios da 
Constituição Federal (Constituição 
Federal, art . 18 >; e a Lei Mineira 
n . 3 .344, de 14 1 1.0~1965, no seu art. 
47, nomeadamente, se harmoniza 
com os preceitos constitucionais, 
especialmente com o art. 124, n. 
IV da Constituição Federal, porque 
.as promoções de Juiz de Direito, 
por merecimento, se fazem de en-
trância para entrância até o Tribu-
nal de Alçada, que é a mais alta 
entrância, para efeito de promoção 
ao Tribunal de Justiça. 

- A segunda proposição da Re-
presentação n. 658 refere-se à que 
o ilustre Juiz de Direito, "em con-
clusão, e bem fundamentada repre-
sentação pretende que se declare a 
inconstitucionalidade do artigo de 
lei em causa,.. 

Entretanto, a Representação 658 
oculta à nossa ciência as primfcias 
de tão "bem fundamentada repre-
sentação". Pesa-nos a impossibili-
dade, em que nos deixa, de confu-
tá-la nos limites da nossa fraca fôr-
ça ; restando-nos apenas lamentar 
que o Signo e o fado nos negassem 
o dom divinatório, em nos presi-
dindo o nascimento para a vida in-
tensamente vivida. 

8 . - Carência de Direito - O 
ilustre Doutor José Amado Henri-
ques é Juiz da Comarca de Belo Ho-
rizonte, Capital do Estado de Mi-
nas Gerais, conforme a:firma o item 
I _ da petição inioial da Representa-
çao n . 658 e a realidade confirma 
(C.P.C. , art . 209). 

Para ir a Jufzo, perante o Egré-
gio Su~remo Tribunal Federal, exi-
ge a le1 que o pleiteante se invista 
de parte legitima (CPC, art. 160). 

Para ser promovido por mereci-
mento carece êle do atributo de le-
gitimidade de parte. · 

Desde que o ilustre Juiz de Di-
reito representante já está na en• 
trãncia especial, s6 terá o direito 
liquido e certo de ser promovido 
ao Tribunal de Alçada, por anti-
güidade. Então, espere a sua vez. 

Se lhe denegar, no tempo próprio, 
o direito, que a Constituição Fede-
ral, a Constituição Estadual e as 
leis o asseguram, encontrará no art. 
141 § 24 da Constituição Federal 
o meio adequado à proteção do seu 
legítimo interêsse. 

A promoção por merecimento é 
o quando muito, como um direito 
futuro não deferido. 

E' que o instituto da Representa-
ção não agasalha, indistintamente, 
tôdas as pretensões dos cidadãos, 
com aquêle elastério do "habeas 
corpus" cujas linhas se foram nu-
ma exegese amplíssima, só ao de-
pois limitada pela reforma consti-
tucional de 1926, dando ao art. 72, 
§ 22 da Constituição Federal de 1891 
o sentido que, como a costumeira 
exatidão, promanava de doutrina 
clássica do eminente Ministro Pe-
dro Lessa, filho notável do nosso 
velho Sêrro, a cidade mais ilustre 
do Brasil . Entre outros varões no-
táveis deu, na mesma época, dois 
Ministros ao ,Egrégio Supremo Tri-
bunal Federal: o Presidente Edmun-
do Lins e o Ministro Pedro Lessa, 
"o Marshall brasileiro". 

9. - Legitimação passiva - A 
argüição de inconstitucionalidade 
por via de Representação obedece, 
entre outros dispositivos da Lei n . 
4 .337, de 1° de junho de 1964, ao se-
guinte: 

Art. 3° - O relator que fOr desig-
nado ouvirá, em trinta (30) dias, 
os ó;rgãos que hajam elaborado ou 
pratic~do o a to argüido e, findo 
êsse têrmo, terá prazo igual para 
apresentar o relatório. 

Como de inicio consta da afirma-
ção inconteste e do documento in-
cluso, a Lei n. 3.344, de 14 de janei-
ro de 1965, que contém a Organiza-
ção Judiciária do Estado de Minas 
Gerais, a cujo art. 47 se atribui a · 
eiva de inconstitucionalidade, pro-
vém- do ante-Projeto do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado de 
Minas Gerais, depois corrigido pelo 
Excelentissimo Senhor Presidente 
dêsse alto órgão do Poder Judiciá-
rio; do Projeto remetido pelo Exoe-
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lentíssimo Senhor Governador do 
Estado de Minas com Mensagem à 
Assembléia Legislativa competia, 
com a sanção do Chefe do Poder 
Executivo, delibel'ar sôbre a Orga-
nização Judiciária, como manda o 
art. 24, n. IV, da Constituição Es-
tadual. E não tomou parte nas in-
dicações nem nas nomeações dos 
ilustres Juízes que compõem o Tri-
bunal de Alçada . 

- Os Podêres Políticos do Estado 
de Minas Gera'ÍS são o Legislativo, o 
Executivo e o Judiciário, harmô-
nicos e independentes entre si, tal 
como na União (Constituição Mi· 
neira, art. 2.0 ; Constituição Fede-
ral, art . 36). 

São independentes entre si. 
"Mas a divisão orgânica dos po-

dêres não os insula; êles mantêm 
relações reciprocas, auxiliam-se e 
corrigem-se". 

João Barbalho, "Constituição Fe-
deral - Comentários", 21). ed ., pág. 
70. 

tA fim de cumprir-se a Lei e para 
o Egrégio Supremo Tribunal Fede-
ral julgar data vênia com pleno co-
nhecimento de causa, a Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Ge· 
l'ais pede ao eminente Ministro Re· 
IJ.ator se digne de ouvir, ainda e 
igualmente, o Exmo . Sr . Governa-
dor do Estado e o Exmo . Sr. Pre-
sidente do Tribunal de Justiça do 
Estado de Minas, porque autores 
do Ante-Projeto e da sanção da Lei, 
estão igualmente incluídos nos 
"órgãos" que o art. 3° da Lei n11 
4 .337, de 1°j6j1965 manda ouvir, pa-
ra que cada qual apresente as ra-
zões de Direito que consideram 
acertadas na elaboração da Lei ob-
jeto da Representação n . 658 (art. 
47) e na prática da promoção dos 
Juízes de Direito a Juízes do Tri· 
bunal de Alçada. 

REQUERIMENTO 

Ao Egrégio Supremo Tribunal Fe-
deral: 

A Assem~léia Legislativa do Es-
tado de Minas Gerais requer se dig-

ne de não conhecer da Representa-
ção n. 658, de 24 de novembro de 
1965; mas, se o fizer, seja para jul-
gá-la improcedente, também conde-
nando nas custas o ilustre Repre-
sentante. 

Nestes têrmos, confia em que se 
lhe faça e espera a mas serena Jus-
tiça! 

Palácio da Inconfidência, em Be-
lo Horizonte, aos 31 de dezembro 
de 1965 . 

(a.) Dr. Luiz Advincula Reis -
Consultor-Chefe da Assembléia Le-
gislativa do Estado de Minas Ge-
rais - Advogado inscrito sob o n. 
904 na O. A. B. Seção de Minas Ge-
rais. 

-Vêm à Mesa: 

PROJETO NO 3 . 563/66 

Dá a denominação de Dom Othon 
Motta ao Colégio Normal Oficial da 
cidade de Conceição do Rio Verde . 

A Assembléia Legislativa do Es-
tado de Minas Gerais decreta: 
. Art. 1 o - Fica atribufda a deno-

minação de Dom Othon Motta ao 
Colégio Normal Oficial, com sede 
na cidade de Conceição do Rio 
Verde. 

Ai't. 2° ~ Revogam-se as dispo 
sições em contrário, entrando esta 
lei em vigor na data de sua publi-
cação. 

Sala das Reuniões, 1 ~ de ma Iço 
de 1966. 

Manoel Costa - Expedito Tava-
res - Martins Silveira - Carlos 
Eloy - Waldir Morato - Souza e 
Silva - Wilson de Paiva - João 
Luiz de Carvalho. 

Justificativa: - Pelos numerosos 
serviços prestados à coletividade de 
Conceição do Rio Verde, como prfn-
pe da Igreja Católica, merece Dom 
Othon Motta a distinção que lhe 
preserva o presente Projeto de Lei. 

Todos quantos o conhecem têm 
sempre em destaque sua figurares-
peitável e, acima de tudo, as quali-
dades privilegiadas de que é de-
tentor. 
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Desde suas funções de Visltador 

Apostólico, nos Seminários de Mi-
nas Gerais, até sua investidura no 
Bispado de Campanha, tôda a sua 
existência frutuosa se dedicou in-
teiramente ao serviço da Santa 
Igreja, com um passado de incan-
sável trabalho pela propaganda 
cristã e pela assistência aos filhos 
espirituais do Sul de Minas. No 
primeiro oficio, suas pregações e 
diretrizes ficaram inesquecíveis no 
coração dos sacerdotes que tempo-
ràriamente se ordenam. Como pas-
tor, continua empolgante e entu-
siástica a obra de seu espírito sa· 
cerdotal benfazejo . 

São os motivos por que solicita-
mos a provação dêste Projeto, im· 
buidos do propósito de prestarmos 
relevante colaboração àquele povo. 

Sala das Reuniões, 14 de março 
de 1966. 

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

Manoel Costa. 

PROJETO N° 3. 564j66 

Dá a denominação de "Conjunto 
Orestes Diniz" aos edifícios onde 
funcionam o Departamento de Le· 
pra e Dispensário Central. 

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

Art. 1 o - Os prédios situados à 
Avenida Francisco Sales n° 1. 084 e 
Praça Hugo Werneck 100, onde fun-
cionam o Departamento de Lepra e 
Dispensário Central, respectivamen-
te, passam a denominar-se "Con-
junto Orestes Diniz". 

Art. 2° - Esta lei entrará em 
vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em con-
trário. 

Sala das Reuniões, 14 de março 
de 1966. 

Mário Hugo Ladeira - Jarbas 
Medeiros - Jorge Ferraz - Jeho-
vah Santos - Sebastião Anastá-
cio - W.aldlr Mo rato. 

Justificativa - O Projeto tem por 
escopo homenagear .um dos mais 
ilustres sanitaristas que possuímos. 

Se repassarmos os olhos nas pá-
ginas brilhantes da vida de Orestes 
Diniz vemos sua vocação de ser-
vir à causa da Saúde Pública do 
Pais. Ao lado de outros nomes 
conspícuos, batalhou para levantar 
os niveis de saúde de nosso homem. 

Diplomado pela Faculdade de Me-
dicina da Universidade de Minas 
Gerais, foi convidado para assis-
tente da cátedra de Dermatologia 
tornándo-se um competente espe: 
cialista. Sua vocação, porém, era 
mesmo a de servir na grQ.."lde bata-
lha sanitária, dando os melhores 
anos de sua vida em prol da sa.úde 
coletiva. Diretor do Sanatório "San-
ta Isabel", diretor do Departamen-
to de Lepra, diretor do Departa-
mento Estadual de Saúde, hoje Se-
cretaria da Saúde, diretor do Ser-
viço Nacional de Lepra, diretor do 
Departamento Nacional de Saúde, 
por onde passou deixou traços mar· 
cantes de sua personalidade, de seu 
dinamismo . Vítima de insidiosa 
moléstia, mesmo assim, em pleno 
sofrimento, não esmorecia, falan-
do com entusiasmo sôbre os pro-
blemas nacionais, particularmente 
os sanitários . O Pais, especialmen-
te Minas, perdeu muito cedo êsse 
eminente servidor. 

Exemplar chefe de familla, gran-
de médico, benquisto na sociedade, 
será sempre chorado pelos seus 
amigos. Por onde passou só espar-
giu luzes, contaminou seus compa-
nheiros de entusiasmo pela Saúde 
Pública. Todo problema sanitário 
entregue a Orestes Diniz já tinha 
grande probabilidade de êxito, tal 
a dedicação e amor ao seu notável 
trabalho. 

Conhecido universalmente, deixou 
mais de uma centena de trabalhos 
publicados. Tomou parte ativa em 
diversos congressos nacionais e in-
ternacionais, nos quais se destacou 
brilhantemente. Em face do seu 
grande mérito, recebeu várias con-
decorações e homenagens. 

Nossa amizade e convivênoia com 
Orestes Dlniz foi longa. Em nossa 
passagem pelos serviços sanitários 
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de Minas, ainda jovem. valemo-nos 
tantas vêzes da experiência daque-
le insigne sanitar·ista, que possuía 
a modéstia dos sábios, a humilda-
de dos santos. 

Idealizador, construtor do conjun-
to arquitetônico onde funcionam o 
Departamento de Lepra e Dispen-
sário Central, nada mais justo do 
que prestar-lhe esta homenagem, 
dando o nome de "Conjunto Oreste 
Diniz" ao mesmo. Por todos os 
cantos e salas daquele laboratór.io 
de trabalho vem-nos à lembrança o 
vulto saudoso de Orestes Dinlz e 
sentimos-lhe a presença . O preito 
de justiça que ora tributamos ao 
distinto sanitarista servirá para 
mostrar aos contemporâneos e aos 
que vierem após, que por ali pas-
sou um dos mais notáveis servido-
res da causa sanitária do País . 

Mário Hugo Ladeira . 
- Publicado o Projeto, inclua-se 

em Ordem do Dia . 

REQUERIMENTO N. 1 . 162 

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

O Deputado que este subscreve, 
na forma regimental, requer à As-
sembléia Legislativa que dirija um 
apêlo ao Exmo. Sr. Prefeito Munici-
pal de B. Horizonte e à direção do 
Departamento Municipal de Trans-
portes Coletivos, no sentido de ser 
restabelecida a linha de troleibus 
Cruzeiro, ou, se fôr mais conveni-
ente, transformar a ~a do tro-
leibus Sion em circular, subindo a 
Rua Grão Mogol e descendo pela 
Rua Pium-f. 

Sala das Reuniões, 14 de março 
de 1966 . 

(a.a.) Nicanor Armando - João 
Navarro - Altair Chagas - Joa-
quim de Melo Freire - Expedito 
Tavares. 

Jusiificativa - Os troleibus pres-
tam enorme serviço à coletividade 
belorizontina, por ser um trans-
porte eficiente e confortável, sen-
do uma aspiração de todos, que 

êles atinjam os mais diversos pon-
tos da cidade . 

Acontece, que foi extinta a li-
nha do troleibus Cruzeiro, preju-
dicando os moradores das ruas 
em que fazia seu percurso, parti-
cularmente os estudantes que, mui-
to justamente, obtém facilidades 
para se utilizarem dêsse meio de 
transporte. 

Um incalculável número de pes-
soas reclama o restabelecimento 
da linha do troleibus Cruzeiro, a 
qual poderia ser suprida de outra 
maneira, na impossibilidade do res-
tabelecimento. Trata-se da trans-
formação da linha do troleibus 
Sion em circular, como se sugere 
no presente Requerimento . 

(a .) Nicanor Armando . 
-A Comissão de Assuntos Mu-

nicipais. 

REQUERIMENTO N . 1 .163 

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

O Deputado abaixo assinado, na 
forma regimental, requer, ouvida 
a Casa, seja enviado aos Exmos. 
Srs . Presidente da ·República, Mi-
nistro de Minas e Energia, Presi-
dente das Centrais Elétricas de Mi-
nas Gerais S . A . (CEMIG), apêlo 
no sentido de ser levada a fôrça 
da CEMIG à localidade de Mer-
cês de Água Limpa, município de 
São Tiago, Minas Gerais. 

Sala das Reuniões, 14 de março 
de 1966. 

(aa.) Nicanor Armando - João 
Vaz - Ladislau Sales - Alvimar 
Mourão - Florivaldo Dias. 

Justificativa - Desde longa data 
a população de Mercês de Água 
Limpa vem pleiteando seja esten-
dida, à sua localidade, a rêde de 
energia elétrica da CEMIG. 

Tal providência muito concorre-
ria para o progresso da região, 
que se caracteriza pela excelência 
das suas terras, classificadas en-
tre as melhores do Estado. 
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A rêde elétrica se encontra 

atualmente a poucos quilômetros 
de distância, no lugar denomina-
do Coqueiros. 

Tratando-se de assunto de estri-
ta ordem técnica, envolvendo inú-
meros aspectos, julgo oportuno 
transcrever, como parte desta jus-
tificação, a correspond~cia troca-
da entre pessoas e ent1dades in-
teressadas nesta questão, que vem 
se arrastando desde princípios de 
1965. 

Sala das Reuniões, 14 de março 
de 1966. 

(a.) Nicanor Armando. 

OFtCIO 

Belo Horizonte, 14 de maio de 
1965. 

A Companhia óe Estanho São 
João del Rei. · 

Avenida Visconde de Inhaúma, 
65, 4.0 andar. 

Rio de Janeiro - GB. 
Assunto: Fornecimento de Ener-

gia Elétrica a Mercês de Água 
Limpa- MG. 

Prezados Senhores: 
Com referência aos entendimen-

tos que tivemos o prazer de man-
ter com os Srs . Reger Maurlce 
Martin e Pierre Cartiam, a pro-
pósito do desejo de Mercês de 
Água Lima de receber energia elé-
trica da CEMIG, através da linha 
de propriedade dessa Mineração 
no Municipio de Nazareno, - MG, 
vimos solicitar de V. S. confirmar 
o seguinte: 

1. Se a Companhia de Estanho 
São João dei Rei está de acôrdo 
em doar à CEMIG a linha de sua 
propriedade, livre de qualquer 
ônus para esta. 

2. Se a Companhia de Estanho 
São João del Rei está de acôrdo 
em transferir, por sua conta ex-
clusiva, sua cabine de Proteção e 
Medição do local atual para jun-
to da Mineração. 

Isto feito, procurará a CEMIG 
obter os recursos financeiros ne-
cessários para construir uma li-

nha entre a Mineração e Mercês de 
Água Limpa e rêde distribuição 
naquela localidade, de acôrdo com 
os padrões técnicos adotados pe-
la CEMIG, assim como recursos 
para executar uma eventual refor-
ma na atual linha de propriedade 
deV. &. 

Queremos esclarecer, ainda, que 
a transferência de propriedade da 
linha para a CEMIG ainda não obri-
gará esta a atender futuros au-
mentos de carga dessa Companhia 
sem que sejam atendidas por V. 
Sas. as providências que forem 
solicitadas pela CEMlG para pos-
sibilitar o aumento de carga pre-
tendido. 

Na expectativa de um breve pro-
nunciamento de V. Sas. sôbre o 
assunto, subscrevemo-nos. 

Atenciosamente, 
Centrais Elétricas de Minas Ge-

rais S/A. 
(a.) Luis Cláudio Magalhães 

Diretor. 

OFtCIO 

Belo Horizonte, 4 de junho de 
1965. 

Exmo. Sr. Deputado Nicanor Ne-
to Armando. 

Assembléia LegislatiV>a do Esta-
do de Minas Gerais . 

Belo Horizonte - MG. 
Assunto: Fornecimento de ener-

gia elétrica. 
Prezado Senhor: 

Em atenção à carta de V. Exa. 
de 24 de maio do corrente ano, 
tratando do problema de abasteci-
mento de energia elétrica ao dis-
trito de Mercês de Água Limpa, es-
tamos lhe enviando, em anexo, uma 
cópia da· carta dirigida ao Sr. Pre-
feito de São Tiago, na qual estão 
resumidas a.s providências que de-
verão ser tomadas para que a 
CEMIG possa distribuir energia 
elétrica em Mercês de Água Lim-
pa. 

Sem mais para o momento, 
subscrevemo-nos, 
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Atenciosamente, 
Centrais Elétricas de Minas Ge-

rais S/A. 
(a. } Celso Mello de Azevedo, 

Presidente . 

CóPIA DO OFíCIO 

Belo Horizonte, 4 de junho de 
1965 . 

Exmo. Sr . 
Antônio Belfort da Mata 
DD. Prefeito Municipal de São 

Tiago- MG. 
Assunto: Fornecimento de ener-

gia elétrica. 
Senhor Prefeito: 

De acõrdo com a solicitação 
que nos foi formulada informa-
mos a V . Exa . , que será necessá-
rio o atendimento dos seguintes 
itens para que a CEMIG possa as-
sumir a responsabilidade da distri-
buição de energia elétrica no dis-
trito de Mercês de Água Limpa . 

1. Construção de uma linha de 
distribuição entre a Mineração da 
Cia . de Estanho São João del Rei 
e Mercês de Água Limpa, orçada 
em Cr$ 16 .000. 000 (dezesseis mi-
lhões de cruzeiros). 

2. Construção de uma rêde de 
distribuição primária, secundária 
e de iluminação pública, compos-
ta de 92 postes, orçada em Cr$ 
28 .000 .000 (vinte e oito milhões 
de cruzeiros) . 

3. Aceitação pela Cia. de Esta-
nho São João Dei Rei das condições 
estabelecida em nossa carta n . 
3.996/65/DDD, cópia anexa. 

4. Para que a CEMIG possa exe-
cutar a linha e rêde de distribuição 
citadas nos ítens 1 e 2, necessitará, 
portanto, de uma cooperação fi-
nanceira no valor de Cr$ 44.000.000. 
Esta cooperação poderá se dar 
através de aquisição de ações da 
CEMIG por parte da Prefeitura e 
população de São Tiago, ou através 
de verbas federais, .de forma que se 
obtenha o total do orçamento pre-
visto . Esclarecemos que a parce-
la que fôr proveniente de verbas fe-

derais não poderá ser convertida 
em ações da CEMIG . 

5 . O prazo da validade desta 
proposta e de 90 (noventa) dias a 
partir da data desta carta, deven-
do a cooperação financeira ser 
entregue em dinheiro dentro dês-
te prazo, findo o qual a CEMIG se 
reserva o direito de rever os pre-
ços dêste orçamento, atualizan-
do-o. 

6 . A CEMIG executará a linha e 
rêde de distribuição referidas nos 
itens 1 e 2, no prazo de 18 (dezoi-
to) meses após a integralização do 
pagamento da cooperação finan-
ceira solicitada. Após êste pra-
zo e tendo sido outorgada, pelos 
órgãos federais competentes, a res-
pectiva concessão, a CEMIG assu-
mirá os serviços de distribuição de 
S. Tiago . 

7 . Caso seja do interêsse dessa 
Prefeitura a iluminação ornamen-
tal, tipo padrão CEMIG nas pra-
ças e ruas dessa cidade, o que não 
está previsto no orçamento do 
ítem 2, as negociações para tal de-
verão ser feitas à parte. 

8. Na hipótese de que V . Exa. 
deseje pleitear empréstimo junto à 
Caixa Econômica Estadual ou Fe-
deral, estamos anexando um exem-
plar dos nossos Estatutos e lhe in-
formamos que a CEMIG distribuiu 
em 1964 dividendos de 13% sõbre 
as suas ações. 

9. A concessionária local deve-
rá assinar os documentos necessá-
rios à transferência dos serviços 
de eletricidade e os expedientes pa-
ra a efetivação da transferência da 
concessão, bem como o de retira-
da de bens e instalações de sua 
propriedade, cujas minutas de re-
querimentos estamos enviando em 
anexo, providenciando a sua reti-
rada diretamente, tão logo a 
CEMIG os libere . No caso de ser 
esta concessionária a Prefeitura, V. 
Exa. poderá obter as respectivas 
leis autorlzativas, enviando-nos có-
pias autenticadas em 3 vias. 

10 A Prefeitura Municipal de 
S. Tia&o, deverá assinar com a 
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CEMIG um contrato de iluminação 
pública, nos têrmos do contrato pa-
drão adotado pela Cia. com as de-
mais Prefeituras, conforme minu-
ta anexa. Neste sentido, a Prefei-
tura deverá obter lei autorizativa e 
nos enviar três cópias autentica-
das. 

11. A Prefeitura Municipal de 
São Tiago garantirá à CEMIG o 
pagamento, em dia, das contas de 
energia de sua responsabilidade, 
incluindo-se nestas as de ilumina-
ção pública, bombas dágua e pré-
dios municipais . 

12 . A Prefeitura Municipal de 
São Tiago deverá providenciar a 
numeração das casas e a nomen-
clatura das ruas, com placas de-
vidamente afixadas, de modo a per-
mitir a fácil identüicação das ca-
sas pelo serviço de ligações da 
CEMIG . 

13 . A C ia . Telefônica local (se 
houver) deverá assinar com a 
CEMIG contrato de uso mútuo de 
postes, nos têrmos-padrão, confor-
me minuta anexa. 

14. A CEMIG aplicará aos con-
sumidores dessa localid-ade após o 
início de sua operação, as tarifas 
que estiverem em vigor para o seu 
sistema, inclusive as sobretaxas 
previstas pelo Decreto Federal n. 
41 . 019, de 26 de fevereiro do957, 
que regulamenta os serviços de 
energia elétrica no País. 

15. Os pedidos de ligação se-
rão atendidos em obediência ao 
estipulado na portaria de tarüas 
que estiver em vigor e ao Decreto 
Federal n . 41. 019. Os consumi-
dores deverão padronizar as suas 
entradas de serviço, de acOrdo com 
as normas da Cia. , a fim de que 
possam ser instalados pela CEMIG, 
os aparelhos de medição. 

16. As leis autorizativas referi-
das nos ítens 9 e 10 -desta, deve-
rão ser encaminhadas à Cia. jun-
tamente com o "De Acõrdo" de V. 
Exa. na 2.ll- via desta carta. 

Sendo o que se nos apresenta no 
momento, levamos a V. Exa. nos-

sos protestos de elevada estima e 
distinta consideração. 

Atenciosamente, 
Centrais Elétricas de Minas Ge-

rais S .A. - (a.) Celso Mello de 
Azevedo - Presidente . 

Anexos: 
Minuta Lei Municipal - Minuta 

Contrato Ilum . Pública - Minuta 
Contrato Uso Mútuo de Postes -
Minuta - Requerimento Transf. 
Concessão - Minuta Requerimento 
Retirada de Bens - Estatutos da 
CEMIG. 

De acOrdo. 
(a .) Prefeito Municipal. 
- A Comissão de Transportes. 
-Vem à Mesa o seguinte: 

REQUERIMENTO 

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

Os Deputados abaixo assinados, 
na form-a do Artigo 101, parágrafo 
único do Regimento Interno, re-
querem a V. Exa. a convocação 
de Resunidos Extraordinárias para 
os dias 16 - 17 - 18 - 21 - 22 -
23 - 24 25 e 28, às 20 horas e pa-
ra os dias 19 e 26 às 14 horas, com 
o fim especial de discutir e votar 
os vetos que se encontram na Oa-
sa . 

Sala das Reuniões, 14 de março 
de 1966. 

(aa.) Wilson de Paiva- Pereira 
de Almeida - Ataliba Mendes 
Expedito Tavares - Carlos Eloy 
Wilson Modesto - Luiz Junqueira 
- Batista Miranda - Hugq Cas-
telo Branco - Sinval Boaventura 
- V·aldir Morato - Altair Chagas 
- Valdir Melgaço - Florivaldo 
Dias - Ladislau Sales - Gerardo 
Grossi - Jorge Ferraz - Orlando 
Andrade - Homer.o Santos - Car-
los Megale - Alvimar Mourão -
Waldomiro Lobo - Pires da Luz 
- Sette de Barros - Euler Lafe-
tá - Souza e Silva - Raul Fer-
nandes - Gomes Moreira - Pau-
lino Cícero - José de Castro 
Nicanor Armando. 
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- Faça-se o Edital, nos têrmos 

do Art. 101, § único, do Regimen-
to Interno. 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa 
vai passar a deferir a palavra aos 
oradores previamente inscritos. 

Com a palavra o Sr . Deputado 
José Maria Magalhães. 

O SR. JOSE:: MARIA MAGA-
LHAES - Sr . Presidente, Srs. De-
putados . 

Infeliz do Govêmo que não res-
peita a juventude. Belo Horizon-
te assistiu, na manhã de sábado, a 
um episódio da maior violência 
contra uma classe que deveria me-
recer respeito, que é a classe dos 
estudantes universitários . A par-
ticipação do estudante na vida pú-
blica não se restringe aos episó-
dios em nossa Pátria, mas é uma 
participação mundial . Haja vis-
ta os acontecimentos da Indonésia, 
nos dias presentes . O estudante 
representa a chama viva da comu-
nidade, aquela chama que não es-
tá ainda contaminada pelos gases 
nauseabundos da politicalha e do 
tunediatismo, aquela chama que 
reluz autêntica, movida apenas pe-
lo idealismo . E foi assim, Sr . 
Presidente, Srs. Deputados, que 
se realizou o já tradicional desfi-
le dos calouros das nossas Univer-
sidades . Não acreditamos em in-
filtração e se existe é insignifican-
te; é apenas aumentada por aquê-
les que desejam agir pela violên-
cia para justificar esta mesma vio-
lência. Se houve o dedo do ex-
tremismo nós o condenamos mas 
temos a certeza de que a auten-
ticidade dos princípios do estudan-
te mineiro estava ali, em praça 
pública, fazendo uma festa do 
estudante, que é o "batismo do ca-
louro" e tecendo criticas ao Go-, . 
vêmo Federal, mas critlcas que 
estão na consciência de todo o po-
vo braslleiro, criticas as mais jus-
tas, reais, leais e autênticas. :i!:s-
te comportamento dos estudantes 
mineiros signlficava uma válvula 
de escape para as aflições, e para as 
angústias do nosso povo . Por ls-

to, deveriam êles ser tratados com 
o devido respeito e não com vio-
lência, traumatizando tOda, cons-
ciência nacional, porque ela. não 
atinge somente aos estudantes mas 
a tôda família mineira . :i!:ste episó-
dio, Sr. Presidente, afronta a nossa 
cidade, que se desenvolve, cidade 
que é do estudante. Um episódio a 
que .assisti durante o transcorrer do 
filme, multo me impressionou: um 
estudante prêso, seguro por um 
guarda, já se encaminhava para 
entrar na Rádio Patrulha, sem ne-
nhuma reação, quando foi golpeado 
por um outro guarda, a cassetete, 
pelas costas. CUlpa não cabe à po-
licia civil ou à guarda civil; culpa 
cabe ao Govêmo, responsável por 
essa policia, de tão gloriosa con-
duta em nossa Capital, que não 
teria agido assim por iniciativa 
própria . Por trás de tudo isto, 
Sr . Presidente, deve existir a res-
ponsabilidade do Sr . Governador, 
do Sr. Secretário da Segurança e 
do Sr . Diretor do DOPS . Não é 
possfvel que, depois de transcorri-
do tão lamentável incidente, pos· 
samos culpar êsses policiais que 
cumprem ordens. 

Mas, quando existem ordens de 
uma fOrça superior hierárquica, 
motivada por respeito à disciplina 
e levada pelas emoções da psicolo-
gia das multidões, então essa mes-
ma policia age de maneira con-
trária às suas tradições . Esta mo-
cidade deveria ser estimulada, por-
que esta geração que ai está é uma 
geração frustrada, desesperança-
da. Esta mocidade representa a 
nossa esperança . Esta Casa, em 
boa hora, por ação do seu Pre-
sidente Bonifácio de Andrada, to-
mando conhecimento dos lamen-
táveis acontecimentos, abriu suas 
portas a fim de que o estudante 
viesse se refugiar aqui da sanha 
dos policiais, sob a ordem do Go-
vêmo e do Secretário da Seguran-
ça. 

Esta Casa não poderia ter ou-
tro comportamento e nós aqui es-
tamos, Sr. Presidente, para a-
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caminhar à Mesa uma moção de 
congratulações e de solidariedade 
com a classe estudantil, e, por· 
que não dizer, ao povo de Minas 
Gemis, que foi humilhado, que foi 
atingido no âmago das suas emo-
ções e da sua alma, com estas 
cenas de selvageria, com estas ce-
nas de violência e de desacato à 
consciência do povo . E mais ain-
da, afrontando aquilo que há de 
mais sagre.do na consciência do 
povo b r as 11 e i r o, que é o senti-
mento religioso, penetrando, sacri-
legamente, num templo, a Igre-
ja São José, batendo nos es-
tudantes que lá estavam, quebran-
do os bancos daquela Igreja sObre 
o veemente protesto do pároco que 
lá estava. Nunca se viram fatos co-
mo êstes, em todos os regimes, em 
tOdas as ditaduras que foram insta-
ladas em nosso Pais, pois sempre 
se respeitou a Igreja como domí-
nio inatacável para os cidadãos e 
para as consciências. Tudo isto 
aconteceu nesta Capital e não po· 
demos antecipar então o que 
acontecerá no interior do nosso 
Estado . 

Encaminhamos à Mesa, Sr . Pre-
sidente, um voto de protesto, um 
voto de solidariedade à classe es-
tudantil , que foi tão decantada por 
Rui Barbosa, no seu mais notável 
discurso: "Palavras à Juventude", 
para renovar o respeito, o cari-
nho que tinha Rui Barbosa pela 
mocidade . Devemos lembrar tam-
bém, num dêsses trechos, que Rui 
Barbosa diz: ".A Pátria não é nin-
guém . São todos e cada qual tem 
no seio dela o mesmo respeito à 
idéia, à palavra e à associação" . 

Encaminhamos, portanto, a V . 
Exa . , Sr. Presidente, o Requeri-
mento, já assinado por dezenas 
dos Srs . Deputados, vazado nos se-
guintes têrmos: 

REQUERIMENTO 

Exmo . Sr . P.residente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais, 

Requeremos a V . Exa ., ouvida a 
Casa, faça constar em Ata um vo-
to de congratulações com os Es-
tudantes Universitários que, no dia 
12 p . p ., realizaram democrática 
passeata na Capital . 

Conforme é do conhecimento 
público, sofreram as maiores vio-
lências por parte dos policiais, por 
ocasião dessa já tradicional Pas-
seata dos Calouros das Faculdades 
de Minas Gerais, sendo agredidos 
até dentro da Igreja São José, que 
não foi sequer respeitada pela Po-
lícia . 

Requeremos, ainda, seja dado co-
nhecimento desta manifestação da 
Assembléia à União Estadual dos 
Estudantes de Minas Gerais, ao Di-
retório Central dos Estudantes da 
Universidade Federal de Minas Ge-
rais, ao Diretório Central dos Es-
tudantes da Universidade Católica 
de Minas Gerais e à União Minei-
ra de Estudantes Técnicos e In-
dustriais . 

Sala das Reuniões, 14 de março 
de 1966 . 

( aa . ) José Maria Magalhães 
Carlos Elóy - Aníbal Teixeira -
Valdir Melgaço - Martins Silvei· 
ra - Florivaldo Dias - Nicanor 
Armando - João Navarro - Wal-
thon Goulart - Altair Chagas 
Wilson Modesto - João Vaz 
Carlos Megale - Joaquim de Me-
lo Freire - Hugo Castelo Branco 
- Hélio Garcia - Wilson de Pai-
va- Expedito Tavares- Gerardo 
Grossi - Lúcio de Sousa Cruz -
Nunes Coelho - Benedito Xavier 
- Maria Pena - Mário Hugo La-
deira - Wilson Chaves - Agosti· 
nho Campos Neto - Jorge Vargas 
-Aureliano Chaves- Sinval Boa· 
ventura - José de Castro - Mar-
ta Nair Monteiro- Sette de Barros 
- Alvimar Mourão - Batista Mi-
randa. 

Justificativa Justifica êsse 
nosso Requerimento o fato de te-
rem sido os Estudantes Universi-
tários agredidos brutalmente pela 
Policia Civil, sem que, para isso, 
houvesse motivo. 
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~les que são a presença anima-

da e vivente, palpitante e criadora 
da Nação, merecem o respeito e 
o apoio de todos. 

A Liberdade, neste Pais, ainda 
que "oscilante e mal segura", pre-
cisa ser preservada . É no calor da 
mocidade, determinada e segura, 
que se robustece a Nação . 

Não é na violência que os moços 
buscam o diálogo, mas na com-
preensão e na tolerância dos mais 
velhos. 

A êles, pois, a nossa solidarieda-
de e o nosso apoio. 

Que sejam punidos os responsá-
veis pelos acontecimentos, para 
que cenas tão degradantes não se 
repitam nesta Cidade eminente-
mente universitária. 

Reiteramos, ainda, o nosso pro-
testo veemente e nossa repulsa pe-
lo desrespeito à querida e tradi-
cional Igreja de São José. 

Sala das Reuniões, 14 de março 
de 1966 . 

(a.) José Maria Magalhães . 
~ste Requerimento, Sr . Presi-

dente, tem justificativa que está 
em sintonia com as palavras que 
eu disse aqui . E fica, neste pra-
zo intimo que temos no Primeiro 
Expediente, o nosso maior protes-
to para que sejam tomadas as 
providências necessárias e que o 
Sr . Governador e o Sr . Secretário 
da Segurança saibam arcar com a 
responsabilidade dêsse tnfausto 
acontecimento ocorrido em nossa 
Capital. 

(Palmas das galerias) . 
O Sr. Presidente - (Bonifácio 

de Andrada) - Atenção! As ga-
lerias não podem se . manifestar, 
de acôrdo com as claras determi-
nações do nosso Regimento Inter-
no . 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
palavra o nobre Deputado José de 
Castro. 

O SR . JOSJ!l DE CASTRO - Sr. 
Presidente, Srs. Deputados. Certa-
mente não há de haver nesta Casa 
voz menos credenciada do que a 
nossa para abordar o tema que tô-

da a Capital, que todo o Estado e 
que todo o Pais debate neste ins-
tante, porque nós, pertencentes ao 
ex-Partido Trabalhista az-asileiro, 
porque nós, presos durante o movi-
mento militar de 31 de março, por-
que nós, que temos IPM a respon-
der, certamente, não seriamos pru-
dentes, não seríamos de bom senso, 
não seríamos de equilíbrio se v"ésse-
mos a esta Tribuna tecer nossos co-
mentários e levantar nosso protes-
to contra cenas de vandalismo que 
se praticaram contra os estudantes 
no último sábado . 

Sabemos, percebemos, sentim.os e, 
enfim, somos capazes de avaliar a 
gravidade da nossa posição mas, 
assim mesmo, com tudo isso e 
apesar disso, não poderíamos si-
lenciar nossa voz, não poderíamos 
calar nem poderíamos curvar-nos 
diante da brutalidade, do vanda-
lismo, da estupidez que se prati-
cou contra estudantes aqui na Ca-
pital . Era preciso, era necessário 
que meditássemos e meditássemos 
longamente sôbre nossa posição, 
para que tivéssemos, já não digo 
a coragem, esta coragem tão fugi-
dia, tão ausente dos homens públi-
cos dêste País, depois de março de 
64 para cá, era preciso também que 
meditássemos sôbre o mêdo que 
nós temos, que meditássemos sôbre 
nossas responsabilidades, porque 
nós as temos, era preciso que me-
ditássemos intensa e profundamen-
te sôbre a posição de cada Depu-
tado nesta Casa, cada um represen· 
tante de parcela ponderável da opi-
nião pública do Estado para que 
viéssemos, modesta e humildemen-
te, como é de nosso feitio, assomar 
a esta Tribuna e assomar a ela, Sr. 
Presidente, a qualquer risco; Srs. 
Deputados, assomei a ela para lan-
çar nosso mais veemente e categó-
rico protesto contra a brutalidade, 
contra a estupidez inominável e in-
justificável que se praticou contra 
os estudantes de Belo Horizonte. Di-
zjam que êstes estudantes portavam 
cartazes subversivos. Não tenho a 
honra de conhecer nenhum cartaz, 
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pois não sabia do movimento e, 
antes, não o conheci, nem durante, 
e dêle só tomei conhecimento de-
pois. Pelo que li e vi nos jornais, 
a maioria dêstes cartazes pedia li-
berdade. E, que Nação é esta, que 
Estado é êste, em que sua repre-
sentação de vanguarda, os estudan-
tes de hoje, que são seguramente os 
condutores da Nação amanhã, não 
têm o direito elementar, direito 
básico, direito fundamental de pe-
dir liberdade, que é aquilo por que 
todos nós gritamos, não da Tribuna, 
porque é privilégio de alguns, mas 
no rádio, na televisão, e pelo menos 
seguramente no fundo de nossos 
corações? Liberdade para um po-
vo que não se habitua, não se ha-
bituou a ser escravo. Que pediam 
os estudantes? Liberdade I E' sub-
versão, importunam a ordem, êsses 
estudantes quando pedem somente 
isto ao govêrno revolucionário que 
se fêz, que se gerou e se consofidou, 
prometendo liberdade ao povo? Pe-
dem apenas que o govêmo cumpra 
a sua palavra. 

Mas, nossa presença nesta Tribu-
na tem menos o sentido da solida-
riedade aos que apanharam, aos 
que sofreram pela causa da liber-
dade, mas tem outro sentido maior, 
tem outro sentido mais profundo, 
que gos~os de salientar e de 
expressar de maneira absoluta: tem 
o sentido de uma convocação, tem 
o sentido de apelar aos Deputados 
desta Casa aos representantes do 
povo mineiro para que não se omi-
tam e não permitam que isto se 
repita mais na terra de Tiradentes, 
como não devem permitir a inva-
são de seus lares, a violentação de 
suas espôsas e de seus filhos por-
que, na medida em que fazem con-
cessões, na medida em que apelam 
para o bom senso, na medida em 
que apelam para o equillbrio, na 
medida em que apelam para as fOr-
ças objetivas, evidentemente, a tira-
nia ganha fôrça. E, neste regime de 
liberdade, alguém pode-se sobrepor 
à violência, pode-se sobrepor a pan-
cadaria, ao ódio, ao desrespeito e à 

vilania? Só mesmo esta Casa, que, 
em tantas oportunidades anterio-
res teve de se levantar para pro- · 
testar contra a violência, o pode 
fazer agora. E' preciso que a As-
sembléia de Minas se levante hoje 
e se levante nas suas tradições, se 
levante amparada no seu passado 
de tradições libertárias, se levante 
para dizer um "Basta", para dizer 
aos seus governantes, dizer à Na-

ção, que seus filhos têm o direito 
de protestar e protestar pacifica-
mente, como o fizeram. 

São estas as nossas palavras, as 
palavras do PTB que, ao finalizar, 
relembra e deseja relembrar ao Sr. 
Governador Israel Pinheiro que ês-
ses moços, que foram espancados 
em prSQa pública, se constituíram 
na. vanguarda atuante da sua elei-
ção em Belo Horizonte e em todo 
o Estado; foram êsses moços, fo-
ram êsses jovens que empunharam, 
que seguraram e alevantaram a 
bandeira de Israel Pinheiro, convic-
tos, certos, conscientes de que es-
tavam levantando, empunhando a 
bandeira da liberdade. Agora, não 
pode o Sr . Governador do Estado 
virar de cabeça para baixo essa 
bandeira, para espancar, para vili-
pendiar, para pisar, para esmagar 
aquêles que o levaram às honrá-
rias, de onde se encontra, que é o 
Palácio da Liberdade e não é o Pa-
lácio da Tirania. 

O SR. PRESIDENTE - Com a 
palavra o Sr. Deputado Waldomiro 
LObo . 

O SR. WtALDOMIRO LOBO 
Senhor Presidente, Srs. Deputados. 

SObre as ocorrências de sábado 
contra os estudantes, reservo-me 
para tratar dêste assunto na opor-
tunidade do encaminhamento da 
votação da Proposição apresentada, 
eis que outro assunto, também im-
portante, traz-me à Tribuna, neste 
instante. 

Há alguns anos, o então Gover-
nador Milton Campos autorizava a 
construção de um prédio com a 
finalidade de abrigar tuberculosos 
pobres em trânsito. Posteriormente, 



-402-
o prédio fôra abandonado, isto é, 
servia apenas para um sargento re-
formado da Policia criar cachor-
ros. Denunciei êste fato, por diver-
sas vêzes, desta Tribuna . Como os 
Governos não tomassem qualquer 
providência, resolvi ocupar aquê-
19 prédio; reformei-o e coloquei-o 
prestando serviço à cidade . Duran-
te muito tempo não se via pelas 
ruas tuberculoso pobre debaixo de 
marquises ou nas estações rodoviá-
rias ou ferroviárias; eram êles 
abrigados naquele prédio, cuja fi-
nalidade era justamente essa: abri-
gar tuberculosos pobres em trânsi-
to nesta Capital. 

Com a vitória do Governador 
Magalhães Pinto e ocupando a Se-
cretaria de Saúde e Assistência o 
Dr . Roberto Resende, aproveitei a 
oportunidade P.ara entregar ao Go-
vêrno aquêle abrigo em pleno fun-
cionamento, sob a condição precí-
pua de que, a partir daquela data, 
o Govêrno fizesse com que o abri-
go cumprisse a sua verdadeira fi-
nalidade . Na gestão do Sr. Salim 
Nacur à frente daquela Secretaria, 
o prédio foi cedido para funciona-
mento do Hospital Cícero Ferreira. 
Protestei desta Tribuna! Secretário 
e Governador tomaram então a se-
guinte deliberação: determinaram a 
construção imediata de um barra-
cão ao lado do prédio para cum-
prir a finalidade de abrigar os tu-
berculosos pobres, até que se rea-
lizassem os exames. Passados 30 
dias, deixou a Secretaria o Dr . Sa-
lim Nacur e o caso não foi resol-
vido. O prédio para funcionamento 
do Hospital Cícero Ferreira até hoje 
não foi terminado e o barracão 
construido era muito pequeno, sem 
qualquer confôrto, e alguns funcio-
nários arvoraram-se em seus pro-
prietários . Na quinta-feira passa-
da, procurei o Dr. UI piano Campos, 
diretor do Departamento de Tuber-
culosos, pedindo que S. Exa . de-
terminasse fôsse recolhido àquele 
.abrigo o doente Antenor Ferreira de 
Paiva, vindo de Governador Vala-
clara$. S. Ex~. a~torizou Q inter-

namento. Pois bem! Hoje, pela 
manhã, aquêle pobre doente ainda 
se encontrava no dispensário, sem 
qualquer assistancia . Os nossos 
Sanatórios, de acôrdo com convê-
nio que temos com o Govêmo, só 
podem abrigar doentes do sexo fe-
minino. Seria, portanto, impossí-
vel colocarmos ali entre 116 mulhe-
res, aquêle pobre cidadão. 

Telefonei, há pouco ,ao Dr . Ulpia-
no Campos comunicando-lhe o fato 
e espero que êle tome as providên-
cias necessárias. O atual Govêrno 
já começou a ser criticado, hoje, 
desta Tribuna, pelos Srs . Deputa-
dos que trataram do assunto dos 
estudantes . Com êste meu apêlo, 
espero que o abrigo do tuberculo-
so pobre em trânsito, por nós re-
formado e entregue ao Govêmo, fi-
que em condições de atender aos 
doentes e não servir de instrumen-
to politico . Faço também êste a pê-
lo ao Sr . Secretário da Saúde, pois 
só me dirigirei a S . Exa. através 
desta Tribuna . Somente irei ao seu 
Gabinete, se fôr por s .· Exa . con-
vidado, apesar da grande conside· 
ração e aprêço que tenho para com 
S . Exa ., pois sei que êle é homem 
de grande valor. E' necessário, por-
tanto, que o Hospital Cícero Fer-
reira tenha suas obras concluídas, 
o mais depressa possível, e passe a 
funcionar da mesma forma como 
funcionava no tempo em que esta-
va sob a direção da Fundação Wal-
domiro Lôbo, com o mesmo cari-
nho dispensado aos doentes e com 
a mesma eficiência. Caso contrá-
rio, é necessário que êle seja de-
volvido à Fundação Waldomiro Lô-
bo, porque assim êle passará a fun-
cionar nos moldes como funciona-
va. Estou certo de que o Dr . UI-
piano Campos, Diretor do Departa-
mento do Tuberculoso Pobre irá 
chamar a atenção dos funcionários 
que se recusaram a cumprir uma 
ordem emanada de S. Exa., no sen• 
tido de que fô~se recolhido ao refe-
rido abrigo, na sexta-feira, o doente 
Antenor Ferreira de Paiva, de Go-
v~mador Valadar~ · 
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Terminando, Sr. Presidente, dei-

xo êste meu a pêlo ao Sr . Governa-
dor Israel Pinheiro, que hoje já co-
meçou a ser criticado pelos Depu-
tados que o ajudaram a alcançar 
o Palácio da IJberdade . 

Por enquanto, não faço criticas a 
S . Exa. Estou apenas comunican-
do um fato. Espero que isto seja 
resolvido, para evitar que eu ve-
nha, novamente, à Tribuna fazer 
criticas, pois muita gente não gosta 
da maneira como eu as faço, quan-: 
do sou obrigado a fazê-las . 

O SR. PRESIDENTE - Com a 
palavra o Sr . Deputado Jorge Fer-
raz . 

O SR. JORGE FERRAZ - Sr. 
Presidente Srs . Deputados . 

Quando da visita de s. Exa . , o 
Sr . Presidente da República, a esta 
Casa, para receber o titulo de cida-
dão mineiro, assistimos à instala-
ção, nesta Casa, de um dispositivo 
policial-militar para garantia do Sr. 
Presidente da República e, com tris-
teza, assistimos àquela sessão so-
lene em que o Sr. Presidente da 
República falou aos Srs. Deputa-
dos que a ela compareceram e aos 
investigadores do DOPS e da Po-
lícia Civil e Militar que se puseram 
dentro desta Casa com terminan-
tes ordens de não deixarem entrar, 
na Casa do povo, o povo, que que-
ria, também, participar das ma-
nifestações de solidariedade ao 
Sr. Presidente da República. E' 
por isto, Sr . Presidente, Srs. Depu-
tados, por estas e outras providên-
cias errôneas de certos setores do 
Govêrno, que a revolução é im· 
popular, que o Sr . Presidente da 
República é impopular, porque, in-
felizmente, os responsáveis pela or-
dem pública querem ser mais rea-
lista do que o rei e querem que o 
Presidente da República fique iso-
lado do povo e só possa ter contato 
com êle, através de seus pronuncia-
mentos. Isto é muito ruim, porque 
o Presidente da República precisa 
sentir o calor do povo, precisa sen-
tir tOdas aquelas aspirações e apre-
ensões que vão na alma do povo 

brasileiro, desde que se instalou a 
revolução, em 31 de março . 

Sr. Presidente, não tenho precon-
céito contra a policia, embora, é 
verdade, eu tenha tido o meu batis-
mo de fogo quando, pela ·primeira 
vez, entrava na tradicional Escola 
de Direito, como calouro. Na minha 
primeira ida àquela Escola houve, 
também, um fato idêntico a êste 
acontecido em nossa Capital, quan-
do houve a invasão daquela tradi-
cional Escola, em 1935 . E fomos 
diretamente para o hospital e, logo 
em seguida, para as grades da pri-
são. Mas, nenhum rancor ficou em 
nós quanto à prepotência da polícia 
quando, no próprio dia 3 de março, 
"ainda no calor dos acontecimen-
tos daquela revolução", assomamos 
a esta Tribuna para elogiar os tra-
balhos dos investigadores do OOPS 
na repressão e na apreensão dos 
corruptos combatidos pela revolu-
ção . Levantamos nossa palavra de 
protesto contra a manutenção do 
batalhão de voluntários, a fOrça 
auxiliar, convocando a mocidade da 
nossa Pátria para ajudar a revolu-
ção, o que já naquela altura era des-
necessário. E quando entregaram a 
êstes rapazes arm.as que foram in-
devidamente utilizadas, culminando 
com o assassinato de um correli-
gionário nosso em Aarão Reis, le-
vantamos nossa voz de protesto e 
solicitamos dos dirigentes da re-
volução que fizessem, desde logo, 
a dissolução dos batalhões patrió-
ticos que se organizavam em nossa 
Capital e no interior . E quando nos 
referimos a um fato anterior, à pre-
sença do Presidente da República, 
com nossas galerias cheias de po-
liciais, é porque infelizmente, hoje 
também assistimos, Sr . Presidente, 
nesta Casa, à presença de alguns 
policiais do DOPS, não em número 
tão grande ... 

O SR. PRESIDENTE - (Faz 
soar os tímpanos). 

A Mesa interrompe o nobre ora-
dor para comunicar que não tem 
conhecimento da presença de ne-
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nhum agente de outro Poder den-
tro desta Casa. 

O SR. JORGE FERRJAZ- O fato de 
a Mesa não ter conhecimento não 
im-plica, necessàriamente, em que 
a presença dos policiais do DOPS, 
nesta Casa. na tarde de hoje, não se-
ja uma realidade, Sr . Presidente. 
Mas acredito que. depois dos fatos 
lam~ntáveis acontecidos no último 
sábado nesta Capital, que aqui den-
tro desta Casa, que é a Casa do po-
vo. a policia certamente se portará 
de modo diferente, porque respeita-
rá, sem dúvida, a autoridade desta 
Assembléia, que representa, antes 
de tudo, o povo, que foi espezinha-
do, ontem. representa também a 
mocidade de nossa terra, que foi ul-
trajada em praça pública, que foi -
sitiada, acuada e espancada dentro 
de um Templo Católico. Há pouco, 
na Espanha, sob o regime totalitá-
rio, fato idêntico ocorreu, quando 
uma passeata de estudantes era 
dissolvida pela policia, êsses se re-
fugiaram num c o n vento, pro-
curando abrigo. A policia de um 
Pais totalitário, como o é a Es-
panha, respeitou o Templo, ~ os 
estudantes, em número de maJ.S de 
500 ali permaneceram durante 4 ou 
5 dias, até que os entendimentos 
se processassem e êles pudessem 
sair livremente. Mas, o que acon-
teceu na Capital do nosso Estado, 
Sr. Presidente, foi lamentado por 
tôda população. Não podemos ca-
lar a nossa voz, e nem Deputados 
de nenhum Partido, mesmo aquêles 
que apoiam o Govêrno. Não acredi-
to que estejamos solidários com os 
acontecimentos do último sábado 
em nossa Capital, quando os estu-
dantes realizavam uma tradicional 
passeata, comemorando o início 
das aqlas, com o trote dos calou-
ros. Dirão alguns que essa passea-
ta era subversiva . Acredito, Sr. 
Presidente, que dentre os estudan-
tes poderia haver elementos sub-
versivos; acredito que muito~ da-
queles cartazes poderiam ser con-
siderados subversivos, e talvez ti-
vessem sido lev,dos por eleJDentofJ 

que realmente procuram con!uslo, 
e que aproveitaram da ingenuidade 
dos estudantes a fim de fazer ba-
derna no meio estudantil. Um dos 
cartazes dizia: "Mais pão e menos 
canhão" Nada mais verdadeiro, Sr. 
Presidente, nada de subversivo po-
deria haver num cartaz dêsse, quan-
do sabemos que o povo brasileiro 
precisa de pão, quando o povo bra-
sileiro está morrendo à mingua, 
quando o Govêrno Federal negocia 
a aquisição de material bélico para 
o nosso Exército; quando assisti-
mos, Sr. Presidente, à aprovação 
de orçamentos subseqüentes daRe-
pública, neste e em Governos ante-
riores, quando verificamos que, 
num Pais essencialmente agrícola 
como o nosso, o orçam.ento do Mi-
nistério da Agricultura é irrisório 
em relação ao orçamento astronO-
mico do Ministério da Guerra e em 
outras unidades. Será subversivo, 
Sr . Presidente, os estudantes cami-
nharem e demonstrarem, através 
dos cartazes, o que vai na alma do 
povo? Será subversivo dizer e dar 
conhecimento ao Poder Público de 
que o povo está sofrendo, de que o 
povo brasileiro não está suportan-
do a situação? Será subversivo, Sr. 
Presidente, dizex- e dar demonstra-
ção de que o salário minimo da nos-
sa Pátria não dá. para comprar o 
pão para os f.ilhos dos trabalhado-
res? Não, Sr . Presidente . Nada dis-
so é subversivo. Talvez, os estu· 
dantes tenham alertado às Assem-
bléias Legislativas, ao Congresso Na-
cional e aos representantes do po-
vo para uma solução dos proble-
mas do povo e possam demonstrar 
e interpretar o sofrimento que vai 
na alma do povo brasileiro, nesta 
hora em que o Govêrno -é impo-
tente para conter a inflação que 
desgraça a nossa terra. 

Sr. Presidente, estou sendo adver-
tido por V. Exa. de que o meu tem-
po já se esgotou e como sei que 
esta parte destinada ao Pequeno 
Expediente deve terminar dentro 
em pouco, solicito a boa vontade 
da MeH- no $entldo <leque Ple ~eja 
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permitido usar êsse tempo restante, 
já que nenhum Deputado se acha 
inscrito . 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa 
comunica ao Sr. Deputado Jorge 
Ferraz que há oradores inscritos e 
a Mesa tem que cumprir a lei in-
terna da Casa . Peço, portanto, a v. 
Exa . • que ternúne as suas conside-
rações, porque a lei já está infrin-
gida. 

O SR . JORGE FERRAZ - Ter-
minarei o meu discurso, Sr. Presi-
dente, encaminhando à Casa, dois 
Requerimentos, vazados nos seguin-
tes têrmos: 

REQUERIMENTO 

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

O Deputado abaixo assinado, na 
forma regimental, vem requerer a 
V. Exa. que se digne de deternúnar 
seja consignado na Ata dos traba-
lhos desta Assembléia Legislativa 
um voto de solidariedade e aplauso 
a S . Exa. Revma. o Sr . Arcebispo 
Coadjutor, Dom João de Rezende 
Costa, pela sua nobre, altiva e co-
rajosa posição em face dos acon-
tecimentos que se verificaram no 
dia 12 próximo passado, nesta Ca-
pital, quando policiais invadiram a 
Igreja de São José, desrespeitaram 
o templo religioso, praticaram es-
pancamento e lançaram bombas de 
efeito moral, arbitrariedades estas 
que S . Exa . Revma . fêz constar 
de Aviso da Cúria Metropolitana 
publicado no "O Diário". da mes-
ma data. 

Sala das Reuniões, 14 de março 
de 1966. 

(aa.) Jorge Ferraz- Batista Mi-
randa.. 

Publicar. 

REQUERIMENTO 

Exmo. Sr. Presidente da Assem· 
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gera18. 

O Deputado abaixo assinado, na 
forma regimental, requer a V. Exa. 
seja criada uma Com.isã.o Parla-
mentar de Sindicância, destinada a 
apurar os lamentáveis acontecimen-
tos que se verificaram na manhã 
de sábado, dia 12 próximo passado, 
quando policiais, praticando arbi-
trariedades, violência e espanca-
mentos, invadiram a Igreja de São 
José, por ocasião de uma tradicio-
nal passeata estudantil (art. 32, § 
2.0) . . 

Sala das Reuniões, 14 de março 
de 1966. 

Jorge Ferraz. 
José Maria Magalhães - Alvimar 

Mourão - João Vaz - Wilson Cha-
ves - Florivaldo Dias - Lúcio de 
Souza. Cruz- Nicanor Armando-
Waldir Morato - Pires da Luz -
Aníbal Teixeira - Manoel Costa -
Homero Santos - Sebastião Anas-
tácio - Nunes Coelho - Pinto Coe-
lho - Sette de Barros - Carlos 
Megale - José de Castro - Maria 
Pena - Wilson Modesto - Waldo-
miro Lôbo - Mário Hugo Ladeira 
- Jarbas Medeiros :._ Sinval Boa-
ventura - Hélio Garcia - Martins 
Silveira - Jorge Vargas - Aure-
liano Chaves - Gerardo Grossl -
Expedito Tavares- Wilson de Pai-
va - João Luiz de Carvalho 
Carlos Eloy - Batista Miranda -
Joaquim de Melo Freire - Hugo 
Castelo Branco. 

- Nos têrmos do Art. 32, § 2°, 
do Regimento Interno, defiro o Re-
querimento e solicito dos Srs. Lí-
deres que façam as indicações dos 
cinco membros da Comissão. 

-Vêm à Mesa: 

COMUNICAÇAO 

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

Tenho o pesar de comunicar à 
Casa o falecimento do Sr. José Eu-
!rásio de Carvalho, ocorrião em 
Formiga. . 

·O extinto era pessoa estimada e 
chefe de tradicional tamma formi-
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gúense, deixando viúva e filhos que, 
por certo, continuarão as tradições 
de honradez e trabalho da fam.illa 
enlutada . 

Fazendo a presente comur.dcação, 
requeiro a V . Exa. seja enviada à 
família de José Eufrásio de Carva-
lho a manifestação de pesar desta 
Casa. 

Sala das Reur.dóes, 14 de março 
de 1966. 

(a . ) João Vaz . 
-Publicar. 

COMUNICAÇÃO 

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

O Deputado infra-assinado, usan-
do de atribuição que lhe concede 
o Regim.ento Interno da Casa, traz 
ao seu conhecimento a dolorosa no-
ticia do falecimento, no dia 5 do 
corrente, na cidade de Alvarenga, 
do Sr. José Ribeiro, pedindo a V. 
Exa . fazer consignar na Ata de nos-
sos trabalhos um voto de profundo 
pesar pelo infausto acontecimento . 

Chefe de família exemplar, era o 
Sr . José Ribeiro urna das principais 
figuras da sociedade de Alvarenga, 
pelo que representava em valor mo-
ral, reconhecido pelo povo daquela 
cidade durante os longos anos de 
sua vida, pois era dos DlBÍS anti-
gos mor-adores locais . 

Contava mais de sessenta anos 
ao falecer e deixa viúva D. Anita 
Mendes Ribeiro e os filhos Nelson, 
WUiam Clinton, Odair, Osmar e 
Maria, todos casados e residentes 
naquela cidade, onde o seu filho 
Wiliam Ribeiro Mendes é vereador 
à Câmara Municipal. 

Era católico praticante e tinha 
como profissão o comércio . 

Pede ao Exmo . Sr . Presidente 
que, desta homenagem, dê-se ciên-
cia à família enlutada, na pessoa da 
viúva, residente em Alvarenga . 

Sala das Reuniões, em 1.0 de mar-
ço de 1966. 

(a.) Florlvaldo Dias . 
-Publicar. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
palavra o Sr. Deputado Wilson Cha-
ves, S . Exa . dispõe de 3 minutos . 

O SR. WILSON CHAVES - Sr. 
Presidente, Srs . Deputados . 

Lamento que assunto de tama-
nha importância tenha de ser sinte-
tizado em 3 minutos . Venho a esta 
Tribuna como professor secundário 
e professor universitário para pro-
testar, veementemente, contra os 
atos de barbarismo processados 
contra estudantes indefesos, que na-
da mais f.aziam do que a afirmação 
profunda e sincera da verdade. Não 
se tolhe, Sr. Presidente, a liberdade 
dentro do conceito de Kant: à fôrça. 
Professor acostumado às lides es-
tudantis, temos para nós, na ex-
periência do magistério, que a li-
berdade é um estado de espírito, a 
liberdade não se arranca do cora-

. ção do jovem que, na expressão de 
Chesterton, é a idade em que mais 
sincera e proficuamente se demons-
tra a natureza livre do homem. E 
mais ainda, Sr. P r e s i d e n t e, é 
imensa a repulsa que sentimos 
porque sabemos que é no coração 
desta mocidade, desta juventude, 
que encontramos as autênticas li-
deranças que nos substituirão 
na missão que desempenhamos . 
Esta experiência já nos foi demons-
trada pelos lideres estudantis, co-
mo V. Exa., Sr. Presidente, como 
foi o líder Aureliano Chaves, nesta 
Casa, como foi o orador que lhes 
fala e como foram tantos outros 
que sentiram, também, na sua car-
ne e nas suas convicções esta ex-
pressão de· fôrça, que nada mais 
fêz do que alertar nossos olhos 
para a defesa do que reputamos 
justo, reto, honesto e, acima de tu-
do, o que reputamos princípio inde-
lével, marcado no coração dos ho-
mens . 

Dizer-se que campeiam a fome e 
a miséria no Brasil, é repetir-se um 
pleonasmo do conhecimento de to-
dos; dizer-se que chega de Castelo, 
mas há necessidade de casa, é um 
todo tão positivo que, no levanta-
mento feito pela Secretaria do Tra-
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balho, constatou-se que, em Minas, 
há carência de quatro milhões de 
casas no setor da habitação po-
pular; dizer-se que o Castelo é 
branco e a fome é negra é repetir 
o que já disse Lebret numa ex-
pressão espantosa: "dois terços da 
humanidade passam fome e um ter-
ço não . Mas, êste têrço não dorme 
como os dois terços que passan{ 
fome. Os dois terços não dormem 
de fo~e e um têrço não dorme 
com mêdo dos outros que têm fo-
me. " Mais adiante ainda disseram 
que da liberdade estudantil surge a 
corrupção. E' negar-se a sinceri-
dade patente na alma dos jovens. 
Dizer-se que os homens públicos 
não podem ser criticados é negar-
se ll maior virtude do homem pú-
blico, que é a de receber a crítica 
em função da reforma, da mudança 
ou da correção dos seus atos . 
Fica o protesto contra os atos de 
vandalismo, fica a confiança em 
nossos jovens, na certeza de que 
saberão lutar, como outras gera-
ções lutaram, para que o Brasil seja 
livre, porque será livre, em função 
da liberdade de seus moços . 

- Esgotado o prazo destinado à 
~itura e Apresentação de Proposi-
çoes, passa-se à: 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE 
PROPOSIÇOES 

O SR. PRESIDENTE - Estão 
abertas as inscrições para a Reu-
nião de amanhã. 

QUESTÃO DE ORDEM 

O SR. BATISTA MIRANDA 
Sr. Presidente, estou informado, e 
neste sentido ia dirigir Requeri-
mento à Mesa, de que o Projeto n. 
3 . 505, de origem Governamental, já 
teria prazo expirado para a sua tra-
mitação nesta Casa . Indago, por-
tanto, quais as medidas que serão 
tomadas pela Mesa. 

O SR. PRESIDENTE - Em face 
do Requerimento do no'bre Deputa-
do, a Mesa tomou as providências 

devidas, e de acôrdo com as expli-
cações da Diretoria das Comissões 
verificou que hoje, às 24 horas, ter~ 
mina o prazo legislativo para a 
tramitação do Projeto n. 3.505, o 
qual ficará automàticamente apro-
vado por esta Casa, nos têrmos do 
Ato Institucional n. 2 e da Emenda 
Constitucional n . 14 . 

Assim sendo, a Mesa comunica 
ao nobre Deputado Batista Miran-
da e ao Plenário que, tendo proce-
dência a sua questão de ordem, fa-
rá, segundo determinam os novos 
dispositivos regimentais e constitu-
cionais, com que esta proposição 
suba ao Poder Executivo, para dar-
se a automática sanção . 

Vem à Mesa: 

REQUERIMENTO 

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

O Deputado abaixo assinado vi-
ce-líder da Bancada do ex-Pa;tido 
Republicano, requer a V. Exa . lhe 
seja concedida a palavra pelo art . 
94 do nosso Regimento, para tratar 
de assunto urgente e relevante. 

Belo Horizonte, 14 de março de 
1966 . 

(a.) Carlos .Megale, vice-líder em 
exercício de Liderança. 

O SR . PRESIDENTE. - Sôbre a 
Mesa Requerimento do Vice-líder 
do ex-PR que pede, na forma do ar-
tigo 94 do Regimento, a palavra 
para tratar de assunto relevante e 
urgente . 

A Mesa defere o pedido e fixa o 
prazo de 50 minutos. 

Com a palavra o Sr . Deputado 
Carlos Megale. 

O SR. CARLOS MEGALE - Sr. 
Presidente e Srs. Deputados. 

A mim se me afigura quase des-
necessária minha presença nesta 
Tribuna, depois que ela foi ocupa-
da pelos vibrantes Deputados que 
aqui narraram, uma vez mais, à Na; 
ção estarrecida, os bárbaros acon-
tecimentos de que foi palco no sá-
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bado último Belo Horizonte, e que, 
hoje, já estarrecem todo o Estado 
de Minas, e porque não dizê-lo, tô-
da a Pátria brasileira. 

Ocorrem-me, Sr . Presidente e Srs. 
Deputados, aquelas palavras de Vi-
eira: "Não hei de pedir pedindo, 
senão protestando e argumentando, 
porque êste é o direito que têm os 
que pedem justiça e não favor". 

E esta Casa do povo, Sr . Presi-
dente, quando se dirige ao Poder 
público, quando se dirige à nação, 
aos responsáveis pelo seu destino, 
pedindo, como foi pedido, aqui, pe-

. lo nobre Deputado Jorge Ferraz, 
que se abra um inquérito e que se 
apurem as responsabilidades. ela 
nada mais está fazendo, Senhores 
do que interpretar a alma e a ânsia 
do povo, já, hoje, estampada como 
ontem em tOda a imprensa, sem 
discrepância de só um dos órgãos 
independentes que sempre abriram 
as suas páginas à mocidade, e a to-
dos aquêles que pregam a liberda-
de contra a opressão . 

Sr . Presidente e Srs . Deputados, 
o que aconteceu sábado último, 
nesta Capital, faz-nos lembrar os 
tempos bárbaros, época em que os 
homens tinham por norma, por le-
ma, "quiae nominae Leo", e porque . 
se chamavam leões, procediain com 
a ferocidade do rei dos animais; 
nada era respeitado . Era a fúria, 
era o espírito sanguinário, e pergun-
ta-se então, Sr . Presidente e Srs . 
Deputados: Que crime cometeu es-
sa juventude? Pediu liberdade, fa-
lou sObre direito. Admitamos, para 
argumentar, que tenha havido al-
gum excesso nos dizeres dos carta- . 
zes, que foram abusivos . Mas, me-
lhor e preferível seria, para a nossa 
salvação, e para exemplo do Go-
vêrno futuro, que se deixasse aqui-
lo tellllinar em paz, e na alegria 
jovial daqueles que, no verdor da 
mocidade, vão ter, sôbre seus om-
bros, a responsabillade que nos 
pesa hoje. 

Mais do que nós, êles se in-
teressam pelo Brasil; mais do que 

nós êles se interessam pelo futuro 
de nossa Pátria, porque, na reali-
dade, já demos de nós o que tinha-
mos a dar. Já estamos no ocaso de 
n o s s a existência. t:les são co-
mo uma flor que se abre ao calor 
do sol, ou que batida pelos venda-
vais, ai está sempre, autêntica, sem-
pre gritando por esta coisa que só 
morre quando o homem morre: li· 
herdade! liberdade! liberdade ! 

Por isso, Senhores, é que esta 
Casa do povo, a Assembléia Legis-
lativa de Minas Gerais, rica em tra-
dições, rica em manifestos contra 
a opressão, não podia calar a sua 
voz nesta hora tão triste para a 
democracia, tão triste para Minas, 
tão triste para aquêles que ama-
nhã, ao folhearem a história de nos-
sa Pátria, encontrarem este capítu-
lo negro que envergonha e que dei-
xa mal a nossa gente . Disse mal: 
deixa mal a nossa gente não, por-
que uma pequena exceção de vân-
dalos não pode realmente represen-
tar a maioria do povo mineiro e, 
em verdade, não a representa. 

O TemplÇ> ae Deus, Senhores, na 
época medieval, el'lf. respeitado e 
servia de asilo aos oprimldos, aos 
criminosos, aos ladrões. Victor Hu-
go, no seu romance "Os Miseráveis", 
lembra aquela figura de Jean Var-
jan que, perseguido pela policia, 
asilou-se na Igreja de Notre Dame. 
A policia foi ao seu encalço e ao 
chegar à porta do Templo, ali en-
controu o sacerdote que lhe disse: 
"esta Casa é um Templo sagrado; 
aqui vocês não entram". E a policia 
respeitou aquêle Templo, mesmo 
sabendo que ali se encontrava um 
ladrão. Mas a nossa policia não res-
peitou a Igreja e ali entrou em 
perseguição aos estudimtes, quan-
do faziam a sua passeata, com ex-
cesso ou sem excesso . I>esgra9ada, 
ou oportunamente, eu assistia aos 
acontecimentos; estava no 5° andar 
do Edifício da Casa Guanabara 
quando vi a correria e o espan-
camento; mais do que isso, Se-
nhor Presidente, vi aquêles ho-
mens, como verdadeiros icono-
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clastas, invadindo o Te m p 1 o de 
Deus, resrespeitando-o. E todos 
sabem que, segundo as Leis Ecle-
siásticas, se ali fôsse derramado 
sangue, aquela Igreja teria fecha-
das as suas portas e, s6 depois de 
uma bênção especial de um ecle-
siasta superior, de um Bispo, po-
deria ela reabrir as suas portas 
para os fiéis, para aquêles fiéis 
que àquela mesma hora talvez ali 
estivessem ajoelhados diante do 
Todo Sacramentado, naturalmente 
em silêncio, ou com os olhos ru-
bros de lágrimas, chorando pela 
saudade de um ente querido. Pois 
bem, nem estes fiéis foram respei-
tados; a policia precisava dizer que 
era forte; precisava mostrar a sua 
brutalidade e fazer aquêle espan-
camento que atingiu a gregos e 
troianos, a romanos e sabiDos, a 
espartanos e atenienses. 

O Sr. Hélio Garcia - Nobre Depu-
tado Carlos Megale. Ouço com 
atenção o discurso de V. Exa . De-
sejava, em aparte, esclarecer a po-
sição da policia mineira . Todos 
nós conhecemos a briosa corpora-
ção da Guarda Civil e os delegados 
Fábio Bandeira e Waldir Leite Pe-
na . Ao assistirmos a êsse desfile 
de oradores pela Tribuna, poderia 
parecer-nos que estamos acusando 
a Guarda Civil e os ilustres Dele-
gados. 

O que é necessário, Sr. Deputa-
do, é que se fixe de uma vez por 
tOdas, a responsabilidade. No meu 
modo de entender os responsáveis 
são o Sr . Secretário da Segurança 
e o Governador do Estado. Não 
posso admitir que uma Corporação 
tenha abandonado o seu quartel e 
vindo à praça pública sem o co-
nhecimento e sem a ordem do Sr. 
Secret~o da Segurança e, portan-
to, sem a ordem e o conhecimento 
do Governador do Estado. Eu não 
posso admitir, porque se admitis-
se o Sr. Secretário da Segurança 
não teria condiçõeS de se manter 
no cargo, porque teria sido desres-
peitado pelos seus subalternos. Pre-
firo a segunda hipótese de que ti-

nha conhecimento, porque se assim 
não fOsse, S. Exa. não teria mais 
autoridade para continuar no cargo. 

Quero, Sr. Deputado Carlos Me-
gale, dizer que alguns cartazes 
eram insultuosos. Mas, por que o 
Secretário da Segurança, que veio 
à praça pública depois dos inciden-
tes, não tomou as providências 
preventivas? S. Exa. preferiu, em 
vez de permitir que os estudantes 
entrassem no Teatro Francisco Nu-
nes que êles fOssem para a praça 
pública . Fica aqui o meu aparte, 
sr . Deputado Carlos Megale. O 
que precisamos é fixar respon-
sabilidades. 

No Govêmo passado, o Governa-
dor Magalhães Pinto foi vaiado à 
porta de uma livraria. Nem por 
isto, Sr . Deputado, houve espan-
camento, nem por isto invadiu-se 
igreja ou livraria. O que é neces-
sário é fixar a responsabilidade do 
Govêrno do Estado e não acusar 
somente uma Corporação digna, 
como é a Guarda Civil. 

O SR. CARLOS . MEGALE . -
Agradeço o aparte de V. Exa .. Não 
culpo nem desculpo o Govêrno. 
Aguardo serenamente a abertura do 
inquérito. Depois de apuradas as 
responsabilidades, então, saberei 
se devo culpar ou louvar o Govêr-
no. Espero que possa louvá-lo, por-
que de um homem como S. Exa. , 
digno e honrado, só podemos es-
perar justiça I Não faço acusações 
à policia de uma maneira direta. 
Apenas devo dizer - e repito -
que ela agiu com requintes de per-
versidade e selvageria. Mesmo 
que o Sr. Secretário da Seguran-
ça tivesse conhecimento dos fatos 
jamais admitiria que a Policia in-
vadisse a Igreja e praticasse lá den-
tro, inclusive com desrespeito ao 
Vigário, conforme declarações que 
prestou aos jornais, aquêles ·atos 
reprováveis. 

O Sr. Lúcio de Souza Cruz - Sr. 
Deputado Carlos Megale, V. Exa .• 
na tarde de hoje, comparece a es-
ta Tribuna não apenas na condi# 
ção de testemunha ocular das ocor-
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rências vandálicas na CapUal do 
Estado, em que elementos da Po-
lícia espancaram bàrbaramente jo-
vens estudantes . V . Exa. faz êste 
relato e protesta com mais auto-
ridade, de vez que em sua moci-
dade, nos idos de 1932, empunhou 
armas em prol da reconstitucio-
nalização do País ; arriscou a pró-
pria vida, estêve prêso . V. Exa . , 
nesta tarde, interpreta os senti-
mentos de todos nós, vale dizer, a 
solidariedade aos estudantes e a 
repulsa aos atos vandálicos de cer-
tos elementos da Polícia Mineira. 
Os estudantes de Minas Gerais não 
apenas comemoravam o inicio do 
ano letivo, defendiam não apenas o 
conceito de liberdade abstrata, mas 
defendiam mais que isto, defenciiani 
aq~o que constitui duas das qua-
tro liberdades defendidas por Fran-
klin Delano Roosevelt: "O Direito 
de não ter fome e o direito de não 
ter mêdo" . 

O SR. CARLOS MEGALE 
Agradeço ao nobre Deputado . 

Mas, ainda que nos idos de mi-
nha mocidade, quando estudante 
não tivesse eu sorvido, também, ~ 
cálice da amargura, de passar pe-
los cárceres algumas vêzes e uma 
delas até por 42 dias, e de ter sido 
esp~cado pela policia, a minha 
formação democrática, a minha al-
ma, que ainda não está no seu ou-
tono, que alnda é jovem, ainda tem 
um ressurgimento, sobretudo quan-
do embalada pelos menestréis das 
nossas escolas, que, em passeata 
pela Avenida Afonso Pena grita-
vam apenas por uma coisa que, já 
disse e vou repetir: Liberdade, Li-
berdade! e a liberdade, c o m o 
sabemos, é o determinismo de 
vida mesmo no mundo da anima-
lidade. O próprio Deus, quando 
criou o mundo, respeitou as leis, 
nossa liberdade . E não é possfvel 
que, neste século em que vivemos, 
tenhamos que relembrar aquêles 
discursos . de Cícero, no Senado 
Romano e, parodiando-o, pode-
mos dizer: "Quousque tandem abu-
tere patientia nos t r a, polícia? 

O te m p o r a ! O mores!". Até 
quando, policia, abusarás de nos-
sa paciência ! Oh, tempos, oh! cos-
tumes. Que dias vivemos, em que 
a mocidade não pode se manifes-
tar, porque é espancada em praça 
pública? Que tempos desventura-
dos são êstes? Até quando teremos 
sôbre nós a desenfreada audá-
cia daqueles que têm a fôrça nas 
mãos? Estamos vivendo aquêles 
tempos de Genghis K.han, que, an-
t~s de invadir um pais, mandava 
dizer ao seu soberano: "Se resis-
tires, só Deus saberá o que acon-
tecerá". Não, Srs. Deputados es-
ta época não pode ser tão mfeliz. 
Epis6d1os como êste, desgraçada-
mente, enodoam uma era e ficam 
na memória do povo, mas, também 
fica na memória do povo a rea: 
ção daqueles que não se curvam 
diante dos cassetetes, daqueles que 
empregam o direito da fôrça e não 
a fôrça do Direito. 

O Sr. Carlos IDny- Nobre Depu-
tado Carlos Megale, desejamos le-
var a V. Exa. nossos cumprimen-
tos pela brilhante oração que pro-
fere nesta tarde, quando censura 
e protesta, em nome do povo mi-
neiro, contra os acontecimentos que 
mancharam profundamente esta 
Capital, no sábado último. 

Desejamos, Sr. Deputado, neste 
instante, chamar ª atenção dos res-
ponsáveis pela repressão às mani-
festações coletivas, como aquela 
realizada pacificamente pelos estu-
dantes mineiros, para o fato de que 
o povo mineiro está atento a to-
dos êstes acontecimentos e certo 
de que, se não houver por parte 
dos seus responsáveis uma enérgi-
ca punição para todos que partici-
param daquela brutal violência, es-
tarão construindo no coração de 
cada. estudante e de cada mulher 
mineira um nôvo motivo de repul-
sa à violência, de repulsa àqueles 
que exercem o poder. 

Não podemos tolerar que, a pre-
texto de qUôlquer reação subver-
siva, se faça repressão a movimen-
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tos de reivindicação justa, coma 
aquêle movimento estudantil, em 
que as críticas em todos cartazes 
que carregavam se referiam a rei-
vindicações justas da classe, que 
se encontra, neste momento, sofren-
do brutalmente pela opressão que 
se impôs às suas mais legítimas as-
pirações. 

O SR. CARLOS MEGALE 
Agradeço o aparte de V. Exa. . ~ 
estava certo de que esta Casa nao 
ficaria indiferente à oração que ora 
profiro. porque ela sabe que os 
indiferentes são piores do que os 

maus, porque êsses, um dia, ainda 
podem ser bons". 

O Sr. José Maria Magalhães -
Nobre Deputado, os estudantes es-
pancados pela violência policial a 
esta hora devem estar certos de 
que o sacrifício foi compreendido 
pela Assembléia Legislativa, que não 
falta com o seu dever supremo, co-
mo representante autêntico do seu 
povo. Esta Casa não poderia calar 
a sua voz, e V. Exa. nesta hora 
merece a nossa constante admira-
ção, porque também denuncia êste 
fato, que não fica bem em parte 
alguma, mas que fica pior, ainda, na 
Capital da gloriosa Minas Gerais. 
A democracia sempre teve seus 
adeptos e seus traidores, e a li-
berdade sempre terá seus márti-
res. O estudante, nesta hora, signi-
fica o mártir da violência, mas êle 
está seguro de que o Poder Legis-
lativo não se acovardará, e está 
solidário com a liberdade e a de-
mocracia ... 

O SR. CARLOS MEGALE- Os. 
estudantes são, hoje, a bandeira 
briosa da nossa Pátria . 

0 SF. Valdir Melgaço - As Milí-
cias de Israel, sob o comando de 
Antipas, na Velha Galiléia, tenta-
ram certa vez prender Jesus, o Car-
pinteiro, no Templo de Deus. Si-
mão, o grande Pescador, os inter-
rompeu para dizer que o Templo 
de Deus tinha que ser respeitado, e 
as Millcias de Israel, as Millcias de 
Antipas, respeitaram o pedido de 
Simão, o Pescador. Sábado passa-

do, Sr. Presidente, a policia minei-
ra, sob o comando agora do IX)PS, 
especialmente do DOPS, tentou de 
tôda forma arrancar os estudantes 
de dentro de um Templo de Belo 
Horizonte- a Igreja de São José. 
Praticou a policia de Israel de nos-
sos tempos arbitrariedades de tõ-
da sorte, com a cobertura do DOPS, 
com a cobertura do Secretário da 
Segurança, e talvez com a cobertu-
ra do Governador do Estado, que 
se ausentou naquela manhã para a 
cidade de Florestal . 

Os estudantes, tradicionalmente, 
fazem estas passeatas pela Av. Afon-
so Pena. ~ste ano, infelizmente, 
após a revolução, os policiais saí-
ram com tôda ânsia, com tôda fú-
ria, espancando os estudantes, e, 
em razão disto, é que eu, pessoal-
mente, formulo aqui o meu protes-
to cont ra esta policia, que tanta 
violência praticou no sábado últi-
mo. 

O SR. CARLOS MEGALE 
Agradeço o aparte de V. Exa., e es-
tou certo de que, nesta Casa, e so-
bretudo aos jovens estudantes do 
Brasil, não haverá porvir para que 
se implante nesta terra as noites 
negras da ditadura, que já desgra-
çou uma geração . Nobre Deputado, 
v. Exa . nos falou da legião roma-
na. Lembro a V . Exa . que, se Ge-
reboão, só porque levantou um bra-
ço para o Profeta, a mão lhe secou, 
imagine, V . Exa. o que haverá de 
acontecer com esta gente se insis-
tir em violentar os Templos Sagra-
dos desta terra. 

O Sr. José de Castro - Nobre 
Deputado Carlos Megale . Nós já 
tivemos a honra de abordar, dessa 
Tribuna que V . Exa . ocupa, o te-
ma que agora êsse brilhante repre-
sentante do povo, nesta Casa, tece 
com tanta perfeição e com tanta 
propriedade. Entretanto, as palavras 
de V. Exa. e as considerações dos 
demais Deputados que o apartea-
ram, merecem- estou certo de que 
merecem - um destaque para que 
o povo o receba, na sua grandeza 
e na sua imensa subjetividade. E' 
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que esta Casa, há meses submissa 
e submetida aos Atos Institucionais 
e Complementares, se reúne sob o 
total desinterêsse do povo, se reú-
ne sem motivos e sem finalidades . 
Hoje demonstra, pelo calor e acêr-
to das palavras de V . Exa. , pelo 
calor e acêrto das palavras dos 
Deputados que o apartearam, que 
continua a Assembléia Mineira ain-
da fiel às suas tradições e às tra-
dições do povo mineiro . Merece V. 
Exa . o noso aplauso, o nosso mais 
caloroso e veemente aplauso, por-
que nada mais vemos, nas palavras 
de V. Exa . , do que um resto de luz 
na noite escura em que todos nós, 
contra a nossa vontade, nos encon-
tramos. 

O SR. CARLOS MEGALE 
Agradeço, nobre Deputado José de 
Castro, o aparte de V . Exa . e a 
oração que V. · Exa.. já havia pro-
ferido, sendo quase desnecessária 
a minha presença, aqui, uma vez 
que V. Exa . e os demais oradores 
que ocuparam essa 'I'ribuna já o 
haviam feito com tanto brilho, com 
tanta independência e com tanta 
cultura, que os caracteriza, e que 
tanto orgulho causa à inteligência 
e à cultura da nossa terra. 

Sr . Presidente, Srs . Deputados, 
as manifestações partidas de repre-
sentantes das diversas Bancadas, 
dúvidas não deixam em nenhum de 
nós de que Minas continua aquela 
Minas, aquela Minas a que ainda ou-
tro dia me referia, lembrando uma 
das páginas da antologia que, quan-
do nós olhá vamos para as monta-
nhas de Minas, víamos brilhar a es-
trêla que nos guiava. Ainda hoje, 
no Vale das Alterosas, desce não 
apenas o perfume que nos embria-
ga o espírito, mas aquela seiva de 
liberdade que sempre alimentou o 
espírito da nossa gente . 

O Sr. Manoel Oosta - Sr . Depu-
tado, ouço o discurso de V. Exa. 
Como todos os oradores, V . Exa. 
se ocupa também dos lamentáveis 
incidentes ocorridos anteontem, en-
tre estudantes de ·Minas Gerais e 
a Policia. Bem de propósito, não 

entrei no debate que ora se trava, 
porque ainda nesta Reunião, antes 
de seu término, assomará à Tri-
buna o Lfder do ·Govêrno, para tra-
zer à Casa e ao povo mineiro as 
explicações que o Govêrno deve 
sôbre aquêles incidentes. Quero 
assim, solicitar de V. Exa . que 
aguarde, pois o Govêrno t rará, ain-
da hoje, as suas explicações ao po· 
vo de nossa terra. 

O SR. CARLOS MEGALE 
Sr. Deputado, de V . Exa. e por 
V . Exa ., não apenas como Lfder do 
Govêrno, mas, como homem que 
conheço desde os bancos acadêmi-
cos, pois fomos colegas na turma 
que se diplomou na Faculdade de 
Direito do Rio de Janeiro, em 1933, 
nunca duvidei, nunca passou por 
minha mente que V. Exa . silencias· 
se, nesta hora, não só como Líder 
do Govêrno mas como grande ba-
talhador das grandes causas que 
sempre entusiasmaram a nossa 
mocidade, na nossa velha Faculda-
de de Direito da Rua do Catête . 
Voltam à minha mente aquêles fa-
tos em que, reivindicando os sonhos 
da mocidade em nossas lutas, quan-
do a prepotência se fazia presente 
nas ruas do Rio, também nós éra-
mos perseguidos pela policia. 

V . Exa. não se calou naquela 
época e não seria agora que iria 
se calar . Assim, disse eu bem 
quando, falando a respeito do Go-
vêrno, dizia que não o culpava nem 
o desculpava, porém ficava aguar-
dando as providências, ao término 
do inquérito . Então, realmente ve-
remos se, em lugar de culpá-lo, po-
deremos até louvá-lo, porque êle 
faz parte da comunidade mineira. 
Tem uma tradição a zelar e a pa-
lavra de Minas é que se faz ouvir 
não podendo deixar-se enxovalhar 
pela violência . Ao final, estaremos 
acusando ou louvando daqui desta 
Tribuna, doa em quem doer . Se 
em secretários, chefes de polícia, 
comandante de tropa ou, nos po-
liciais, mas, que cada um assuma 
a sua responsabilidade. Não sabe-
mos se os policiais erraram ou se 
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agiram assim porque obedeciam a 
ordens . Ainda hoje, já ·um tanto 
afastado da advocacia, me socor-
re o texto do artigo 25 do Código 
Penal, quando diz: "Todo aquêle 
que concorre para o crime, incide 
nas mesmas penas a êle comina-
das". Não tenho bem certeza se é 
êste o texto da Lei mas vejo com 
clareza que, efetivamente, o que a 
Lei quer dizer é que tanto os man-
dantes como os executores são pas-
síveis das mesmas penas . Que Jus-
tiça se faça! 

Mas devo dizer ao nobre colega 
Manoel Costa, ainda uma vez, que 
não culpei e nem desculpei o Sr. 
Governador . Eu o culparei ou lou-
varei, tão logo tenhamos conheci-
mentos das medidas tomadas por 
S. Exa. 

O SR. SINV.AL BOAVENTURA 
- Nobre Deputado Carlos Megale. 
V. Exa . faz , como sempre, um 
grande discurso nesta Casa . Estou 
inscrito para falar a respeito dos 
lamentáveis acontecimentos de sá-
bado, mas não poderia deixar de 
apartear V . Exa . neste seu impor-
tante discurso. Ouço do Deputado 
Manoel Costa, Lfder do Govêrno, 
que S. Exa. aindr:. hoje ocupará a 
Tribuna para dar as explicações 
necessárias . Quanto às suas qua-
lidades de lider e de amizade pes-
soal, tôda a Casa tem por S . Exa. 
verdadeira veneração, mas quero 
fixar meu ponto de vista . E' pre-
ciso que se definam as responsabi-
lidades. Oxalá não sejam os estu-
dantes os culpados, depois da ex-
plicação do Deputado Manoel Cos-
ta. Pela análise dos fatos feita pe-
los vários oradores que já se fize-
ram ouvir, não vai ser muito fácil 
ao Deputado Manoel Costa explicar 
e apontar o responsável por essa~ 
arbitrariedades . Ao que estou In-
formado, foi prêso um oficial da 
Reserva e para que o mesmo fôsse 
sôlto foi necessário que o Coman-
dante do 12 RI, pessoalmente, com-
parecesse ao DOPS. O Deputado 
Hélio Garcia já definiu bem. Não 
devemos culpar a .Garcia Clvll, pois 

esta deve ter recebido alguma or-
dem para agir, e essa ordem foi 
mal dada. E' preciso que o povo 
saiba quem cometeu essas arbitra-
riedades. Deve ter sido alguém 
que, fazendo parte do Govêmo, 
pensa que pode fazer o que bem en-
tende. Vou aguardar o pronun-
ciamento do Lfder Manoel Costa, 
para melhor raciocínio do meu 
discurso . 

O SR. CARLOS MEGALE 
Agradeço o aparte de V. Exa . que, 
em tôdas as épocas, formou-se ao 
nosso lado na luta contra a tirania. 
V. Exa. não pode se omitir, uma 
vez que estamos comentando gra-
ves acontecimentos a~qui desenrola-
dos. 

O SR. JOAQUIM DE MELO FREI· 
RE - Nobre Deputado Carlos Me-
gale. Não poderia deixar de apar-
tear V. Exa. neste momento, como 
representante do povo nesta Casa 
e também como estudante que sou 
de uma das Faculdades de Direito 
desta Capital. Não tive oportuni-
dade de assistir aos lamentáveis 
acontecimentos a que V. Exa. e· ou-
tros colegas puderam assistir, de 
perto, sábado passado, na Av . Afon-
so Pena, próximo da Igreja S. José, 
mas pelo que pude observar pelos 
comentários da Imprensa e tam-
bém pelos discursos aqui proferi-
dos pelos nobres colegas, os atos 
cometidos foram de verdadeira sel-
vageria. Nobre colega, como Depu-
tado e estudante que sou, desejo 
solidarizar-me, neste momento, com 
tôda a classe estudantil contra as 
arbitrariedades inomináveis come-
tidas pelo Govêrno do Estado a es-
tudantes indefesos, quando leva-
vam às praças públicas um movi-
mento que era de inteira correção. 

Mas, Sr. Deputado, é hora de fi- · 
xarmos responsabilidades e demons-
trarmos ao povo quem é o culpado 
por estas arbitrariedades . A nos-
so ver, a policia não representa um 
Partido Político, pois ela não tem 
côr partidária; ela representa, sim, 
uma tendência de Govêrno. No Go-
vêrt;lO que há poucos dias deixou 
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o Palácio da Liberdade, no Govêr-
no honrado e digno do Sr. Maga-
lhães Pinto, não assistimos a atos 
deploráveis da natureza daqueles a 
que assistimos sábado, porque a 
orientação dada por aquêle Govêr-
no era totalmente diversa da que 
se instaurou em Minas a. partir de 
31 de janeiro. 

O que condenamos neste momen-
to, não é a coação policial, mas, 
sim, a coação do Secretário de Se-
gurança Pública e do Sr . Governa-
dor do Estado, que a policia repre-
senta: é a tendência do Govêrno 
que aí está. 

Desejo congratular-me com V. 
Exa . e com os meus colegas da 
classe estudantil de Belo Horizon-
te e de Minas Gerais e espero que 
episódios desta natureza não mais 
se ofereçam à opinião pública mi-
neira que ora repudia êsses atos 
condenáveis de arbitrariedades e 
de fôrça. 

V. Exa., nobre Deputado, tem 
também o nosso apoio, pois, du-
rante todo êsse período de manda-
to que vem desempenhando, V . 
Exa . . tem-se colocado ao lado das 
boas causas e, hoje, está· demons-
trando o seu alto valor e o seu al-
to patriotismo, além do seu gran-
de amor pela democracia. 

Se esta passeata teve o desfecho 
que lamentamos, aquelas ocorrên-
cias não poderiam ter-se verifica-
do . Ou o Sr . Secretário da Segu-
rança Pública permitia a realiza-
ção da passeata com tôda a liber-
dade e garantia para aquêles que 
desfilavam, ou procurasse impedi-
la, para que o fato não ocorresse . 
Mas não poderia demonstrar ao po-
vo uma tendência que na verdade 
não corresponde à realidade dos 
fatos, de tradição e respeito à de-
mocracia. 

Aqui fica, portanto, o nosso pro-
testo contra estas arbitrariedades 
policiais cometidas. na Capital mi-
neira. 

O SR . CARLOS MEGALE 
Agradeço o aparte de V. Exa., no-

bre Deputado Joaquim de Melo 
Freire, que além de Deputado a 
esta Assembléia, é também um es-
tudante. V . Exa. convive com es-
ta mocidade, conheqe os seu:; an-
seios e os seus ideais . V . Exa. 
pode sentir-lhe a alma. como péta-
las de flôres desabrochando ao sa-
bor dos ventos, caminhando sem-
pre em direção ao alto, para o 
azul do nosso céu ou para a imen-
sidão de nossas montanhas . · 

V. Exa. não podia, realmente, 
deixar de comparecer a êste mi-
crofone para oferecer-me êste 
aparte. Estou certo de que os 
culpados serão punidos, mesmo 
porque, se tal não ocorrer, assisti-
remos à verdadeira falência do 
direito e da justiça, êles ruirão 
por terra, como, outrora, ruíram 
as Muralhas de Jericó, ao som das 
trombetas de Josué . Mas tal não 
ocorrerá, Srs. Dep1.1tndos, porque 
aqui estão 82 soldados da demo-
cracia, homens que pertenceram a 
várias legendas, mas que nesta 
hora se abrigam sob uma única 
legenda, sob aquela inscrição que 
se lê na Bandeira dos Inconfiden-
tes: ·"Libertas qure sera tamen" 
- "Liberdade ainda que tardia". 

Cada um de nós deve se transfor-
mar num soldado da Democracia; 
cada um de nós deve se transfor-
mar num soldado da liberdade 
desta Pátria, disposto a morrer, 
para que acontecimentos vergo-
nhosos como êstes não venham 
mais enlutar a terra de Felipe dos 
Santos, a terra de Tiradentes, a 
terra de nossos filhos . 

O Sr. .Jasé Maria Magalhães -
Sr. Deputado Carlos Megale, sei 
que o tempo de V . Exa . já está 
pràticamente extinto . Não podia, 
todavia, deixar ainda que no tér-
mino do discurso de V. EXa. de 
tributar-lhe nosso aplauso, mani-
festando a nossa certeza de que 
enquanto houver voz como a de 
V. Exa. pairará a bandeira da li-
berdade em nossa Pátria . 

Mas, nobre Deputado, o lfder do 
GoVêfllO, Deputado Manoel Costa, 
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anunciou que irá dar as explica-
ções do Govêrno a esta Casa. N es-
te ligeiro aparte, queremos ape-
nas alertar V . Exa. - porque já 
fizemos Oposição, durante 4 anos 
na Câmara Municipal de Belo Ho-
rizonte e nesta Casa já há 3 anos 
vimos fazendo Oposição que 
as explicações sempre dadas pelo 
Govêmo, apesar de necessárias, 
nem sempre convencem, porque a 
violência já foi manifestada e os 
estudantes já têm na fronte as 
cicatrizes. ~ explicações são de 
direito, mas tenho certeza de que 
não procurarão ocultar a verdade, 
pois a liberdade, representada pelo 
idealismo de nossos estudantes, já 
foi sufocada. 

O SR. CARLOS MEGALE 
Agradeço o aparte de V . Exa., no-
bre Deputado José Maria Maga-
lhães . 

Sr. Presidente, ciente de que meu 
tempo já está esgotado, quero 
ainda dar conhecimento à Casa e 
ao povo de Minas Gerais dos edi-
toriais sôbre êstes lamentáveis 
acontecimentos e as palavras do 
Vigário da Igreja de São José, o 
Padre José Cosi. 

O Sr. Florivaldo Dias - Nobre 
Deputado, estava aguardando opor-
tunidade pa a proferir o meu apar-
te, quando tive noticia de que o 
tempo de V. Exa. estava termi-
nando . Quero solidarizar-me com 
o brilhante e corajoso discurso 
que V. Exa. vem proferindo, no 
qual se reflete o espírito de rebel-
dia. civica do povo mineiro, contra 
atos de selvageria, que vêm impe-
dir a liberdade em nosso· Estado . 
ll:ste é o espírito de Tiradentes 
que ainda reina no coração do po-
vo mineiro. Estou solidário com 
V. Exa. porque o nobre colega é 
um dos paradigmas mais dignos 
de serem imitados nesta Casa, por-
que sempre estêve na defesa da 
causa democrática e de nossas li-
berdades, como autêntico lfder de-
mocrático. 

O SR. CARLOS MEGALE- Sr. 
Presidente, advertido çie que meu 

tempo está esgotado, peço a V. 
Exa. que sejam considerados como 
lidos os editoriais do "Estado de 
Minas", do "Diário de Minas" e 
de "O Diário", e "última Hora". 
Estou certo de que êles serão a 
parte mais valiosa de meu discurso, 
porque relatam êstes tristes acon-
tecimentos. Através dêsses edi-
toriais, o povo do interior, que 
não teve ocasião de ler os jornais 
do dia, poderá ver o relato atra-
vés da publicação no "Minas Ge-
rais". 

Deixo esta Tribuna reconfortado 
no meu amor à democracia, re-
confortado no meu amor aos jo-
vens que despontam para a vida . 
Se nós falharmos, hoje, êles não 
falharão amanhã. Se nós nos aco-
vardarmos, êles poderão amanhã 
erguer os olhos para as Faculda-
des, para os Colégios e lá encon-
trarão o ânimo para retemperar 
os nossos objetivos de continuar-
mos na luta por Deus, pela Pátria 
e por nossos filhos, que hão de 
herdar uma Pátria sem fatos de-
primentes como êstes ocorridos 
sábado passado . Que a História 
jamais registre episódios tão ver-
gonhosos. Que Deus guie a nos-
sa Pátria, a nossa mocidade e os 
nossos Governos e que o Brasil 
reencontre o seu lugar de Nação 
grande e gloriosa! 

(Palmas). 
"Estado de Minas". 

VIGáRIO CONDENA A AÇÃO DE 
POLICIAIS DENTRO DA 

IGREJA 

O padre José Alberto Cosi, vi-
gário geral, da Igreja São José, 
falando à reportagem sôbre o que 
ocorreu ontem no templo que su-
pervisiona, disse que lamenta pro-
fundamente a ação violenta da 
guarda-civil e de investigadores 
do DVS dentro da Casa de Deus . 
Afirmou que esta ocorrência é 
inédita, principalmente em Mi-
nas Gerais, onde o povo sempre se 
mostrou fiel à religião cat6Uca. A • 
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atitude dos policiais - disse 
muito me surpreendeu, pois na 
história da Igreja São José nun-
ca ocorrera um fato tão lastimá-
vel . Ninguém poderia esperar 
que os policiais, responsáveis pe-
la manutenção da lei, chegassem 
ao ponto de atirar bombas den-
tro da Igreja e espancar pessoas 
que ali se encontravam, inclusive 
quem nada tinha com o caso . ~s
se desrespeito é de se estranhar -
acrescentou !- pois em todos os 
países católicos as Igrejas são 
invioláveis. Tenho certeza de que 
os próprios chefes dos policiais 
irão repreendê-los, severamente, 
pois sem dúvida alguma deverão 
ser católicos, a exemplo de tOdas 
as famillas mineiras" . 

Comunicação ao Arcebispo 

"No momento em que a Igreja 
foi invadida pelos policiais - dis-
se o padre José Alberto Cosi 
não me encontrava no local, pois 
estava providenciando a conclusão 
de barraquinhas para os festejos 
da Paróquia . O padre Barbosa 
estava substituindo-me e fêz tu-
do para impedir as irregularidades, 
mas foi também desrespeitado, 
dentro de sua própria Igreja, ten-
do sido ameaçado com um revól-
ver por um dos policiais" . 

Depois de conceder entrevista à 
imprensa, o padre José .Alberto 
Cosi se dirigiu para. o Palácio Cris-
to Rei, a fim de comunicar a ocor-
rência a Dom João Rezende Cos-
ta, Arcebispo-Coadjutor de Belo 
Horizonte . Condenando também 
a medida dos policiais, Dom João 
permitiu ao padre José Alberto 
Cosi reprovar as ocorrências num 
programa de televisão . 

Foi ameaçado 

O Padre José Cândido Barbo-
sa, que estava na Igreja São Jo-
sé, na ocasião do espancamento, 
declarou à reportagem que uma 
turma de e s tu d a n t e s, em de-

tesa, contra a atitude policial, 
procurou abrigar-se dentro do 
templo, solicitando inclusive a 
sua ajuda. Entretanto, quando se 
dirigiu aos policiais, foi ameaçado 
com um revólver, caso impedisse 
a passagem. Desrespeitando a in-
violabilidade da Igreja, os policiais 
investiram contra estudantes ali 
acolhidos, tendo atingido até fiéis 
que rezavam. Depois, para evacuar 
as pessoas que estavam dentro da 
Igreja - disse o padre Barbosa 
- os policiais jogaram bombas 
de efeito moral no interior do 
templo. Quatro bancos foram 
quebrados e um dos cofres des-
tinado a recolher óbulos derruba-
do ao chão . Posteriormente, o 
vigário Barbosa mandou fechar as 
portas da Igreja, com exceção de 
uma, onde se colocou de pé, pro-
tegendo o templo, embora sob a 
ameaça de guardas-civis e de agen-
tes do DVS. 

POL1CIA A VISOU QUE NAO TO-
LERARIA CARTAZES DE PRO-
VOCAÇAO POL1TICA 

Três pessoas feridas procura-
ram imediatamente o Departamen-
to de Medicina Legal: Potlguário 
Francisco de Melo, motorista da 
Secretaria de Segurança Pública, 
que recebeu uma pancada, não sa-
be se de cassetete, na cabeça; Nel-
son José, que passava pela Ave-
nida, também ficou ferido . O es-
tudante Luiz Edmundo França 
Ribeiro, de engenharia, 19 anos, 
residente à rua Rio Grande do 
Norte, sofreu escoriações na per-
na esquerda, ao ser atingido por 
uma das bombas atiradas no adro 
da Igreja São José . 

Já no Hospital do Pronto Socor-
ro, foram medicados Expedito 
Martins dos Reis, guarda-civil, de 
26 anos, residente à rua .Araxá, 
103 . Um pedaço de vidro atingiu-
lhe a cabeça. AntOnio Carlos Reis 
de Carvalho, 20 anos, corretor, 
casado, residente à rua Riachuelo, 
1. 753, foi alvejado por um tiro dis-
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parado defronte do edificio Acaia-
ca. 

Estudantes presos 

No Departamento de Vigilância 
Social ficaram presos todos os es-
tudantes e outras pessoas que ti-
veram participação de liderança 
na passeata. Para lá foram le-
vados Hamilton Nobre Rabelo, 
Getúlio Afonso Ponte Neiva, João 
Bosco Alves Queiroz, José Améri-
ca Pereira, Eduardo Grossi Abreu 
Pereira, Renato Mata Machado, 
Herculano Mourão Salazar Már-
cio Cezar Messeder, Nilso~ Car-
mo Carneiro Pais, José Renato 
Lara Leite e Helvécio Neves Mau-
ricio . També~ um rapaz, já de-
nunciado pelo Promotor Militar 
como dirigente comunista e au~ 
tor de subversão em Belo Horizon-
te, foi conduzido ao DVS . :S:Ie se 
encontrava entre os estudantes e 
foi detido, e detido deverá ficar 
juntamente com Helvécio Neve~ 
Mauricio, que, à tarde, foi pro-
curado no DVS por uma escolta 
militar e transferido para o 12 R . 
I . O rapaz está à disposição da 
ID-4 . 

Quatro Môças 

Quatro mOças, também estu-
dantes, foram detidas, por algu-
mas horas . O caso delas não te-
ve maiores complicações e foi re-
levado pelas autoridades que as 
dispensaram . Os outros estudan-
tes também foram soltos, depois 
de prestarem depoimento no in-
9uérito instaurado para que se-
Jam apurados quais os responsá-
veis pela concentração na con-
cha acústica do Parque Municipal, 
pela passeata e pelo seu desvirtua-
mento. 

"Diário de Minas". Belo Hori-
zonte, domingo, 13 e segunda-feira 
1413/1966. • 
BOMBAS E QUEBRA NA IGREJA 

Durante a confusão, a Igreja 
São José foi Invadida e ~rofana-

da por dezenas de policiais da De-
legacia de Vigilância Social e da 
Guarda-Civil, que, perseguindo os 
estudantes que participavam da 
passeata, jogaram bombas de gás 
lacrimogênlo e de efeito moral 
dentro da Igreja, fazendo com 
que muitas senhoras e mOças que 
rezavam depois da missa des-
maiassem. 

O Superior da Igreja São José 
padre José Cozzi; afirmou onte~ 
que a invasão "é um dos maiores 
sacrilégios contra a Lei da Igreja 
Católica no Brasil, que deixa tris-
te o povo de Belo Horizonte, do 
Pais e do mundo por ver a Casa 
de Deus profanada". 

PROFANAÇAO 

Um grupo de estudantes que es-
tava sendo perseguido pelos poli-
ciais, depois ·de dissolvida a pas-
seata da I Semana do Calouro, 
procurou refúgio dentro da Igre-
ja São José, que foi invadida pe-
los policiais, apesar dos protestos 
dos padres. 

Depois de invadirem a Igreja, os 
investigadores do DOPS e a Guar-
da-Civil passaram a espancar to-
dos os estudantes, quebrando mui-
tos bancos, e depois jogaram bom-
bas de gás lacrimogêneo, e de efei-
to moral para obrigá-los a. sair. 

Na Igreja havia dezenas de se-
nhoras, mOças, crianças e velhos 
que rezavam, depois da missa, e 
que foram empurra-dos pelos po-
liciais e sofreram os efeitos das 
bombas jogadas. A Igreja foi 
cercada pela policia, que se co-
locou em tOdas as suas portas es-
perando .a safda dos estudantes 
para espancá-los. 

O Deputado Odilon Rodrigues, 
que estava ajoelhado, rezando no 
momento da invasão, fêz um pe-
queno discurso de protesto e foi 
ameaçado de prisão e espancamen-
to pelos policiais. Depois, mos-
trou a sua identidade e telefonou 
para o Governador Israel Pinhei-
ro, de dentro da Igreja, pedindo 
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providências imediatas contra o 
que classificou de "crime absurdo 
contra a Igreja Católica". 

SACR~GIO 

Afirmou o padre José Cozzi que 
"a Casa de Deus foi profanada 
com as violências policiais, pois 
o DOPS não respeitou nem mes-
mo a devoção e a fé de senhoras 
e môças que rezavam, após a mis-
sa" . 

- Isto é um dos maiores sacri-
légios contra a Lei da Igreja Ca-
tólica no Brasil, que deixa triste o 
povo de Belo Horizonte, do Pais e 
do mundo . 

- Os prejuizos de ordem mate-
rial são mínimos em relação aos 
prejuízos de ordem moral e, por 
êste motivo, não devem nem ser 
considerados. Faz-se necessário 
que tal violência e sacrilégio não 
se repitam jamais, apesar de o 
acontecido ser irreparável para to_ 
do o sempre. 

O Presidente do Diretório Cen-
tral dos Estudwtes da Universida-
de Federal de Minas Gerais, Sr. 
Paulo Habib, enviou ontem ofício 
ao Arcebispo-Coadjutor de Belo 
Horizonte, Dom João de Resende 
Costa, explicando os fatos ocor-
ridos dentro da Igreja São José 
e informando que os prejuízos 
materiais foram ocasionados pe-
los policiais na perseguição aos 
estudantes. 

Ao meio-dia, o Secretário da Se-
gurança, Sr . Bias Fortes Filho, 
desceu do carro do Govêrno, pla-
ca GMG 11, e foi logo cercado por 
policiais encarregados de sua pro-
teção e por lideres estudantis que 
queriam levá-lo até ao DCE, on-
de o problema da prisão e espan-
camentos de calouros e universi-
tários seria discutido . 

Aos gritos e empurrões, -o Se-
cretário foi sendo pràticamente 
carregado até a sede do D. C . E. 
onde só foi permitida a entrada 
de policiais, lideres universitários 
e a impre~a . Seis policial$ dQ 

DOPS ficaram guardando a porta 
do prédio para evitar a entrada de 
outros estudantes que queriam as-
sistir à reunião. 

Chegando ao gabinete do Presi-
dente do DCE, o sr. Bias Fortes 
Filho pediu água para beber, an-
tes de iniciar a reunião. Com a 
sala inteiramente tomada os es-
tudantes solicitaram ao Secretário 
uma explicação para o fato de 
terem os policiais agido com in-
crível violência na repressão da 
passeata, "que disseram os estu-
dantes, tinha apenas o intuito de 
comemorar a I Semana do Calou-
ro, e, recepcioná-los, ao longo da 
Avenida 'Afonso Pena" . As con-
versações no DCE foram diversas 
vêzes interrompidas pelo baru-
lho das bombas que os policiais 
lançavam contra os universitários 
e pelos gritos de "abaixo a ditadu-
ra" e "liberdade, liberdade". Num 
dêsses momentos, o Secretário 
tentou falar da sacada do prédio, 
ao lado do Banco Moreira Salles, 
mas não conseguiu se fazer ou-
vir devido a falta de alto-falante e 
a inquietação dos estudantes, que 
esta am sempre prontos para cor-
rer quando se aproximavam os 
policiais. Desistindo de falar pa-
ra todos, o Srs. Bias Fortes Fi-
lho convocou os líderes dos estu-
dantes presentes para uma reu-
nião imediatamente na Secretaris. 
de Segurança, quando poderiam de-
bater a questão sossegadamente, 
sem interferências est~as. 

Chegando à Secretaria às 13:00 
horas, o Sr . Crispim Jacques Bias 
Fortes estêve em reunião a portas 
fechadas com os universitários, du-
rante meia hora, quando disse que 
tomaria duas providências em ca-
ráter prioritário: mandaria sol-
tar todos os que haviam sido pre-
sos e saber quais são os responsá-
veis pelo início do espancamento 
dos estudantes. Segundo, ainda, 
os entendimentos havidos na Se-
cretaria, deverão ser punidos to-
dos os policiais que .espancaram 
os \liliv~rsitáriOfl. PeFQls o Se-
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cretário mandou libertar os estu-
dantes presos. 

ESTUDANTES DECRETAM 
GREVE 

A União Estadual dos Estudan-
tes de Minas Gerais, o Diretório 
Central dos Estudantes da Uni-
versidade Federal de Minas Ge-
rais, o Diretório Central dos Es-
tudantes da Universidade Católica 
de Minas Gerais e a União Minei-
ra de Estudantes Técnicos e Indus-
triais, reunidos na tarde de sába-
do, a fim de apreciar as atrocida-
des praticadas pela polícia contra 
os estudantes e o povo de Belo 
Horizonte, e considerando que di-
versos universitários ainda se en-
contravam detidos na DVS, resol-
veram: 

1. Decretar greve geral de pro-
testo dos universitários de Belo 
Horizonte, a ser referendada pe-
las assembléias de cada Escora, 
na próxima segunda-feira, dia 14; 

2. Decretar luto oficial de três 
dias em sinal de repúdio aos bár-
baros espancamentos de que fo-
ram vitimas os universitários e 
o povo de Belo Horizonte. 

DIALAGO DA VIOL1!:NCIA 

O espancamento de estudantes e 
populares, ontem, de manhã, no 
centro de Belo Horizonte, causa 
espanto e repulsa. li! inacreditá-
vel que acontecimentos dêsses ain-
da possam suceder na Capital mi-
neira, sem motivos justificáveis e 
demonstrando imenso. despreparo 
no trato com a mocidade . 

Naturalmente virão explicações 
oficiais, encontros, reuniões, pro-
nunciamentos em que todos pro-
curarão eximir-se de culpa . . No 
fim é capaz de ser apontado à 
execração pública um humilde 
guarda-civil e os estudantes inde-
fesos e os assistentes como os 
&lgozes das violências que consti-
tuem a primeira nódoa do Govêr-
no do Sr. Israel Pinheiro. 

~ preciso desde logo fixar res-
ponsabilidades e estas devem ser 
assumidas pelo ocupante do Pa-
lácio da Liberdade e pelo Secre-
tário da Segurança Pública. 

A passeata de ontem constitui-se 
num acontecimento que se repe-
te anualmente, confraternizando-
se estudantes veteranos e calou-
ros das Universidade Federal e 
das Universidades Católicas . Em 
manifestações dêsse tipo, princi-
palmente em festa, de calouros, 
em praça pública, é natural, óbvio 
e compreensível que surjam irre-
verências e criticas a pessoas e 
instituições e reivindicações de in-
terêsse das classes universitárias. 
O Govêmo sabia que a passea-
ta de ontem não fugiria às nor-
mas estudantis e o toque hu-
m o r í s ti c o evidentemente apare-
ceria nos cartazes e faixas que os 
calouros levariam. Se os ocu-
pantes do Poder não suportam as 
manifestações pitorescas ou as 
criticas dos jovens, então que proi-
bissem o cortejo, com antecedên-
cia. Ninguém foi tomado de sur-
prêsa, pois o programa foi an-
tecipadamente distribuído e os jor-
nais e emissoras de rádio e tele-
visão o divulgaram. 

O espantoso é que depois de ini-
ciada a passeata se armasse a ba-
derna comandada por agentes go-
vernamentais. Não se respeita-
ram mOças ou pessoas idosas que 
passavam pela Avenida Afonso 
Pena ou que se encontravam den-
tro da Igreja São José. Pela pri-
meira vez na história da cidade, 
a polícia invadiu um templo ca-
tólico lançando bombas, sob os 
protestos dos sacerdotes da pa-
róquia. 

O mais chocante é que isto ocor-
re exatamente nos dias em que 
o Presidente da República e o Mi-
nistro da Educação anunciam os 
propósitos da retomada do diá-
logo com a classe operária e com 
os estudantes. E a primeira ex-
periência que os mll calouros vi-
vem é o diálogo da violência. 
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"O Diário". 

INVASAO DE SA.O JOSJ!: O FATO 
MAIS LAMENTÁVEL 

Armados de cassetetes, pedaços 
de pau e bombas, os policiais in· 
vadiram ontem a Igreja de São 
José, no Centro da Capital, es-
pancando no recinto do templo os 
universitários que ali se refugia-
ram. durante os incidentes ocor-
ridos após a "Parada de Calouros" 
reunindo os novatos de tõdas as 
Faculdades da UFMG e da Univer-
sidade Católica. 

Os manifestantes se reuniram 
nas escadarias da Igreja, ante o 
cêrco da policia, e cantavam o Hi-
no Nacional quando foram ataca-
dos por elementos da Guarda-Ci-
vil, indo grande parte dêles se es-
conder dentro da Igreja. 

Desrespeitando o templo, os 
guardas invadiram o recinto, tra-
vando lutas com os estudantes 
até às imediações do presbitério. 

Segundo depoimento de um en-
genheiro, Dr. Paulo Rodrigues 
Branco, que ali se encontrava, 
três policiais espancaram um es-
tudante, ainda não identificado, 
nas proximidades da pia batis· 
mal . Dois bancos foram quebra-
dos e ácido sulfúrico, provenien-
te da bomba de gás, estava espa-
lhado pelo chão. O fotógrafo de 
"O Diário", no momento em que 
tentava fotografar o incidente den-
tro da Igreja foi corrido pela Po-
licia Civil tendo inclusive, de sal-
tar um dos muros das imedia-
ções . Os fiéis e sacerdotes que 
se encontravam no interior do 
templo confirmaram, em gritos de 
protesto, as cenas de pugilato ali 
provocadas pela Policia, e pedi· 
ram providências das autoridades 
eclesiásticas e civis. 

Ante os apelos de um dos sa-
cerdotes da Congregação dos · Re-
dentoristas, a Policia e os estudan-
tes foram deixando a Igreja, cujas 
portas foram fechadas imediata-
JPente 

Horas após os incidentes uma 
comissão de estudantes, acompa-
nhada do Padre José Alberto Cozzi, 
Vigário da Igreja de São José, co-
municou ao Arcebispo·Coadjutor 
Dom João de Resende Costa o 
ocorrido. 

CARTAZES IRREVERENTES 
CAUSARAM A PANCADARIA 

Os motivos que levaram a Po-
licia a impedir a passeata dos ca-
louros pela Avenida Afonso Pena 
foram os cartazes que, segundo as 
autoridades da DVS, eram ofensi-
vos "às autoridades constituídas 
do Pais e à revolução" e que tais 
abusos jamais poderiam ser per-
mitidos. Os cartazes, faixas e um 
boneco representando os paraque-
distas da Escola de Direito, fo-
ram apreendidos e levados para o 
DVS, onde o Sr. Fábio Bandeira 
de Figueiredo, seu Diretor, e o Ma· 
jor Pimenta, do DVS, o examina-
ram. 

Como acontece sempre em pas-
seatas dessa natureza, os calouros 
deram v.aza à sua irreverência, 
prinmpalmente com relação aos 
homens de Govêmo . 

Numerosos cartazes tinham o 
sabor da rebeldia contra a Revolu-
ção de Março. 

Alguns dêles: 
"Civil não é alvo de fuzil" . 
1.0 de abril: Revolução; 
Revolução: 1.0 de abril" . 
Todo povo tem seu osso e o nos-

so é um Presidente sem pescoço". 
"Afrouxe o eixo, Pedro Aleixo" . 
"Brasil - Castelo do homem 

sem .alma". 
"Minério U .S .A. e abusa". 
"Os Chefes" não querem sábios. 

Querem sabres". 
"A demagogia · anda fardada". 
"Democracia não é prisão . Na-

cionalismo não é subversão . Nem 
estudante é 'b\lcha de çanhio" , 
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"Não queremos intermediários: 

Lyndon Johnson 66". 
A irreverência dos estudantes 

acabou em pancadaria . .. 
O SR. PRESIDENTE - Sõbre a 

Mesa, Requerimento do nobre De-
putado Jorge Ferraz, em que soli-
cita a criação de uma Comissão 
Parlamentar de Sindicância para 
apurar os lamentáveis acontecimen-
tos que se verificaram na manhã 
do dia 12, sábado último. 

Como o Requerimento do nobre 
Deputado já tem o número de as-
sinaturas necessárias para ser 
considerado aprovado, a Mesa o 
defere e nomeia a seguinte Co-
missão Parlament~r de Sindicân-
cia, segundo indicações dos Srs. 
Lideres: Nicanor Armando, Expedi-
to Tavares, Hermelindo Paixão, Hu-
go Castel~ Branco e Jorge Ferraz, 
e os segumtes suplentes: Martins 
Silveira, Joaquim de Melo Freire, 
Sette de Barros, Carlos Megale e 
Otelino Sol. 

Sõbre a Mesa Requerimento do 
Sr. Deputado José Maria Maga-
lhães, devidamente apoiado, que 
requer, . ouvida a Casa, se faça 
constar em Ata um voto de con-
gratulações com os estudantes uni-
versitários que, no dia 12, reali-
zaram democrática passeata na 
Capital. 

Em votação. Para encaminhar, 
com a palavra o Sr. Deputado Anf. 
bal Teixeira. 

O SR . ANffiAL TEIXEIRA -
Sr. Presidente, Srs. Deputados -
O Requerimento ora apresentado a 
esta Casa merece de todos nós o 
apoiamento firme e corajoso. 1!: 
provável que haja alguma discor-
dância entre aquêles "slogans" que 
foram apresentados pela juven-
tude estudantil de Belo Horizonte 
e os nossos pontos de vista. En-
tretanto, a solidariedade que es-
tamos dando aqui, é a solidarie-
dade à democracia, às nossas li-
berdades . Afinal, nós, que tam-
bém já enfrentamos as patas dos 
cavalos em praça públlca, nós que 

já enfrentamos os cassetetes da 
policia, também em praça públi-
ca, utilizados, às vêzes, pelos mes-
mos homens quando lutávamos 
contra os comunistas aqui, em Be-
lo Horizonte, não podemos acei-
tar o princípio de que os fins jus-
tificam os meios e que a máxima 
que orienta a ação do Partido Co-
munista orienta, agora, alguns que 
se dizem seus adversários. Rele-
vantes serviços ao Partido Co-
munista prestou a policia de Mi-
nas Gerais quando espancou es-
tu~~tes, quando provou que não 
eXIStia, realmente, liberdade na 
terra de Tiradentes e quando in-
vadiu um templo para fazer aquilo 
que nem os algozes da Idade Mé-
dia ousavam fazer. Foi lamen-
tável, por tõdas as formas a - , agressao à nossa juventude e não 
há outra forma de manifestação 
nossa, senão o aplauso, a nossa 
solidariedade a esta juventude que 
como disse o brilhante Deputad~ 
Carlos Megale, nasce com a co-
ragem, ·com o vigor necessário pa-
ra escrever páginas gloriosas em 
nossa história. 

Não pode e não deve a nossa 
juventude se conformar, não po-
de e não deve a nossa juventude 
se acomodar . O protesto que foi 
feito de forma pacífica e que foi 
repelido pela violência, mancha a 
história de Minas, porque foge às 
tradições de liberdade, que nos fo-
ram ensinadas por Tiradentes e 
por tantos outros heróis de nos-
sas liberdades públicas. 

Quero deixar aqui o meu pro-
testo contra aquela violência, con-
tra aquêle ~to de vandalismo, que 
foi a invasao da nossa Matriz a 
invasão de um templo de De'us. 
que deveria ser respeitado e não 
achincalhado pelos detentores da 
fôrça e da violência. Não fõra a 
intervenção oportuna e serena do 
ilustre Secretário da Segurança, 
Dr. Bias Fortes, que conseguiu • 
inibir e frustrar a complementa-
ção da violência, teriamos uma si-
tuação muito mais grave. Mas, 
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nada minorou o fato, o que é la-
mentado por todos nós, de que 
as liberdades públicas estão, em 
Minas Gerais, manchadas pelo ato 
da violência que se pra ticou na-
quele sábado. 

Queira Deus que a lição do san-
gue derramado, que a lição dos 
protestos contra esta violência, que 
partem da serenidade e da firme-
za do Legislativo Mineiro inibam, 
no futuro, êstes atos de violência. 
O que se praticou naquele sábado 
foi um atentado às liberdades em 
Minas Gerais, e enquanto puder-
mos usar a nossa voz, estaremos 
nesta Tribuna para protestar em 
benefício daqueles princípios que 
nos são mais caros, em beneficio 
da liberdade e da democracia, que 
não podem ser apenas palavras pa-
ra esconder atos de violência, de 
vandalismo e de arbitrariedades. 

O SR. PRESIDENTE - Para en-
caminhar •a votação do Requeri-
mento, tem a palavra o Sr. Depu-
tado Sinval Boaventura . 

O SR. SINVAL BOAVENTI'URA 
Sr. Presidente, Srs. Deputados . 
Ao encaminhar a votação do Re-

querimento de autoria do nobre 
Deputado José Maria Magalhães, 
ao qual já demos o nosso apoia-
mento, venho nesta oportunidade 
trazer a público a minha solidarie-
dade, e tecer comentários sôbre os 
lamentáveis acontecimentos de sá-
bado último. 

Posso invocar, aqui, o testemunho 
do Deputado Odilon Rodrigues, que 
na ocasião se encontrava na Igre-
ja São José. Se êste Deputado es-
tivesse no exercício do seu manda-
to tenho certeza .de que viria a esta 
Tribuna dar conhecimento ao povo 
e à Casa do que presenciou naquela 
tarde . Não fôsse sua intervenção 
como católico e como representan-
te do povo, como ex-líder estudan-
til, coisas piores teriam ocorrido 
ali. 

Assim sendo, quando do desen-
rolar do inquérito que será instau-
rado por esta Casa, necessária se 
taz a presença do Deputado Odilon 

Rodrigues, pois S. Exa., com o seu 
valioso testemunho, dará melhor 
colaboração ao andamento dos tra-
balhos do referido inquérito. 

Devo dizer que não sou solidá-
rio com algumas legendas de car-
tazes empunhados pelos estudan-
tes, e sõbre o assunto farei algu-
mas observações em outra oportu-
nidade. 

Se ali, porventura, havia. algum 
comunista - o que não posso afir-
mar porque não convivo com os 
estudantes comunistas - a Polícia 
deveria tê-lo prendido, tê-lo tirado 
da Escola e não praticar as arbi-
trariedades de que tivemos conhe-
cimento contra aquêles outros estu-
dantes indefesos. Soube de um fun-
cionário, Sr. Vitorino, do Gabinete 
do Presidente desta Casa que, quan-
do foi comprar jornal para o Sr . 
Presidente assistiu a um Policial ba-
ter na nuca de uma môça com 
uma tábua, depois bater-lhe nas 
nádegas e empurrá-la para o car-
ro de prisão . Soubemos, também, 
que um Oficial da Reserva, do 
Exército fôra prêso sob as ordens 
da Policia Civil . Não sei quem co-
mandou esta diligência, se foi o 
nosso Secretário da Segurança, 
Crispim Jacques Bias Fortes, se o 
Sr. Fábio Bandeira . Os maus ele-
mentos que integram a nossa va-
lorosa Polícia, que tantos serviços 
tem prestado à nossa Pátria, de-
viam ser expurgados. Essas a.rbi-
trai'iedades foram praticadas, com 
certeza, com orientação prévia. O 
mais lamentável foi a afirmação do 
"Diário de Minas" de que um cor-
retor foi baleado, no estômago, 
com duas balas de revólver 38. 
Outro senhor caiu, fulminado, vi-
tima de uma síncope, quando sol-
taram uma bomba. Ainda o Padre 
da Igreja São José foi ameaçado 
com revólver no peito para ·que a . 
Polícia entrasse naquele Templo 
para bater nos estudantes que lá 
se esconderam. 

Fica, aqui, a nossa solidariedade 
aos estudantes que desejam que 
êste País encontre o caminho da 
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sua destinação democrática. E' 
preciso que a Comissão de Inqué-
rito, hoje constituída por esta Ca-
sa, apure de quem é a culpa dos 
lamentáveis acontecimentos de sá-
bado último . Usaremos ainda des-
ta trincheira, que é a Tribuna des-
ta Casa, pois, aqui todos podem 
externar livremente o seu pensa-
mento p ara que o povo de Minas 
Gerais ·~enha conhecimento e pos-
sa analisar os fatos. 

Necessário se torna definir res-
ponsabilidades, processando aquê-
les que porventura agiram mal ou 
determinaram mal, porque não pos-
so crer que a gloriosa Policia Civil, 
de tão inestimáveis serviços presta-
dos a Minas Gerais pudesse, por 
sua iniciativa, avançar contra o po-
vo de Belo Horizonte. Pelo que 
conheço da corporação, só sei de 
seu magnífico trabalho na manu-
tenção da ordem. Entretanto, ve-
jo que deve ter havido ordem su-
perior, que jamais poderia ser da-
da, neste ano de 66, para que se 
investisse contra o povo da Ca-
pital. Que os estudantes rece-
bam da Casa inteira solidarieda-
de. Que continuem freqüentan-
do as escolas e dando o calor de 
sua inteligência e sua mocidade 
para. que o País saia das dificulda-
des que atravessa, vença o sub-
desenvolvimento, para marchar com 
os países desenvolvidos, para me-
lhores dias . Todos sabem que Mi-
nas repele a truculência e a vio-
lência. O espírito cívico, o amor 
à liberdade que têm sido apanágio 
de nosso povo, ficam sempre pre-
sentes na alma de nossa gente no 
instante em que se faz necessário 
defender o que temos de mais caro 
e de mais precioso que é nossa tra-
dição de liberdade . 

O SR. PRESIDENTE - Com a 
palavra a Sra . Marta Nair Mon-
teiro. 

A SRA. MARTA NAIR MONTEI-
RO - Sr. Presidente, Srs. Depu-
tados. 

Os policiais sempre mereceram 
de nós, professOras, a maior sim-

patia, por se tratarem de servido-
res estaduais que sempre estive-
ram ao nosso lado em diversas 
campanhas de aumento de venci-
mentos. Mas, os estudantes que 
faziam, pacificamente, a sua pas-
seata, merecem nosso amor de mãe 
e mestra e, nessa condição de mãe 
e mestra, e principalmente como 
representante das primeiras profes-
sOras . de todos aquêles estudantes, 
queremos deixar aqui nosso vee-
mente protesto pela violência, pela 
barbaridade com que os policiais 
espancaram os estudantes - mô-
ças e rapazes - e até a expectado-
res estranhos à passeata. Como 
católica que somos, solidarizamo-
nos ao protesto da Igreja que viu 
desrespeitado o templo de Deus . 
Ressalvamos a responsabilidade do 
Secretário da Segurança, pois não 
acreditamos que partisse de S. 
Exa. ordem tão desumana, tão 
cruel e ofensora à nossa civiliza-
ção. 

O SR . PRESIDENTE - Em vo-
tação o Requerimento . Os Srs . 
Deputados que o aprovam perma-
neçam como se acham . (Pausa) 
Foi aprovado. 

Vem à Mesa: 

REQUERIMENTO 

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

O Deputado infra-assinado, na 
qualidade de Líder do Govêrno, re-
quer a palavra pelo art . 94 do Re-
gimento Interno, para tratar de as-
sunto urgente e relevante . 

Sala das Reuniões, 14 de março 
de 1966. 

(a . ) Manoel Cosa . 
O SR. PRESIDENTE- Sôbre a 

Mesa Requerimento do Sr . Depu-
tado Manoel Costa, Lider do Go-
vêrno que requer a palavra nos 
têrmos do art. 94 do Regimento 
Interno, para tratar de assunto ur-
gente e relevante. • 

A Mesa defere o Requerimento e 
fixa o prazo de 30 minutos. 
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Com a palavra o Deputado Ma-

noel Costa. 
O SR . MANOEL COSTA- Sr. 

Presidente, Srs . Deputados, sinto, 
nesta hora, a responsabilidade de 
Uder do Govêrno . 

Que minhas primeiras palavras 
sejam de solidariedade aos estudan-
tes de Minas Gerais. 

Quem não se lembra de um ad-
mirável pensamento de Ruy Bar-
bosa: "Onde se reúne a mocidade, 
af está o espírito nôvo da Pátria". 

E não seria, Sr. Presidente, o 
Govêmo, que pela minha palavra 
fala nesta hora, não seria o Govêr-
no do Sr . Israel Pinheiro, que de-
vesse trazer, aqui, uma justificati-
va, ou uma explicação para as ocor-
rências de sábado, porque Belo Ho-
rizonte, a nossa Capital, se enlu-
tou, porque era, naquela hora, a 
liberdade que se pretendia cercear, 
era naquele instante a sufocação de 
um movimento estudantil, e sem 
dúvida, Sr. Presidente, poderia a 
policia agir em têrmos preventivos, 
poderia até agir em têrmos repres-
sivos, para evitar qualquer extra-
vazamento na manifestação. Mas, 
nunca, de nenhum modo, poderia 
ir a excessos por que, se de um lado 
estavam moços, em pleno vigor da 
idade, na explosão de sua mocida-
de, de outro estavam aquêles que 
têm, como mister, que têm como 
função, que têm como dever, man-
ter a ordem e assegurar a tranqüi-
lidade do povo . É por isto que fa-
lando em nome do Sr. Governador 
do Estado, eu trago aos estudan-
tes de Belo Horizonte a nossa so-
lidariedade, não sem antes, entre-
tanto, lamentar o que ocorreu no 
sábado, porque, Belo Horizonte, 
capital da cultura, da liberdade e 
da independência, não aceita solu-
ções que não sejam democráticas. 

Quero, Sr . Presidente, dizer que 
ainda hoje, pela manhã, quando me 
encontrava com o Sr. Governador 
do Estado, para receber as palavras 
de orientação de nosso pronuncia-
mento nesta Casa, tivemos de S . 
~a. uma recomendação: D~ o 

Dr. Israel Pinheiro que não seria 
em Minas Gerais, não seria em nos-
so Estado, que um filho de João 
Pinheiro viria macular a dignida-
de e a altivez de nosso povo . Que-
ro mais, Sr . Presidente, dizer, tam-
bém, que o Sr. Secretário de Segu-
rança Pública, êsse jovem homem 
público Deputado Crispim Jacques 
Bias Fortes, môço que tem uma 
tradição política de familia e que 
ocupa, nesta hora, a direção da Se-
gurança Pública, não seria êle, co-
mo se quis aqui insinuar, o insti-
gador da violência de alguns poli-
ciais, porque o Secretário de Se-

gurança, ao tomar conhecimento 
dessas dolorosas ocorrências, fêz 
aquilo de que, até hoje em Minas 
Gerais, não se tem conhecimento: 
expôs a sua aut-oridade; foi pes-
soalmente ao cenário do conflito 
e, lá, investido de suas altas res-
ponsabilidades, como homem que 
desejava harmonizar, procurou es-
tabelecer a tranqüilidade e fazer 
com que os fatos .voltassem à sua 
normalidade e não houvesse con-
tinuação daquela cena, que foi, pa-
ra nós - como já dissemos e não 
é demais repetir - uma cena de 
luto para Belo Horizonte . 

Queremos dizer, Sr . Presidente, 
que imediatamente o Sr . Secretá-
rio da Segurança determinou pro-
vidências para que se abrissem in-
quéritos para apuração das res-
ponsabilidades daqueles que par-
ticiparam do conflito . Ainda hoje, 
pela manhã, dizia-nos S. Exa. que 
os responsáveis serão punidos e 
que a polícia., sob sua responsabi-
lidade, jamais quebrará, em Minas 
Gerais, êsse sentimento de liber-
dade e de justiça. 

O Sr. Aureliano Chaves - Nobre 
Deputado Manoel Costa . V . Exa. 
ocupa a Tribuna desta Casa, com 
a responsabilidade de Uder do Go-
vêrno, para explicar ao povo mi-
neiro os lamentáveis acontecimen-
tos de sábado último, de que foram 
vítimas os estudantes desta Capi-
tal. 
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Esta Casa, Sr. Deputado, ouve 

V. Exa. atentamente, porque sabe 
que V . Exa ., homem de formação 
democrática, homem que tep1 a 
sua vida tôda dedicada á defesa dos 
postulados democráticos, iria ocu-
par esta Tribuna, como de resto a 
ocupou, para verberar também, de 
maneira veemente, os acontecimen-
tos de sábado. Todos nós, Sr . De-
putado Manoel Costa, ao tomarmos 
conhecimento da violência de que 
foram vitimas os universitários mi-
neiros, nos colocamos naturalmente 
numa posição de solidariedade a 
êles, porque sabemos perfeitamen-
te que a mocidade, pela sua própria 
natureza, é idealista e, por ser idea-
lista, é irreverente. Desejar-se que 
um môço seja reverente, é desfi-
gurar-lhe a personalidade . Tôda 
e qualquer manifestação da moci-
dade há de ter êste caráter natu-
ral, porque o môço, pelo seu idea-
lismo e pelo fato de não ter com-
promissos com o passado, se en-
gaja, naturalmente, em todo e qual-
quer movimento que, de uma ma-
neira ou de outra, traga no seu bô-
jo a luta contra tudo aquilo que 
julga injustiça . 

Estamos certo de que V. Exa . , 
que fala neste instante com a au-
toridade de Uder do Govêmo, tra-
zendo, conseqüentemente, a pala-
vra do Govêmo do Estado, é o fia-
dor de que os fatos serão apura-
dos. 'Além do mais, êste Legislati-
vo aprovou hoje requerimento do 
nobre lfder Jorge Ferraz, pedindo 
a constituição de uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito, requeri-
mento êste que recebeu a simpa-
tia de V . Exa ., homem de forma-
ção democrática que é . Todos nós 
estamos conscientes de que os fa-
tos serão apurados e as responsa-
bilidades convenientemente defini-
das, para que, no futuro, isto não se 
repita. E' impossível crer que uma 
democracia possa perpetuar-se, na 
medida em que a mocidade não pu-
der manifestar os seus pensamen-
tos, sem peias e sem cerceamento. 
Estamos convictos de gue o pró-

prio Presidente da República, Ma-
rechal Humberto de Alencar Cas-
telo Branco, que é homem tam-
bém de formação democrática -
em que pesem as circunstâncias do 
momento e, sobretudo, as exigên-
cias da Segurança Nacional e da 
própria perpetuidade da democra-
cia - exigirá que as responsabili-
dades sejam apuradas. Estamos ci-
entes e consctentes de que êstes 
fatos serão apurados conveniente-
mente e que, de agora em diante 
a mocidade de nosso Estado e d~ 
nossa Pátria possa, com o seu idea-
lismo, ao longo de sua trajetória 
universitária, manifestar o seu pen-
samento livremente, sem pelas e 
sem a presença violenta das auto-
ridades policiais que têm sob Süa 
responsabilidade a ação preventi-
va e não repressiva. 

O SR. MANOEL COSTA - Agra-
deço ao nobre Líder da ex-UDN, 
Deputado Aureliano Chaves, suava-
liosa e oportuna intervenção em 
meu discurso. Entendeu V. Exa. 
com precisão o sentido e o alcance 
de minhas palavras, porque esta-
mos fixando aqui, no início de um 
Govêmo que vem de se constituir 
em Minas Gerais, o seu pensamen- · 
to e a sua orientação. Não quero, 
Sr . Deputado, por isto mesmo, ter 
nesta hora, palawas de defesa pa-
ra aquêles que foram realmente 
responsáveis pelos incidentes de 
sábado passado . Estou fixando a 
posição, o pensamento e a conduta 
de um Govêmo que lidero nesta 
Casa; do Secretário de Segurança 
Pública que tem a responsabilida-
de de dirigir uma Pasta de maior 
significado para a tranqiiflidade e 
a paz pública. E' por isto mesmo, 
Sr. Deputado Aureliano Chaves, 
que dizia, quando V. Exa. oportu-
namente nos aparteou, que o Se-
cretário da Segurança determinou 
imediatamente a abertura de inqué-
rito para que se apurem não ape-
nas as responsabilidades, mas qup 
se punam aquêles que praticaram 
nas ruas de Belo Horizonte cenas 
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que, nesta tarde, lamentamos e cen-
suramos. 

O Sr. José Maria Magalhães -
Nobre Deputado Manoel Costa, o 
discurso que V . Exa. profere é sem 
dúvida alguma, muito moderado, de 
vez que V. . Exa. se solidariza com 
os estudantes de Minas Gerais, que 
no sábado sofreram violências. 

Mas, V . Exa. que representa, nes-
ta Casa, a voz do Govêrno, já la-
mentou os fatos. Esperamos que 
V. Exa. se responsabilize, nesta 
Casa, pela apuração dos fatos. Por-
que, caso contrário, o Govêrno fi-
caria em débito . De acôrdo com 
o raciocínio de V. Exa., o Govêr-
no não autorizou esta violência. O 
assunto transcende, então, a uma 
gravidade maior, porque o povo 
precisa saber, os estudantes pre-
cisam saber quem deu a ordem à 
Polícia Civil do DOPS e da Guarda 
Civil para usar a violência . Esta 
apuração das responsabilidades não 
pode tardar, porque, então, existe, 
à revelia da própria autoridade do 
Govêrno, uma máquina que está 
tramando contra a democracia, lo-
calizando-se na Capital de Minas 
Gerais. 

A argumentação de V . Exa., no-
bre Deputado Manoel Costa, é sin-
cera e merece a nossa admiração 
pela franqueza manifestada por V. 
Exa ., 'Bo examinar os fatos, tra-
zendo, inclusive, a sua solidarieda-
de já antes manifestada quando da 
aprovação do Requerimento que 
apresentamos de solidariedade à 
classe estudantil . Agorn, ·entretan-
to, os fatos já se desenrolaram e 
ai estão as cicatrizes e o que é ain-
da pior as cicatrizes contra o sa-
grado direito da liberdade, tão de-
fendido nas terras de Minas Ge-
rais . Mas, nós, que representamos, 
agora, nesta Casa, a Oposição, que 
estamos filiados ao MDB, não po-
demos acreditar e confiar apenas 
n'Bs manifestações de pesar e nas 
lamentações. Queremos - e por 
isto aparteamos V. Exa. - que 
as responsabilidades sejam fixadas 
ur&en~ente, porque neste ~aís, 

triste e lamentável é o destino de 
qualquer Comissão de Inquérito. 
Queremos que acima desta Comis-
são esteja a palavra de V . Exa., 
como responsável, para que o po-
vo saiba de onde partiu a violên-
cia . V. Exa. exime de culpa o Go· 
vêrno que representa e nós, como 

Oposição, queremos conhecer os 
culpados, porque temos uma expli-
cação a dar ao povo de Minas Ge· 
rais e, especialmente, ao povo de 
Belo Horizonte. 

O SR. MANOEL COSTA- Agra-
deço o aparte de V. Exa., e quero 
dizer, desde já, nobre Deputado Jo-
sé Maria Magalhães, que nos in-
teressamos aqui, não apenas pela 
apuração das responsabilidades 
mas também - e isto é importan-
te - pela punição daqueles que 
forem apontados como culpados 
pelos fatos a que V. Exa. sere-
fere. · 

O Sr. Sinval Boaventura - No· 
bre Deputado Manoel Costa, des-
necessário é falar da nossa amiza-
de de longos anos . Ouço com aten-
ção o seu discurso sério e com o 
propósito de expor a verdade. Já 
ocupei a Tribuna há poucos minu-
tos para pronunciar-me a respei-
to. Mas, a nossa indagação e a de 
todo o povo é justamente sôbre a 
definição das responsabilidades . 
V. Exa. afirma que o eminente 
Governador Israel Pinheiro deter-
minou a apuração dos fatos . Mas, 
acho que deve haver algo errado 
no Govêrno, pois V . Exa. . afir-
mou, oficialmente, que os culpados 
serão punidos . Ora, faço votos que 
o sejam, mas não apenas um guar-
da-civil que, hieràrquicamente, está 
na última escala da Corporação . 
:estes guardas-civis, V. Exa . que é 
parlamentar experiente e advogado, 
sabe, agiram em função de uma or-
dem, de uma determinação. Acre-
dito, sinceramente, que o Governa· 
dor Israel Pinheiro não sabia dêste 
episódio. Fica, porém, a dúvida: 
se o Secretário da Segurança 
embora V. Exa. tenha explicado 
que estêve ~almente! em fren-
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te k Igreja de São José, como me-
diador daquela situação - teve ou 
não participação neste movimento. 
Do contrário, como é explicável que 
os policiais do OOPS e da Guarda 
Civil puderam ir para as ruas de 
Belo Horizonte, sem que o Secre-
tário da Segurança tivesse previa-
mente ordenado que assim o fizes-
sem . Seria possível que o Delega-
do Fábio Bandeira, no fim de sua 
carreira, pretendesse levar para sua 
fôlha de serviços uma página en-
lutada? Queremos que V. Exa. , 
oficialmente, aponte ao povo de Mi-
nas Gerais os responsáveis por ês-
te lamentável fato. 

O SR. MANOEL COSTA- Posso 
assegurar a V. Exa., senhor Depu-
tado Sinval Boaventura, que a de-
terminação do Secretário da Se-
gurança, com referência a passea-
ta de sâbado, foi apenas para que 
a policia garantisse a ordem e tran-
qüilidade daquela manifestação . 
Não houve - e isto nós ouvimos 
hoje do Secretário Bias Fortes -
nenhuma ordem sua para que se 
usasse de violência, com a finalida-
de de se obter que os estudantes li-
vremente se manifestassem. O Sr . 
Secretário de Segurança determi-
nou, não apenas a apuração dos 
fatos, mas a conseqüente punição 
dos culpados, e pode V . Exa. estar 
certo de que traremos, dentro de 
poucos dias, a noticia do resulta-
do dêste inquérito, que já se ini-
ciou, para que o povo mineiro, esta 
Casa e os estudantes de Belo Ho-
rizonte tenham ciência de que Mi-
nas é dirigido por um homem que 
respeita a liberdade e cultua a in-
dependência. 

O Sr. José Maria Magalhães 
Nobre Deputado, quero apenas pre-
venir V. Exa. para que, na apu-
ração dos fatos, na fixação das res-
ponsabilidades, a corda não se arre-
bente do lado mais fraco. Não po-
demos acreditar, porque conhece-
mos a dignidade da Guarda Civil, 
em Belo Horizonte, e temos aqui o 
exemplo do ~omportamento dos 

Membros da Guarda Civil, nesta 
Assembléia, não podemos admitir 
que a Policia Civil possa ter-se in-
vestido contra os estudantes e con-
tra populares, penetrando na Igre-
ja São José sem ordens superiores. 
Isto não entendemos, Sr . Deputa-
do, e tememos que na apuração 
dos fatos, na conclusão de um possí-
vel inquérito, V. Exa. seja obri-
gado a trazer para esta Casa, como 
representante do Govêrno, uma lis· 
ta de Guardas-Civis, expulsos da 
Corporação, uma lista de punições 
de membros do OOPS . Desde já, 
nos prevenimos contra ela, porque 
atrás disso existe um esquema que 
funcionou sábado, em Belo Hori-
zonte, o esquema da violência, do 
cerceamento da liberdade, um es-
quema do amordaçamento. Isto 
é que houve, Sr. Deputado. E o 
Guarda que cumpriu ordens hie-
rárquicas superiores não pode ser 
responsabilizado. Tem que ser la-
mentada a sua atitude . Assisti ao 
filme dos fatos e notei que quando 
um estudante era prêso e caminha-
va para a Rádio Patrulha, um guar-
da veio por trás e deu-lhe uma sé-
rie de cacetadas na cabeça e no 
dorso. Discordamos de V . Exa. 
quando diz que o Sr . Secretário 
da Segurança veio à praça pública 
como mediador . Não aceitamos es-
sa posição do Sr. Secretário, pois 
êle é responsável pela ordem pú-
blica do Estado e não pode funcio-
nar como mediador. Tem que fun-
cionar como autoridade e respon-
sabilizar-se pela ordem pública . 

O SR. PRESIDENTE- Comu-
nico a V. Exa. que dispõe de 3 mi-
nutos para terminar as suas con-
siderações. 

O Sr. MANOEL COSTA - Que-
ro, nesta hora, Sr. Presidente, ao 
encerrar o meu discurso, respon-
dendo ao aparte do Sr . Deputado 
José Maria Magalhães, dizer a S. 
Exa. que nós nâo afirmamos ter 
o Sr. Secretário dirigido à praça 
pública, como mediador. Dissemos, 
isto sim, que aquêle Secretário pra-
ticou em Minas Gerais um fato 
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inédito, indo à praça pública para 
pOr têrmo àquilo que lá ocorria. 
E, com referência à preocupação 
que S. Exa. mantém com relação 
ao resultado do inquérito iniciado 
neste instante, na Secretaria de Se-
gurança, podemos dizer a S . Exa. 
que, em boa hora, e também com o 
nosso apoiamento, o nobre Depu-
tado Jorge Ferraz pediu que, nesta 
Casa, se instalasse uma Comissão 
para apurar aquêles fatos. E, se 
V. Exa., Sr. Deputado, pretender 
debitar a não apuração dos fatos 
ao Sr. Secretário da Segurança, 
não pode, entretanto, acusar os seus 
colegas, que fazem parte desta Co-
missão de não agirem com digni-
dade, de não agirem com lealda-
de, de não agirem com espírito pú-
blico. 

Quero dizer que jamais estaria-
mos nesta Tribuna, nesta hora, pa-
ra justificar um comportamento 
que é também por nós censurado. 
Estamos aqui para trazer o pen-
samento de um govêrno, para tra-
zer o pensamento de S. Exa., o Sr. 
Governador do Estado, de S. Exa. 
o Sr . Secretário de Segurança~ e, 
dizer aos estudantes que não será, 
nesta hora, que, em Minas, se irá 
enrolar a bandeira da liberdade. Nós 
aqui estaremos - e temos um pas-
sado de lutas, temos uma tradição 
de 20 anos, nesta Casa para procla-
má-lo -estaremos aqui para colo-
car os fatos nos devidos lugares ... 

O Sr. José Maria Magalhães - E' 
o que esperamos. 

O SR . MANOEL COSTA - ... e, 
para mostrar à opinião pública 
aquêles que realmente são os res-
ponsáveis pelo que ocorreu. 

O Sr. José Maria Magalhães -
Acreditamos em V. Exa. 

O SR. MANOEL COSTA- Agra-
deço à Casa a atenção com que me 
ouviu, e, quero dizer ao povo mi-
neiro que estarei nesta Tribuna em 
tOdas as horas e em todos os ins-
tantes que reclamar a defesa dos 
postulados de liberdade, que é o 
principio básico e ideal do Govêmo 
do honrado Dr. Israel Pinheiro. 

O SR . PRESIDENTE - Esgota-
da a parte da Reunião que se des-
tinava à discussão e votação de 
proposições, a Mesa informa que 
fica para a Reunião de amanhã a 
a preciação do Requerimento do 

· ·sr . Deputado Jorge Ferraz, que pe-
de um voto de congratulações com 
o Sr. Arcebispo·Coadjutor pela ati-
tude enérgica e corajosa tomada 
em face dos acontecimentos do dia 
12 último, quando houve invasão 
da Igreja de São José . 

- · Esgotada a hora destinada à 
1.• Parte da Ordem do Di:a., passa-
se à: 

2.1) PARTE DA ORDEM DO DIA 

-Vem à Mesa: 

REQUERIMENTO 

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

O Deputado ,abaixo assinado re-
quer de V . Exa. a inversão da Or-
dem do Dia, de tal forma que seja 
o Projeto n. 3. 540j66, discutido e 
votado logo após a votação do veto 
à Proposição de Lei n. 4. 159. 

Sala das Reuniões, 14 de março 
de 1966. 

(a.) Manoel Costa. 
O SR. PRESIDENTE - SObre a 

Mesa Requerimento do Sr. Manoel 
Costa, que pede inversão da Or-
dem do Dia para que o Projeto n. 
3 . 540 seja votado, logo após, a vo-
tação do Veto à Proposição de 
Lei n. 4.159. 

Em votação. Os Srs. Deputados 
que o aprovam 11ueiram permane-
cer como se encontram. (Pausa) . 
Foi aprovado. 

Votação do veto total à Proposi-
ção de Lei n. 4.159, que concede 
pensão a viúva do Dr. José Macha-
do Penido. 

-Vem à Mesa: 
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REQUERIMENTO 

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

Requeiro a V. Exa., ouvida a Ca-
sa e na forma regimental, o adia-
mento da votação do veto à Pro-
posição de Lei n. 4 .159, que con-
cede pensão à viúva do Dr. José 
Machado Penido . 

Sala das Reuniões, 14 de março 
de 1966. 

(a.) Manoel Costa. 
O SR. PRESIDENTE O Sr. 

Manoel Costa, na forma regimen-
tal, requer o adiamento da votação 
do veto. Em votação o Requeri-
mento. Os Srs. Deputados que o 
aprovam queiram permanecer co-
mo se encontram. (Pausa). Foi 
aprovado . 

QUESTÃO DE ORDEM 
O SR. JOSJ!:: DE CASTRO - Sr. 

Presidente, pedi a palavra, antes da 
votação, para saber por quanto 
tempo foi adiada a votação da pro-
posição. 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa 
informa que o adiamento é para a 
próxima Reunião. 
PROJETOS EM 2.• DISCUSSAO 
- Submetidos à discussão e vo-

tação, são aprovados, cada um de 
sua vez, artigo por artigo, sem de-
bates, em 2.• discussão, os seguin-
tes Projetos: 

Projeto n . 3. 540166, do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual auto-
riza o Estado a contrair, com a 
União, o empréstimo de . . . . . . 
Cr 15.000.000.000. 

- O Projeto n . 3. 540 foi apro-
vado na forma do Substitutivo de 
Comissão de Justiça. 

Projeto n° 3.498166, do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual abre à 
Secretaria de Estado das Comuni-
cações e Obras Públicas o crédito 
especial de Cr$ 7. 089. 380. 

Projeto n. 3.507166, do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual autori-
A doação de parte de terreno à 

Diocese de Campanha, destinado à 
Paróquia de São Gonçalo do Sa-
pucai. 

Projeto n. 3. 512166, do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual abre à 
Secretaria de Estado da Seguran-
ça Pública o crédito especial de 
Cr$ 80.000.000. 

Projeto n . 3.514166, do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual abre à 
Secretaria de Estado da Fazenda o 
crédito especial de Cr$ 224. 239. 889. 

Projeto n. 3.530!66, do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual dis-
põe sObre a desapropriação de bens 
e instalações elétricas pertencentes 
à Prefeitura Municipal de Pium-í. 

- Rejeitada a Emenda da Co-
missão de Finanças ao Projeto n. 
3 .530!66. 

Projeto n. 3 .532166 (Resolução), 
da Comissão de Justiça, o qual 
aprova convênio celebrado entre o 
Govêmo do Estado e o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatis-
tica - Conselho Nacional de Geo-
grafia. 

Projeto n. 3 . 534166, do Sr . Go-
vernador do Estado, o qual auto-
riza aquisição de imóvel na cidade 
de Pompéu. 

- A Comissão de Finanças. 
O SR. PRESIDENTE - 3.q. dis-

cussão do Projeto n. 1.980165, do 
Sr. Governador do Estado, o qual 
cria o curso secundário de 2.0 ciclo 
no Ginásio Estadual de Murié. 

A Comissão de Finanças opina 
pela aprovação do Projeto, com a 
emenda que apresenta . 

Em discussão o Projeto. Não há 
oradores inscritos. Encerro a dis-
cussão. Em votação o Projeto, sal-
vo emenda. Os Srs. Deputados que 
o aprovam queiram perm2.Ilecer 
como se encontram. (Pausa) . Foi 
aprovado. - Em votação a Emen-
da. Os Srs. Deputados que a 
aprovam queiram permanecer co-
mo estão. (Pausa). Foi aprova-
da. 

ENCERR'AMENTO 
Esgotada a matéria constante 

da pauta e não havendo Cttadores 



- 4:30 

Inscritos a Mesa encerra a Reuniio 
e convoca outra, Ordinária, para 
amanhã, às 14,00 horas, com a se-
guinte Ordem do Dia: 

ORDEM DO DIA 15~166 

Primeira 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 16,00 horas: 
Discussão e votação de parece-

res, requerimentos, comunica~s e 
indicações. 

Discussão e votação de redações 
finais. 

Segunda Parte 
Das 16 às 18,00 horas: 

Votação do veto total à Proposi-
ção de Lei número 4 . 159, que con-
cede pensão à viúva do Dr. José 
Machado Penido. 

Primeira discussão do Projeto nú-
mero 3 . 558166, do Senhor Manoel 
Costa, o qual dá a denominação de 
Professor Fábregas, ao Ginásio Es-
tadual da cidade de Luminárias. 

Primeira discussão do Projeto nú-
mero 3. 559166, do Senhor Manoel 
Costa, o qual dá a denominação de 
Padre João Neiva ao Ginásio Esta-
dual de Santana da Vargem. 

Segunda discussão do Projeto 
número 3. 486j65, do Senhor Gover-
nador do Estado, o qual cria GJ.ná. 
sio Estadual na cidade de São Pe-
dro da União. 

Segunda discussão do Projeto 
número 3.501!66, do Senhor João 
Luiz de Freitas, o qual dá a deno-
minação de Dom José Gaspar ao 
Colégio Estadual de Araxá . 

Segunda discussão do Projeto 
número 3 . 542166, do Senhor Jairo 
Magalhães, o qual concede o titulo 
de Cidadão Honorário de Minas 
Gerais aos engenheiros Orflla Li-
ma dos Santos e Geonfsio Carva-
lho Barroso. 

Terceira discussão do Projeto 
número 3. 018165, do Senhor José 
Maria Magalhães, o qual declara de 
utilidade pública a sociedade civil 
denominada Fraternidade Paulo de 
Tarso, com sede em Belo Horizon-
te . 

-Levanta-se a Reunião . 

53!J& Reunião Ordinária da Assembléia LegiSlativa, em 
15 de março de 1966 

PRESID!:NCIA DOS SRS. LEÃO BORGES E RENY RABELLO 

SUMARIO: - Comparecimento -
Ata - Expediente . Ofício n. 1. 025 
- Oficios diversos - Leitura e 
Apresentação de Proposições -
Pareceres: para 2• discussão do 
Projeto n . 3.435/ 65 e sObre a Dl-
dicação n. 1. 050 - Requerimentos 
ns. 1.164 e 1.165, do Sr . Reny Ra-
bello - Requerimento do Sr . 
Batista Miranda - Indicações ns. 
1. 067, do Sr. Batista Miranda, 
1. 068, do Sr . Reny Rabello, e 
1 . 069, do Sr. Jarbas Medeiros -
Questão de Ordem - Discursos 
dos Srs. Joaquim de Melo Freire, 
José Maria Magalhães, Sinval Boa-
ventura e Hermelindo Paixão -
Discussão e Votação de Proposi-
ções - Requerimento do Sr . José 
de Castro (Arts. 94 e 95). Ques-
tão de Ordem e Discurso do Sr . 
José Maria Magalhães- Questão 
de Ordem- Requerimento do Sr. 
Hermelindo Paixão (Arts. 94 e 95) 
e Discurso do Sr . Delson Scarano 
- 2• Parte da Ordem do Dia. Vo-
tação do vato total à Proposição 
de Lei n. 4.159 - Chamada -
Questões de Ordem - 1• discus-
são de Projeto n . 3 . 558 - Dis-
curso do Sr. Sinval Boaventura-
Encerrada a discussão - Questão 
de Ordem - 1• discussão do Pro-
jeto n. 3.559 - 2~ discussão dos 
Projetos ns. 3 . 486, 3. 501 e 3. 542 
- 3q. discussão do Projeto n. 3 . 018 
- Encerramento - Ordem do 
Dia. 

COMPARECIMENTO 
As 14,10 horas, comparecem 

os Senho~; 

Leão Borges - Mário Hugo La-
deira - João Navarro - Reny Ra-
bello - Altair Chagas - Álvaro Sa-
les - Alvi.mar Mourão - Aníbal 
Teixeira -Artur Fagw;1des - Ata-
liba Mendes - Athos Vieira de An-
drade - Augusto Zenun - Aure-
liano Chaves - Batista Miranda -
Benedito Xavier - Carlos Eloy -
Carlos Megale - Cícero Dumont -
Daniel de Barros - Délson Scarano 
-Euler Lafetá - Expedito Tavares 
- Florivaldo Dias - Gerardo aros-
si - Gomes Moreira- Hélio Garcia 
Homero Santos - Hugo Castelo 
Branco -Jairo Magalhães- Jar-
bas Medeiros - Jehovah Santos 
-Jorge Ferraz- Jorge Vargas -
João Luiz de Carvalho - João Vaz 
-Joaquim de Melo Freire- José 
de Castro - José Maria Magalhães 
- Ladislau Sales - Lúcio de Souza 
Cruz- Luiz Junqueira- Manoel 
Costa - Maria Pena - Marta Nair 
Monteiro - Martins Silveira - Ni-
canor Armando - Nunes Coelho 
- Orlando Andrade - Otelino Sol 
- Paullno Cícero - Pereira de Al-
meida - Pires da Luz - Raymun-
do Albergaria - Raul Fernandes 
- Sebastião Anastácio - Sette de 
Barros - Sinval Boaventura -
Souza e Silva - Ulysses Escobar 
- Valdir Melgaço - Waldir Mo-
rato - Walthon Goulart - Wilson 
Chaves - Wilson Modesto - Wil-
son de Paiva - Wilson Tanure. 

- Com a presença de 67 Srs. 
Deputados, o Sr. Presidente de-
clara aberta a Reunião. 

•t8LIOT.OA 
MQUM) PUeLIOO MtN•IRO 
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'ATA 

O SR. WALDIR MOR.A.TO - (2.0 

Secretário "ad-hoc") - Procede à 
leitura da Ata da Reunião anterior, 
à qual é aprovada, sem observa-
ções. 

EXPEDIENTE 

O SR. RENY RABELLO - (2.0 

Secretário, nas funções de 1.0
} -

Lê Expediente constante da seguin-
te matéria: 

OFtCIO N. 1 . 025 

Belo Horizonte, 15 de março de 
1966. 

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

Através da Mensagem n. 1.049, 
de 15 de fevereiro de 1966, enviei ao 
exame dessa Egrégia Assembléia Le-
gislativa, Projeto de Lei n . 3 . 544/65, 
que extingue a Secretaria do De-
senvolvimento Econômico, cria o 
Conselho Estadual de Desenvolvi-
mento e dá outras providências. 

Tratando-se de matéria comple-
xa, que mereceu estudo apurado 
dêsse Legislativo, que lhe fêz vá-
rias emendas, venho manifestar a 
Vossa Excelência, com base no § 
4.0 do Artigo 29 da Constituição do 
Estado, com a nova redação que 
lhe foi dada pela Lei Constitucio-
nal n . 14, que seja alterado para 
45 (quarenta e cinco) dias o prazo 
inicialmente consignado para a sua 
discussão e votação. 

Prevaleço-me da oportunidade 
para apresentar a Vossa Excelên-
cia os protestos de elevado aprêço 
e consideração . 

(a.) Israel Pinheiro da Silva -
Governador do Estado de Minas 
Gerais. 

- Ciente. Publicar. A Diretoria 
das Comissões para anexar ao Pro-
jeto n . 3 . 544j65. 

OP1CIO 

João Pessoa, 9 de março de 1966. 
Exmo. Sr . Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Apraz-me acusar o recebimento 
do Oficio n. 150j66-NL, datado de 
4 de fevereiro p. passado, no qual 
V. Exa. comunica que foi eleita 
a Comissão Executiva que deverá 
dirigir os trabalhos da 49- Sessão 
Ordinária da s• Legislatura dessa 
Colenda Assembléia Legislativa . 

Agradecendo a gentileza da co-
municação valho-me do ensejo pa-
ra reiterar a V . Exa . e seus dignos 
pares os protestos de meu elevà-
do aprêço e distinta consideração. 

(a.) João Agripino - Governa-
dor do Estado da Paraíba . 

- Ciente . Publicar . 

OP1CIO 

MINSTÉRIO DA VIAÇÃO E OBRAS 
Pt1BLICAS 

(Departamento Nacional de Erstra-
das de Rodagem) 

Brasflia., 7 de março de 1966 . 
Assunto: - Conclusão das Obras 

de construção e pavimentação da 
Rodovia BR-262. 

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

Permito-me acusar o recebimento 
do Ofício em epígrafe, acompanha-
do de cópia do Requerimento n. 
1. 129, de •autoria do Senhor De-
putado Lourival Brasil, reivindi~ 
cando a urgente n e c e s s i d a de 
da destinação e aplicação de maio-
res verbas, no corrente exercício, 
para a conclusão das obras de 
construção e pavimentação da BR-
262, ex-BR-31, ligando Vitória- Be-
lo Horizonte - Araxá- Uberaba e 
Cuiabá. 

2. A propósito do assunto, cum-
pre-me informar a V. Exa., inicial-
mente, que a Rodovia BR-262 inte-
gra o Plano Preferencial de Obras 
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Rodoviárias, estabelecido pelo De-
creto n. 57 . 088165, para execução 
das seguintes obras: 

a) implantação do trecho Vitó-
ria- Realeza; 

b) implantação e pavimentação 
do trecho Realeza - Frutal; 

c) implantação e pavimentação 
do trecho Campo Grande - Aquida-
uana. 

As dotações previstas para o cor-
rente exercício, dependendo de 
aprovação do Conselho N acionai 
de Transportes, são as seguintes: 

a) implantação do trecho Vitó-
ria- Divisa - ESIMG - Cr$ 1,5 bi-
lhão; · 

b) implantação do trecho Divi-
sa- ESIMG Monlevade - Cr$ 1,5 
bilhão; 

c) implantação do trecho Belo 
Horizonte- Uberaba -:- Cr$ 11,8 bi-
lhões; 

d) implantação do trecho Cam-
Po Grande - Aquidauana - Cr$ .. 
0,7 bilhão . 

3. Outrossim, tendo em vista ser 
manifestamente reconhecida a di-

ficuldade financeira coni que se 
defronta a Autarquia, não há possi-
bilidade de ampliação de recursos, 
além dos programados, sob pena de 
prejuízo em outras rodovias do 
próprio Estado. 

Prevaleço-me do ensejo para rei-
terar-lhe os meus protestos de es-
tima e consideração . 

Engo José Lafayette Silviano do 
Prado - Diretor-Geral. 

Ciente. Publicar. 
- Passa-se à 

LEITURA E APRESENTAÇÃO DE 
PROPOSIÇOES 

PARECERES 

- Pelos respectivos relatores são 
enviados à Mesa os seguintes pare-
ceres: 

PARECER PARA 2~ DISCUSSÃO 
DO PROJETO N. 3. 435!65 

Comissão de Constituição, Legisla· 
ção e Justiça. 

O nobre Deputado Joaquim de 
Mello Freire apresentou nesta Casa 
o Projeto n . 3.435j65 através do 
qual se pretende declarar de utili-
dade pública a Santa Casa de Mi-
sericórdia da cidade de Muzambi-
nho. 

Verificamos que a proposição se 
acha devidamente documentada, 
tomando portanto legitima a sua 
iniciativa. 

Assim sendo, opinamos favorà-
velmente à aprovação do Projeto, 
em sua segunda fase de discussão, 
nos têrmos da redação original. 

Sala "José Proença", 15 de mar-
ço de 1966. 

(aa.) Expedito Tavares, Presi-
dente e Relator- Jairo Magalhães 
- Carlos Eloy - Jarbas Medeiros. 

- Publicado o Parecer, inclua-se 
o Projeto em Ordém do Dia. 

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO 
N. 1.050 

Comissão de Constituição, LeglsJa-
ção e Justiça. 

Através da Indicação n. 1. 050, o 
llus,re Deputado Batista Miranda 
propõe ao Exmo. Sr . Governador 
do Estado a conveniência de deter-
minar, através da Imprensa Oficial, 
a impressão da conferência· profe-
rida pelo Senador Milton Campos, 
ao ensejo da inauguração do ano 
letivo e, em seguida, seja determi-
nada a sua distribuição entre os 
ginásios, colégios e escolas normais 
do Estado, bem como aos sindica-
tos de trabalhadores. 

Examinando-e., concluímos favo-
ràvelmente à sua aprovaçi(), tal co-
mo foi elaborada e que seja ràpida-



mente encaminhada ao Exmo. Sr. 
Governador do Estado. 

Sala "José Proença", 15 de mar-
ço de 1966. 

(aa.) Expedito Tavares, Presi-
dente e Relator - Jarbas Medei-
ros - Jairo Magalhães - Carlos 
Eloy . 

-Publicar . 
-Vêm à Mesa: 

REQUERIMENTO N . 1.164 
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 a necessidade de se diri-
gir apêlo aos Exmos . Srs. Presi-
dente da República e Interventor 
do Serviço de Alimentação da Pre-
vidência Social (SAPS), no sentido 
de que seja criada, na cidade de 
Arcos, um armazém daquela Autar-
quia. 

Sala das Reuniões, 11 de março 
de 1966 . 

(aa . ) Reny P..abello - Paulino 
Cícero- João Luiz de Carvalho-
Gomes Moreira - Raul Fernandes 
-Wilson de Paiva - Souza e Sil-
va . 

- A Comissão de Trabalho . 

REQUERIMENTO N . 1 .165 

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

O Deputado, infra-assinado, re-
quer, nos têrmos do Regimento, a 
V. Exa . seja o discurso pronun-
ciado pelo Sr. Presidente da Pe-
trobrás, por ocasião do término 
das obras da Refinaria Gabriel Pas-
sos, h etapa, transcrito nos Anais 
desta Assembléia, em face do alto 
interêsse que êle desperta na opi-
nião pública de Minas Gerais. 

Sala das Reuniões, 15 de março 
de 1966. 

(aa . ) Reny Rabello - Leão Bor-
ges - Alvimar Mourão - Souza e 
Silva - Gomes Moreira. 

- A CQmissãQ Executiva , 

REQUERIMENTO 

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

O Deputado que êste subscreve, 
na forma regimental, requer se 
conste da ata de nossos trabalhos, 
para que fique registrado nos Anais, 
um voto de congratulações com os 
operosos jornalistas profissionais 

de Minas, na pessoa de Virgílio de 
Castro Veado, Presidente de seu 
sindicato, justificando êste Reque-
rimento a participação destacada 
da representação mineira no 11.0 

Congresso Nacional dos Jornalis-
tas Profissionais, realizado em 
Curitiba, de 2 a 6 do mês em curso. 

A delegação de Minas Gerais es-
tava integrada por vinte e um jor-
nalistas militantes, sob a presidên-
cia de Virgílio de Castro Veado e 
secretariada por Armando Vaz Jú-
nior, que foi escolhido para Secre-
tário do Congresso . 

Inúmeras e importantes foram 
as teses aprovadas_. destacando-se: 

a) substitutivo ao anteprojeto 
de Estatuto do Jornalista Profissio-
nal; 

b) problema habitacional (cria-
ção de cooperativa sindical); 

c) cursos de jornalismo; 
d) defesa do instituto de esta-

bilidade; 
e) classificação do repórter fo-

totográfico em categoria própria; 
f) contrato coletivo de trabalho 

entre sindicatos de jornalistas e sin-
dicatos patronais; 

g) Código de Ética, elaborado 
pelo Prof. João Camllo de Oliveira 
Tôrres, a ser objeto de resolução 
no ensejo da Conferência Nacional 
do Jornalista, a se realizar em Be-
lo Horizonte, no próximo ano . 

De oito resoluções que integram 
a carta de princípios, cinco se fun-
damentaram em teses da bancada 
mineira, o que bem dá a medida do 
destaque de nossa delegação . 

O 11.° Congresso Nacional dos Jor-
nalistas Profissionais constituiu um 
excepcional exemplo a ser seguido 
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pelo sindicalismo brasileiro, pois 
os trabalhos se desenvolveram 
num clima eminentemente sindica-
lista, sem qualquer influência de 
ordem poUtica ou ideológica. 

A atuação brilhante da represen-
tação de Minas Gerais significa 
mais um marco na gestão de Virgí-
lio de Castro Veado à frente do Sin-
dicato dos Jornalistas Profissionais 
mineiros, pontificando-se entre nu-
merosas promoções e realizações 
do maior vulto, como sejam: cons-
trução da nova sede do Sindicato, 
edificação da Casa do Jornalista, 
efetiva aglutinação da classe na de-
fesa dos interêsses comuns, além 
de outras medidas em beneficio 
dos laboriosos jornalistas de nos-
so Estado. 

Merecem êstes, portanto, nosso 
reconhecimento e aplauso, como 
homenagem pelo denodo e dedica-
ção com que desempenham seus 
misteres. 

(aa . ) Batista Miranda - Nunes 
Coelho - João Vaz - Marta Nair 
Monteiro - Valdir Melgaço - Ata-
liba Mendes - Martins Silveira . 

-Publicar. 

a) áreas de terreno localizadas 
nas proximidades da Refinaria Ga-
briel Passos, município de Betim, 
ou da Usina Intendente Câmara, de 
Usinas Siderúrgicas de Minas Ge-
rais, S . A.; 

b) isenção de impostos esta-
duais durante o perlodo de 3 (três) 
anos; 

c) prioridade para financiamen-
to dos respectivos Projetos, se se 
tratar de indústrla constituída ex-
clusivamente por capital nacional. 

2 - O Banco do Desenvolvimen-
to de Minas Gerais e os Bancos 
particulares sob contrôle acionário 
do Estado devem ficar obrigados, a 
partir da lei, a cumprir o estabele-
cido no item "c", acima, pela ação 
dos respectivos Presidentes ou 
Diretores que representem o capi-
tal estatal. 

3 - Para cumprimento ao dis-
posto no item "a" do número 1, o 
Poder Executivo deve ficar autori-
zado a desapropriar, para fins de 
interêsse social, as áreas conveni-
entes de terrenos particulares e 
respectivas benfeitorias. 

4 - O pagamento das áreas de 
terreno concedidas na forma do 
item "a" do número 1 será feito 

Exmo. Sr . Presidente da Assem- pelas indústrias beneficiárias em 
bléia Legislativa do Estado de Mi- 60 (sessenta) parcelas mensais, 
nas Gerais. iguais e sucessivas a partir da da-

O Deputado que esta subscreve, ta do inicio das respectivas opera-
na fonna regimental, indica à As- ções. 

INDICAÇAO N. 1. 067 

sembléia Legislativa que se dirija 5- Deve o Governador do Esta-
aos Exmos. Srs. Governador do do ficar autorizado a nomear uma 
Estado e Secretário de Estado do comissão de 5 (cinco) cidadãos de 
Desenvolvimento Econômico, enca- reputação ilibada e reconhecida 
recendo-lhes a urgente necessidade competência, que fixará o valor das 
de ser enviada ao Legislativo Men- áreas de terreno e as dimensões 
sagem Governamental, encaminhan- de cada uma. 
do Projeto de Lei que disponha 6 _ A regulamentação da lei de-
sôbre. estim~os à indústria petro- . · ve ser feita pelo Poder Executivo 
qufmica e carboquimica e que con- no prazo de 120 (cento e vinte) dias. 
tenha as seguintes medidas de ca- . -
ráter protecionista: Sala das Reuruoes, 15 de março 

1 - Concessão pelo Estado às de 1966. 
indústrias pertoq~as e carbo- (aa.) Batista Miranda- Lúcio de 
qufmicas que desejarem instalar-se Souza Cruz - Jorge Ferraz - Sin-
em seu território, das seguintes val Boaventura - Aureliano Cha-
vantagens; ves. 
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Justificativa - Embora se diga 
que o melhor negócio, em matéria 
de petróleo, seja a resinação, está 
hoje comprovado que, não obstante 
os pesados investimentos necessá-
rios, o grande negócio é o da indús-
tria petroquímica . Ocupa também 
lugar de relêvo a carboqufmica. 
Isto encarado tanto do ponto-de-
vista privado (lucratividade) como 
do ponto-de-vista macroeconômico 
(produtividade social do investi-
mento) . 

A indústria petroqufmica pode 
ser z:esumida em um complexo que, 
partmdo de 5 matérias-primas bá-
sicas (gás natural, etano, gases lf-
quidos de refinaria, destilados de 
petróleo e óleos residuais de petró-
leo), fornece 14 produtos primá-
rios, os quais, após passarem por 
nova elaboração (resultando em 
produtos intermediários) , forne-
ce 44 produtos finais, desde ferti-
lizante, solventes, plastificantes, 
fungicidas, borracha, nylon, explo-
sivos, eletrodos até artefatos de 
borracha, plásticos, detergentes, ade-
sivos, corantes, inseticidas. 

No caso particular de Minas, on-
de não existem bacias sedimenta-
res, vale dizer: não há gás natural, 
a mais barata de tôdas as matérias-
primas, elas se reduzem a quatro. 

Com elas competem, entretanto, 
os subprodutos da destilação do 
coque (Usiminas) . Falando no Cur-
so de Treinamanto Inter-disc.ilpni.-
nar promovido pelo Banco do De. 
senvolvimento de Minas Gerais, o 
Dr. Otto Vicente Perrone, Chefe da 
Assessoria Petroquímica da Petro-
brás, sustentou que as matérias-
primas petroliferas são mais im-
portantes que as carboquímicas. 

Entre alguns dos produtos petro-
químicos notoriamente interessan-
tes para a economia mineira, po-
dem se alinhar: 

a) fertilizantes nitrogenados, a 
partir de Amônia, e Uréia (esta úl-
tima servindo também para alimen-
tação do gado bovino) ; 

b) explosivos (estão em Minas 
cêrc~ de OOo/o QQ atividade rnJ.ne-

radora do País, ou melhor 80% 
do consumo de explosivos em ex-
plorações de jazidas de ferro, man-
ganês, oalcáreo, granito, bauxita, e 
todos os minerais sólidos que re-
querem dinamitação; sem embar-
go, sabe-se que uma emprêsa (a 
Dupont) controla quase tôda a pro-
dução de explosivos em suas fábri-
cas no Estado do Rio; 

c) eletrodos grafíticos (para 
fornos elétricos); o Brasil é o úni-
co Pais que, tendo produção signi-
ficativa de aço, não produz eletro-
dos para fornos elétricos siderúr-
gicos e fornos eletrolfticos para ál-
calis (barrilha, soda cáustica) e 
ainda para metais não ferrosos· 
importa-se, atualmente, cêrca d~ 
8 . 000 toneladas, com dispêndio de 
divisas da ordem de US$ 100 .000, 
por ano; o Banco do Desenvolvi-
mento de Minas Gerais está estu-
dando há tempos o projeto eletro-
dos e parece que já fixou um in-
vestimento de US$ 10 .000 . 000, com 
o risco de perder-se, caso a Petro-
brás não fabrique nem possibilite 
a fabricação de "coque de petró-
leo" . 

Por outro lado, cumpre dizer que 
há gestões entre a Petrobrás e o 
BDMG, visando a estudar a viabi-
lidade de projetos no setor petro-
químico. Note-se que a Petrobrás 
tem sido vacilante no que respeita 
a definir quem explorará a indús-
tria petroquímica: ela própria, ca-
pitais nacionais, capitais estrangei-
ros? 

A Comissão Econômica para a 
América Latina· (CEPAL) publicou 
um estudo sôbre a indústria qui-
mica na América Latina, o qual, no 
capítulo da petroquímica, estabele-
ceu as dimensões minimas de plan-
tas petroqufmicas e chegou impli-
citamente à conclusão de que, sem 
embargo de não ser o Brasil gran-
de produtor de óleo bruto, é dos 
que mais têm perspectivas de de-
senvolver êsse setor, porque nosso 
mercado é compatível com o tama_ 
nho econômico e tecnologicamen-
te ~fniJno çlos projetos· 
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Eteno: 63.500 t jano, tamanho mí-

nimo ; 
Amoníaco: 60.000 t jano. 
Dodecilbenzena: 10.000 t jano. 
Até o momento, a Petrobrás do-

mina a petroqufmica brasileira, no 
que tange à produção das matérias-
-primas fundamentais (projetos em 
que é mais pesado o investimento); 
a elaboração posterior tem sido 
atribuída a emprêsas privadas 
(Union Carbide: 19 .000 t jano de de-
rivados do Eteno: Petroclor: 2 .000 
idem; Geralit: 280 idem; Rhodia; 
200 t jano de derivados do Metano, 
temos: 

Formol- Alba- 20.000 ton. 
Medicinalis - 25.000 ton. 
Eletroquimica - 5. 000 ton. 
Resinas sintéticas - Alba -

14.000 ton. 
Tetracloreto de Carbono - Clo-

roqufmica - 1.800 ton. 
Colas Formol-uréia - Medicina· 

lis - 2.000 ton. 
Escusado dizer que tôdas essas 

emprêsas estão em São Paulo . 
Segundo dados de 1962, nossas 

importações são: 
Dodecilbenzeno - 2.017 ton. -

US$ 450 . 000. . 
DDT - 1. 371 ton. - US$ 588. 000 
Anidrido meléico - 273 ton. -

US$ 94.000. 
Fenol - 334 ton. - US$ 108. 000. 
Estireno - 1. 993 ton. US$ .... 

606 .000. 
O Brasil importa ainda tôda a 

uréia, mais da metade dos adubos 
químicos privados (nitrogenados, 
potássicos, fosfatados), sendo que, 
nos primeiros (que interessam à 
petroqufmica), produz 13.000 ton. 
e importou 43.000 ton. em 1962. 

Os dados acima dão uma idéia da 
importância da Petroquimica. Quan-
to à carboqufmica, apesar das con-
dições favoráveis, permanece prà-
ticamente inexplorada. Se o Go-
vêrno não se previne, o alto preço 
das terras próximas à Refinaria 
"Gabriel Passos" .ou à Usina Inten-
dente Câmara, por exemplo, poderá 
fazer com que as emprêsas se de-

sinteressem em principio por pro-
jetos nos setores aqui indicados. 

(a. ) Batista Miranda. 
- A Comissão de Agricultura. 

INDICAÇAO N. 1. 068 

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

Os Deputados infra-assinados, ou-
vida a Casa, solicitam seja indicada 
ao Exmo. Sr. Governador do Estado 
a necessidade do alfaltamento da 
estrada que liga a MG-7 à cidade 
de São Gonçalo do Pará. Trata-se 
de um trecho relativamente peque-
no, e que se autorizado irá benefi-
ciar -a grande população daquela 
próspera comuna Oeste-Mineira. 

Sala das Reuniões, 8 de março 
de 1966 . 

(aa.) Reny Rabello - Paulino 
Cícero- João Luiz de Carvalho -
Gomes Moreira - Raul Fernandes 
- Wilson de Paiva - Souza e Sil-
va. 

- A Comissão de Transportes . 

lNDICAÇAO N. 1. 069 

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, Indicação 
no sentido da necessidade de deter-
minar seja regulamentada a Lei 
número 3. 389, de 18 de junho de 
1965, que criou o Plano de Expan-
são da Avicultura . 

Sala das Reuniões, 15 de março 
de 1966. 

(a.) Jarbas Medeiros. 

Justificativa - O Plano de Ex-
pansão da Avicultura é resultado 
do Projeto de Lei n. 995, apresen-
tado a esta Casa em . 3 de setembro 
de 1964, e que, após 9 meses e 15 
dias, se transformou na Lei n.0 

3.389, em 18 de junho de 1965, a 
qual foi, naturalmente, elaborada 
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por necessidade pública e conveni-
ência administrativa. 

Com efeito, na atual situação do 
nível de vida do povo brasileiro, 
agravado com o ininterrupto e sen-
sível aumento da população, em 
taxa que se coloca entre as mais 
pesadas do mundo, cumpre aos go-
vernos planejar a expansão dos 
meios de alimentação do povo . 

Todavia, embora promulgada há 
cêrca de oito meses e vinte e seis 
dias, a Lei em referência não foi 
ainda regulamentada. 

Ora, o problema da alimentação 
do povo tem um duplo aspecto: o 
de prazo curto e o de prazo long.o. 
No primeiro, o Govêrno do Estado 
adota providências imediatas, de 
ordem assistencial ou preventiva, 
relativamente a grupos de pessoas 
que não dispõem de recursos. No 
segundo aspecto, a questão envolve 
a estrutura do mercado, pois o con-
sumidor é indeterminado. 

Na solução para o problema da 
alimentação, a prazo longo, pesam 
fatõres relativos aos costumes tra-
dicionais. 

Neste caso, as estatísticas, obti-
das em levantamento das modifica-
ções do mercado, vão acentuando a 
mudança lenta dos hábitos alimen-
tares. 

Assim é que, no que se refere à 
carne, o povo já está passando a 
alimentar-se, em escala considerá-
vel, de carnes de aves, cuja procu-
ra vai atingindo aos poucos níveis 
elevados, em concorrência com a 
da carne de gado bovino. 

Em conseqüência, vem sendo es-
timulada a produção e abasteci-
mento do mercado por meio de 
outras qualidades de carne, como 
sejam as de suínos, bovinos, aves 
peixes, etc .. 

Simultâneamente, preocupa-se o 
Govêrno com a criação de nova 
fonte de divisas em grande escala, 
para diversificar a exportação na-
cional . Esta nova fonte estaria na 
carne bovina, que passa a consti-
tuir um importante setor do co-
mércio externo do País . 

Liberada a exportação e os pre-
ços da carne bovina, verificou-se a 
retração do seu consumo, conjugan-
do essas variáveis do mercado no 
sentido de fomentar o consumo, e 
a procura da carne de aves. 

Desta forma, em virtude de fa-
tõres diretos e indiretos, voltam-se 
as atenções para a avicultura, ati-
vidade industrial em que poderá 
encontrar-se a solução adequada 
para o problema da alimentação do 
povo, no que diz respeito ao con-
sumo de carne . 

Foi êste o sentido do Projeto de 
Lei 995, que, durante 9 meses e 15 
dias, teve curso nesta Casa e trans-
formado em lei, causa estranheza 
que, decorridos 8 meses e vinte e 
seis dias, ela ainda não tenha sido 
aplicada, por falta de regulamen-
tação. 

Vê-se que os Podêres Públicos se 
m ostram alheios à atualidade do 
problema da carne de aves. 

Para esclarecimento juntamos a 
seguinte publicação, que tem o ti-
tulo: "Govêrno volta sua atenção 
para a exportação da carne", que 
passa a fazer parte integrante des-
ta justificativa. 

Sala das Reuniões, 15 de março 
de 1966. 

(a . ) Jarbas Medeiros. 
- A Comissão de Justiça. 

"GOV.tl:RNO VOLTA SUA ATENÇÃO 
PARA A EXPORTAÇÃO DA CARNE 

A exportação da carne bovina vol-
ta agora a ser objeto da atenção do 
Govêrno Federal, que espera trans-
formá-la em uma das principais 
fontes de renda do setor agropecuá-
rio do País e leva em conta, ao mes-
mo tempo, estar superado o pro-
blema da sua escassez no merca-
do interno. 

A retração do consumo em con-
::;eqüência da liberação de preços e 
a perspectiva de uma produção em 
dôbro neste ano está servindo pa-
ra justificar medidas em favor da 
exportação, algumas ainda em co-
gitação, como a criação do CON-
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CEX e do Fundo de Financiamento 
à Exportação. 

REFORMULAÇÃO 

Espera-se ainda no decorrer desta 
semana a liberação das quotas de 
carne destinada à exportação pelo 
Rio Grande do Sul, para onde foi 
prevista recentemente a isenção do 
recolhimento da taxa de 20% , rela-
tiva à retenção cambial. 

No Brasil Central, em que se in-
clui São Paulo - centro nervoso 
da pecuária de corte que, ali, já 
vem disputando o primeiro lugar 
com o café - a providência gover-
namental deverá ser adotada logo a 
seguir já que as exportações de 
tôda aquela zona começam em mea-
dos de março . 

Essas medidas marcam o inicio 
de uma reformulação na poUtica 
de carne, incentivando-se mais a 
sua remessa para centros notoria-
mente desenvolvidos, em busca das 
divisas que promete a boa cotação 
do produto no mercado internacio-
nal, superior a Cr$ 1 milhão pelas 
unidades traseiro-dianteiro, ainda 
que em detrimento do consumidor 
interno . 

PORCOS E CARNEIROS 

Anuncia-se nos órgãos responsá-
veis, direta ou indiretamente, pela 
política de produção e de abaste-
cimento de gêneros alimentícios, 
que começa a ser estimulada a 
produção em maior escala de suí-
nos, ovinos, aves e peixes, espécies 
de curto ciclo biológico e cuja car-
ne poderia substituir a de boi, nu-
ma mudança gradativa do hábito 
alimentar da população brasilei-
ra . 

Prevê-se, assim, a manutenção 
ainda por determinado tempo da 
situação atual, em que a carne bo-
vina é um alimento de aquisição 
quase proibitiva pela grande mas-
sa da população que vive de salário 
e que não dispõe de condição fi-
nanceira para pqar, diàriamente, 

uma média de Cr$ 2. 200 pelo quilo 
da carne. 

BAIXO CONSUMO 

Também já foram iniciados en-
tendimentos com as cooperativas 
que abastecem os grandes centros 
de consumo, a despeito, inclusive, 
de a cotação atual dêsses substi-
tutos eventuais ser a mesma que 
a do alimento principal. Restaria, 
no caso, o problema da falta de fri-
goríficos para a estocagem dos pro-
dutos, de forma a regular a oferta 
e procura. 

Uma realidade, entretanto, anu-
laria, de momento, tôda e qualquer 
justificativa que se dê para anun-
ciar o aumento das exportações: a 
população brasileira, apesar do seu 
crescimento vertiginoso, é das que 
menos consomem carne no mundo 
inteiro e, paradoxalmente, o Bra-
sil permanece bem colocado no 
campo das exportações do produ-
to, com um rebanho que se estima 
seja dos mais expressivos, quanti-
tativamente, à falta de dados sô-
bre o assunto . 

Há algum tempo, num trabalho 
intitulado "O Estado da Alimenta-
ção e da A.gricultura na Segunda Dé-
cada do Após-Guerra", a FAO mos-
trava o seguinte quadro, correspon-
dente ao consumo anual, per capi-
ta, de carne bovina: Austria - 58,8 
kg; Argentina - 98,8 kg; Bélgica 
- 60,2 kg; Brasil - 26,9 kg; Chile 
- 53,0 kg; China - 15,9 kg; Espa-
nha- 20,9 kg; Estados Unidos -
99,8 kg; França - 74,5 kg; México 
- 22,8 kg; Portugal - 19,4 kg; Re-
pública Alemã - 60,5 kg; Uruguai 
- 101,0 kg; e Austrália - 109,4 kg. 

Estatísticas do SAPS e outros ór-
gãos internos ligados de forma di-
reta ao problema revelam substan-
cial decréscimo nos totais de tone-
ladas fornecidas para consumo nos 
grandes centros à medida que os 
índices de custos passaram a se 
tornar desproprocionals ao poder 
aquisitivo do brasileiro. 
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MODERNIZAÇAO 

Está ligada à atualização dos con-
tratos e intercâmbios com os tra-
dicionais importadores de carne, a 
possibilidade de serem aproveita-
dos créditos externos para o de-
senvolvimento pecuário, isto é, pa-
ra a melhoria qualitativa da bovi-
nocultura nacional. 

Já com essa preocupação, para-
lela às exportações que se iniciam, 
um grupo de trabà.lho do Govêrno 
se reúne regularmente, colhendo 
elementos para a elaboração de um 
projeto a ser fornecido ao Banco 
Internacional de Reconstrução e 
Desenvolvimento, que se propõe a 
autorizar um financiamento de até 
50 milhões de dólares em favor 
da modernização da pecuária bovi-
na brasileira, de forma a que o 
Pais esteja no futuro altamente 
qualificado para as exportações, 
prevendo-se que as mesmas não 
impliquem redução das quotas dis-
tribuídas internamente. 

Por êsse grupo governamental, se-
rá sugerida, bàsicamente, a · elimi-
nação dos inúmeros intermediários 
da carne, que, por seu lado, one-
ram substancialmente o processo 
de comercialização do produto, fa-
vorecendo, em última aná.llse, o 
aparecimento das crises e tabela-
mentos periódicos . O pecuarista-
-criador, com isso, poderia passar 
à condição de invernista, permane-
cendo os frigorificos com penetra-
ção acentuada nas áreas de produ-
ção. 

A Comissão, cujos estudos deve-
rão estar concluídos em fins de 
março vindouro, coincidindo com o 
término do prazo de intervenção 
federal nos quatro frigoríficos pau-
listas do Grupo Fialdine, está cons-
tituída pelos técnicos Silveira Mar-
tins, do Instituto Sul-Rio-Granden-
se de Carne; João Barisson Vilela, 
de São Paulo; Miguel Clone Pardi, 
da CIPAMA; Valdozir Alves Perei-
ra, do FUNAGRI e Victor Wein-
rauch, do Setor de Agricultura do 
Ministério do Planejamento. 

A execução do projeto será a lon-
go prazo, e, à parte, ditará normas 
sôbre a classificação e tipificação 
do boi, ante a inexistência de me-
lhor qualificação das carcaças no 
Pais. 

EM NúMEROS 

De um modo geral, entendem as 
autoridades que as exportações de 
carne se processaram de modo de-
ficiente até aqui, sendo bastante 
essa opinião generalizada, que está 
de acôrdo com as diretrizes . bási-
cas do atual Govêrno, para a mu-
dança gradativa em tôda uma es-
trutura, partindo-se do princípio de 
que antes da Segunda Guerra Mun-
dial a exportação brasileira de car-
ne era superior a 70 mil toneladas, 
evoluindo para 128 mil toneladas 
em 1942, quando foi fundada a 
Coordenação da Mobilização Eco-
nômica, que criou sérias restrições 
às exportações. 

Os quadros abaixo mostram a 
evolução da exportação de carne 
bovina industrializada, resfriada e 
congelada, e seus valores em cru-
zeiros e em dólares, no último qüin-
qüênio. Os dados são da CACEX 
e IBGE, à exceção apenas dos re-
ferentes a 1960, colhidos em outras 
fontes idôneas: 

~RTAÇAO DE CARNE 
INDUSTRIALIZADA 

Ano - Toneladas - Cr$ 1 mil -
US$ FOB: 

1960 - 8.619 - 1.238.464 --
7.001. 5"89. 

1961 - 13.505 - 3.134.902-
11.838.420 . 

1962- 11.272- 3.300.769-
9.410.955. 

1963 - 6 .656 - 2.910.396 -
5.010.640. 

1964-- 7.621 -- 6.826.793 
5.640 .455. 
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EXP(>RTAÇAO DE CARNE RES-

FRIADA E CONGELADA 

Ano - Toneladas - Cr$ 1 mil -
US$ FOB: 

1960 - 8.894 - 567.437 -
3.224.073. 

1961 -- 14.731 -- 1.872.449--
7 .202.121. 

1962-- 12.951 -- 1.742 .102 --
5 .457.269. 

1963 -- 12.580- 3.083.169-
1964-- 19.003-- 13.873.858--

11.565.988. 

NO ANO PASSADO 

Em relação às exportações de 
1965, os levantamentos gerais ainda 
não foram inteiramente concluídos, 
embora dados fornecidos anteon-
tem pelo Ministério da Fazenda 
consignem para a carne bovina um 
aumento de 125,1% no confronto 
com as exportações feitas em 1964. 
As saidas do produto para o mer-
cado internacional foram igualmen-
te consideráveis, apesar do recru-
descimento da crise no mercado in-
temo, o que se verificou especial-
mente pelo Rio Grande do Sul, on-
de foi admitida a obtenção de um 
nõvo recorde. 

Pelo POrto de Santos o aumen-
to foi de 457%, inferior apenas ao 
obtido em 1960, conforme se mos-
tra abaixo no levantamento efetua-
do pela Associação dos Abatedo-
res de Gado do Brasil Central: 

Emprêsa - Enlatada - Congela-
da- Geral: 

Anglo do Brasil - 2.178 - 1. 791 
- 3.969. 

Armour do Brasil - 2. 643 -
2.643. 

Swift do Brasil - 222 - 1 . 726 -
1.948. 

Mouran - - 1.445 - 1.445. 
Bordon do Brasil - 1.160 -

- 1 .160. 
Wilson do Brasil - 1. 057 -

- 1.057. 
T. Maia - -- 530 - 530. 
Caiapó (MG >. - - - 225 - 225. 

Cotia - - 110 - 110. 
Frlm.isa (MG) -- - 110 - 110. 
São Carlos do Pinhal - - 100 

- 100. 
Mourandi - - 100 - 100. 
Cruzeiro - - 50 -- 50. 
Total- 7.260- 6.077 - 13 .337. 
O SR. PRESIDENTE - A Mesa 

vai passar a deferir a palavra aos 
oradores previamente inscritos". 

QUESTAO DE ORDEM 

O SR. JOS:Jr: MARIA MAGA-
LHÃES - Sr. Presidente, como é 
do conhecimento da Casa, os estu-
dantes aqui estão abrigados, desde 
esta manhã e não saíram para to-
mar refeição. 

Chegaram, agora, sanduíches, pa-
ra que êles possam alimentar-se. 
Mas, por ordem de V. Exa., Sr. 
Presidente, um funcionário da Casa 
impede que os estudantes peguem 
os sanduíches. 

Pediria a V. Exa. que revogasse 
aquela ordem e permitisse a ali-
mentação daqueles jovens. 

O SR . PRESIDENTE - A Mesa 
comunica ao nobre Deputado que 
tomará as providências solicitadas. 

Com a palavra o Sr. Deputado 
Joaquim de Melo Freire. 

O SR. JOAQUIM DE MELO FREI-
RE - Sr. Presidente, Srs . Depu-
tado. 

Estamos assistindo, de sábado 
para cá, a atos que revoltam uma 
população civilizada. Isto porque, 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, os 
estudantes de Belo Horizonte, no 
seu sagrado direito de manifesta-
ção, solicitaram, por intermédio 
dos órgãos de representação da 
classe, permissão às autoridades 
para que pudessem realizar, no sá-
bado, a passeata dos calouros, tra-
dicional, não apenas em Belo Ho-
rizonte, mas em todos os centros 
de grande densidade estudantil . 

E, para suprêsa desta população 
pacata, para surprêsa nossa e de 
todo povo, assistimos naquele dia 
a verdadeiros atos de selvageria, 
pela manifestação de uma mentali-
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dade instaurada no Estado, uma 
nova mentalidade, que é de opri-
mir o povo mineiro, porque, como 
tivemos ·oportunidade de dizer on-
tem, a polícia muitas vêzes não é 
a grande culpada dêsses aconteci-
mentos . Os verdadeiros culpados 
são aquêles que estão co~ a reS'-
ponsabilidade de mando, porque a 
policia não reflete mais do que a 
mentalidade existente daqueles que 
mantêm o poder . A polícia não tem 
partidos políticos e nem pode ter. 
Mas, ela tem que receber ordens, 
tem que receber determinações de 
autoridades competentes e sabemos 
que, no caso presente, estas ordens 
e determinações foram no sentido 
de massacrar estudantes indefesos 
que, em passeata pelas praças de 
Belo Horizonte, se manifestavam 
no seu sagrado direito de opinião . 
Assim, Sr . Presidente, tivemos co-
nhecimento de que vários estudan-
tes foram espancados, que vários 
estudantes foram presos e que, a 
maioria dêles, não teve até hoje 
uma palavra de entendimento com 
as autoridades que têm a respon-
sabilidade do mando nêste momen-
to. Se o Govêrno quiser governar 
à base da opressão e da violência, 
encontrará sempre reação, mor-
mente da classe estudantil que não 
sabe se curvar aos poderosos, prin-
palmente a juventude estudiosa da 
nossa terra que tem tradição de 
iuta, tradição democrática. Ela não 
se curvará jamais à violência que 
o Govêrno lhe queira impor. O Go-
vêrno que está com a responsabili-
dade do mando, no momento, ao 
invés de usar violências deve pro-
curar dialogar com a classe estu-
dantil, com seus lídimos represen-
tantes, com os grêmios est dantis, 
com as representações estudantis, 
para encontrar-se uma fórmula que 
seja digna, não apenas para o Go-
vêrno, mas também para a classe 
estudantil, que não poderá ficar 
em situação inferiorizada. Assim, 
Senhor Presidente, ao comentar os 
acontecimentos qe sábado, nós não 
poderíamos prever que, hoje, já 

passados 4 dias, não se tenha en-
contrado uma fórmula para que se 
pudesse pôr fim a esta situação 
que está trazendo mal-estar a to-
das as famílias mineiras, a todos os 
habitantes de Belo Horizonte, e até 
mesmo, acredito, a esta altura, aos 
responsáveis pelos destinos da Na-
ão. Nós, na qualidade também de 

estudantes, não poderíamos deixar 
de ocupar a Tribuna para levar o 
nosso protesto contra as arbitrarie-
dades, contra as violências sofri-
das por nossos colegas em ruas e 
praças de nossa Cidade; porque 
uma coisa é verdade: o que houve 
nestes· acontecimentos, pelo que pu-
demos observar, foi falta de habi-
lidade das autoridades, foram or-
dens mal dadas, porque aquêle mo-
vimento não tinha necessidade de 
tornar-se, de um momento para ou-
tro, um movimento para tais opres-
sões à classe estudantil. 

Assim, Sr. Presidente e Srs . 
Deputados, a família mineira está 
sofrendo, neste momento, porque 
em cada lar existe um estudante, 
em cada lar do nosso Estado exis-
te, às vêzes, mais de um estudante 
e êste clima de desassossêgo, de 
incerteza e de opressão não pode 
mais continuar. Aqui estamos pa-
ra pedir, do Govêrno, providências 
enérgicas no sentido de encontrar 
uma solução para a crise criada 
p e 1 a inabilidade e despreparo 
dos homens que estão ocupando, 
eventualmente, o govêrno do nos-
so Estado, porque se houvesse por 
parte dêsses homens compreensão 
da gravidade do momento, esta cri-
se surgida não precisaria continuar, 
porque sabemos que a classe es-
tudantil é, na verdade, uma classe 
rebelde às vêzes, mas é também 
compreensiva. Ela precisa de ter 
os seus direitos assegurados . Hoje, 
em Minas Gerais, a classe estudan-
til e o povo mineiro - podemos 
assim dizer - não têm liberdade. 
A única casa, em que, podemos di-
zer, existe ainda um pouco de li-
berdade é esta Casa do povo. Os 
estudantes ai estão para se abri-
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garem contra as violências e arbi-
trariedades. Nem mesmo os tem-
plos religiosos estão sendo respei-
tados . Sabemos que até as nossas 
igrejas estão sendo desrespeitadas 
pelas arbitrariedades e violências. 

Assim, Sr . Presidente, e Srs. 
Deputados, nós, neste momento, 
não desejamos trazer uma palavra 
de desconfiança mas, ao contrário, 
desejamos que seja encontrada 
uma fórmula honrosa para pôr fim 
a esta situação. Esperamos que 
esta Casa, que tem dado tôda a 
prova de solidariedade quando a 
liberdade se sente ameaçada, neste 
momento, também, confraternize-se 
com a classe estudantil, esta clas-
se de vanguarda na vida do País, 
porque sem a preparação de uma 
juventude, como esta, qual será o 
futuro do País? A juventude estu-
cliosa prepara o futuro de uma Na-
ção. Esperamos que os jovens de 
hoje, homens de amanhã, respon-
sáveis pelo destino de nossa Pá-
tria, tenham a compreensão dos 
homens públicos do nosso Estado 
e tenham o apoio e solidariedade 
daqueles que representam o futu-
ro. 

Assim, podemos dizer, só existe 
uma Casa, hoje, em Minas Gerais, 
em que o estudante pode ficar li-
vremente sem ser admoestado, que 
é a Assembléia Legislativa do Es-
tado de Minas Gerais. Desejo, nes-
te momento, congratular-me com a 
Casa, congratular-me com a Mesa 
cliretora dos trabalhos por terem 
aberto as portas da Assembléia Le-
gislativa, para que, aqui, os estu-
dantes não sejam molestados, não 
sejam oprimidos e tenham, aqui, 
os seus direitos resguardados. 

Sr. Presidente e Srs. Deputados, 
esta é a nossa palavra, neste mo-
mento. Pedimos aos responsáveis-
pelo Govêrno do Estado que pro-
curem uma fórmula honrosa, pro-
curem dialogar com a classe estu-
dantil, no sentido de pôr fim a es-
ta greve que poderá ter conseqüên-
cias funestas, não s6 para o Esta-

do de Minas, mas terá a possibili-
dade de atingir, á.té, o próprio País. 

O SR. PRESIDENll'E - Com a 
palavra o Sr. José Maria Magalhães. 

O SR. JOSE' MARIA MAGA-
LHÃES - Sr. Presidente, Srs. De-
putados. 

Pretendemos, pelo art. 94, abor-
dar com minúcias os .episódios de-
senrolados na Capital relativos ao 
"choque" da Polícia Civil com os 
estudantes. 

Dizia eu, ontem, que infeliz é o 
Govêrno que não sabe lidar com a 
juventude. Não vimos, nesse epi-
sódio, que se iniciou da maneira 
mais !singela, com uma passeata 
que já faz parte da tradição de Be-
lo Horizonte - o batismo dos ca-
louros das Faculdades de Minas Ge-
rais, que foi transformado, por fal-
ta de sensibilidade e de compreen-
são do Govêrno, em um episódio 
que traumatiza a consciência nacio-
nal e já deve estar repercutindo in-
ternacionalmente . Se deixassem os 
estudantes cumprir seus objetivos, 
que era a passeata no centro da ci-
dade com os calouros, e externarem 
o inconformismo com a política 
econômico-financeira do Govêrno, 
a repulsa ao alto custo de vida à 
política. dos minérios, nada teria 
acontec1do. Os cartazes levavam a 
marca da rebeldia e do idealismo. 
Quem, nesse país, ou em pais al-
gum, pode tirar o entusiasmo dos 
jovens? Em todo regime democrá-
tico a crítica é respeitada, ainda 
mais, quando ela vem através de 
um dos veículos mais autênticos 
que é justamente a juventude estu-
dantil. Se tudo corresse dentro 
dêsses limites, talvez não estivés-
semos na Tribuna para abordar o 
assunto, porque sempre houve ba-
tismo de calouros em Belo Horizon-
te; sempre houve críticas as mais 
acentuadas e mais rigorosas ao Go-
vêrno, nos episódios dêsses batis-
mos, e a Assembléia nunca tomou 
conhecimento disso, porque tudo 
transcorria normalmente, como ex-
pansão natural da juver1tude, como 
manifestação fisiológica da juven-
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tude, que precisa se expandir, tra-
duzindo aquilo que o povo sente na 
sua consciência. Mas, que fêz o Go-
vêrno? Em lugar de proteger os 
estudantes contra infiltrações ne· 
fastas que procuram a ocasião pa-
ra fazer subversão e pregação co-
munista, que nós sempre combate-
mos desta Tribuna, a policia usou a 
violência contra todos. Por que o 
DOPS não prendeu os que procu-
ravam tumultuar o movimento sa-
dio da juventude, por que não afas· 
tou es maus elementos de perto dos 
estudantes? 

A violência não encontra justifi-
cativa, ela não atinge só o estu-
dante, mas tôda a famflia mineira. 
Nós não podemos exigir que um 
jovem de 20 anos pense como nós, 
e tenha o nosso comportamento; 
suas motivações são mais fortes e 
a reação é maior. 

Abordarei, dentro de poucos ins-
tantes, os detalhes dêsse episódio 
lamentável, mas, a minha presença 
na Tribuna é para pedir a trans-
crição, nos Anais da Casa, do dis-
curso pronunciado na Câmara Fe-
deral, pelo Sr. Deputado mineiro 
Simão da Cunha Pereira, que me 
chegou às mãos há poucos instan-
tes. E' necessário que esta Casa 
tome conhecimento dêsse pronun-
ciamento através dos seus Anais. 
o discurso de S. Exa. está vazado 
em têrmos veementes, mas since-
ros . :E:stes fatos não poderiam, de 
modo algum, acontecer na terra de 
Tiradentes e de Felipe dos Santos . 
Se ex.iste esquema para cercear a 
liberdade, que o mesmo funcione 
em outro lugar. Que êste esquema 
não venha, com seus objetivos, lan-
çar 0 pais numa ditadura que con-
traria a nossa formação e a nossa 
tradição. :E:ste esquema, êste plano, 
não poderá ser iniciado, se é que 
êle existe, nas ruas desta belíssima 
Capital de Minas, pois aqui assis· 
timos aos episódios em defesa da 
Democracia em 31 de março de 
1964. 

Peço a V. Exa. que considere co-
mo lido por mim o discurso do 

Sr. Deputado Federal Simão da 
Cunha, aparteado, por várias vêzes, 
pelo nosso companheiro de ex-par-
tido, Oscar Dias Corrêa. · 

São estas as inanüestações que 
me julgo no direito de fazer, nesta 
oportunidade. Pelo artigo 94, ainda 
hoje, ocuparei a Tribuna, para que 
possamos ter um debate democrá-
tico e franco a respeito do assunto, 
dando oportunidade a todos para 
que me aparteiem, principalmente 
os srs . Deputados que represen-
tam o Govêrno nesta Casa. 

Neste pequeno expediente não 
posso falar muito sôbre o assunto, 
pois o meu tempo é diminuto . Mas, 
pelo art . 94, pretendo debater o as-. 
sunto com os meus nobres colegas, 
para que o episódio seja esclare-
cido . 

O discurso a que acima me referi 
está assim redigido. 

"O Sr. Simão da ClJJlh.a. - Sr . 
Presidente e Srs . Deputados, quero 
trazer ao conhecimento da Casa e, 
através dêste m-eu pronunciamento, 
ao conhecimento também da Na-
ção, os fatos criminosos que se de-
senrolaram na manhã de sábado na 
Capital do meu Estado, o Estado 
de Minas Gerais. 

Tradicionalmente, os estudantes 
da Universidade Federal de Minas 
Gerais promovem uma passeata de 
"calouro" quando também tradi· , . 
cionalmente manifestam a sua rr-
reverência, através de cartazes, de 
inscrições, de faixas que revelam 
realmente o bom humor e sobretu-
do. o alto espirito civico da moci-
dade de Minas Gerais, quando se 
prevalecem dessa passeata para 
mostrar ao povo, por intermédio 
de disticos, inscrições e faixas su-
gestivas, o que há de errado, o que 
há de mal conduzido neste Pais . 
Assim é que os estudantes minei-
ros, lá pelas dez horas de sábado 
último, em desfile devidamente au· 
torizado pela policia mineira, ao 
alcançarem a Avenida Afonso Pena, 
a via principal, depois de terem si-
do recolhidos aquêles cartazes que 
a policia Já ditatorial do meu EBta-

do havia proibido por considerar 
alguns insultuosos, depois, portan-
to, de uma triagem, êsses estudan-
tes são bàrbaramente atacados, es-
pancados, pisoteados e até mesmo 
baleados pela criminosa polícia do 
sátrapa Israel Pinheiro, que dese-
ja com isso agradar ao Presidente 
da República, o sr. Marechal Hum-
berto de Alencar Castello Branco . 

O Sr. Oscar Corrêa -Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. SIMAO DA CUNHA -
Com muito prazer. 

O Sr. Oscar Corrêa - Desculpe 
V. Exa. que logo ao inicio do seu 
discurso traga-lhe êste aparte. E' 
que, forçado a ausentar-me do Ple-
nário, dentro em. pouco, não quero 
deixar de congratular-me com V. 
Exa . Pelos idos de 1937, há quase 
trinta anos, V. Exa . e eu lutamos 
juntos em Minas Gerais, anos a fio, 
contra a ditadura e contra a aboli-
ção das franquias liberais . Presos 
fomos, V. Exa. mais do que eu, 
para honra sua. Espancados não 
fomos, porque faltou aos beleguins 
daquela época coragem de fazê-lo. 
Não perdemos um instante o nosso 
brio cívico. Sustentamo-lo nas pra-
ças públicas, nas assembléias dos 
estudantes, em tôda parte, nos jor-
nais que V .· Exa. criou e em que 
eu colaborei e que afinal constituí-
ram, no seio da mocidade estudan-
til mineira, um movimento libera· 
tório, que redundou no Manifesto 
dos Mineiros de 1943. Hoje, i!. 
Exa., na oposição, critica os abusos 
e desmandos inomináveis que a ·po-
licia mineira, não por si, estou cer-
to (mas por ordem de quem a co-
manda), pratica contra os estudan-
tes de Minas Gerais . Eu, que me 
preparo para deixar a vida públi-
ca para não incorrer nos erros que 
combati, para não compactuar com 
os abusos que combati, para não 
concordar com aquelas indignida-
des contra as quais lutei, eu, que 
deixo a vida pública em breve, por 
isso, e direi isso da tribuna em 
breve, estou aqui pru:a solidarizar-
me com V. Exa. e com os estu~-

tes de Minas Gerais para que mi-
nha voz, ao lado da de V. Exa. , sir-
va de estímulo ao nosso nôvo com-
bate pelas franquias liberais . E' 
natural que o Sr . Israel Pinheiro 
proceda desta maneira. S . Exa. 
sempre foi assim acostumado. Ao 
nosso tempo já o era e foi um con-
tra o qual combatemos . Nobre De-
putado Simão da Cunha, solida-
rizo-me com os estudantes minei-
ros . Deixo aqui minha palavra e 
meu apoio. 

O SR. SIMAO DA CUNHA - O 
aparte de V. Exa. enriquece, pelo 
valor do seu testemunho, meu mo-
desto trabalho. Apenas, nobre De-
putado, gostaria de discordar do 
final do aparte de V. Exa . , quando 
diz que vai abandonar a causa pú-
blica. V. Exa., com a sua inde-
pendência e com a sua palavra, de-
ve juntar-se a nós para reconduzir 
êste Pais à trilha da democracia e 
para que a liberdade, outra vez, 
volte nêle a imperar . 

Eu agradeço o aparte de V . Exa . , 
nobre Deputado Oscar Corrêa, e te-
nho a certeza de que V. Exa., de 
um modo ou de outro, formará co-
nosco que estamos em mais esta 
brincadeira, para honra e dignidade 
do nosso País. 

O Sr. Abel Rafael - Excelência, 
sem querer contradizer as palavras 
de V . Exa . mas para fazer justi-
ça, eu queria fazer um reparo: é 
que não obstante a ARENA ou o 
MDB, está a UDN que se levanta 
para profligar o Sr. Israel Pinhei-
ro por atos de que êle não ti· 
nha tomado conhecimento, pelo me· 
nos conhecimento prévio . Isto é 
uma injustiça, porque o Sr. Israel 
Pinheiro, amarrado justamente por 
causa da ARENA, em que Vs. Exas. 
d&. UDN lhe pedem tudo e não lhe 
dão nada, ainda não pôde desmon-
tar a máquina do Sr. Magalhães 
Pinto. Quem bateu nos estudantes 
de Belo Horizonte foi a máquina 
do Sr. Magalhães Pinto porque na 
Capital mineira mudou-se o Secre-
tário de Segurança, mudou-se o co-
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mandante da policia, mas a máqul· 
na é a mesma, de forma que pedia 
que fôssemos contra as violências, 
que não concordássemos com o que 
iam fazer com os estudantes em 
Belo Horizonte, mas pelo menos 
que continuássemos dando um cré-
dito de confiança ao Sr . Israel Pi-
nheiro porque dêle, naturalmente, 
não partiu semelhante medida e 
não é justo, agora, que Vs. Exas. 
que foram da UDN, que estão na 
ARENA ou no MDB ou em partldó 
nenhum, lancem sObre o Sr . Israel 
Pinheiro os erros que também fo-
ram do Sr . Magalhães Pinto . De 
fato, eu não ouvi Vs . Exas . da tri-
buna condenarem o Sr . Magalhães 
Pinto quando êle lançou a policia 
em cima de mim e de milhares de 
estudantes em Belo Horizonte . Is-
so foi comprovado e denundado 
por mim e no entanto não ouvi as 
vozes de Vs . Exas. É uma atuaçã<> 
que se repete, sempre, em tada par 
te, na Guanabara do Sr. Negrão de 
Lima, como na Guanabara do Sr . 
Carlos Lacerda. 

Pediria apenas que V . Exa . , por 
ser tão recente ainda a subida do 
Sr . Israel Pinheiro, o poupasse, a 
f:.m de ver se de fato êle está 
mandando que se faça semelhante 
coisa ou se isso se fêz, à sua re-
velia. 

O SR. SIMAO DA CUNHA - No-
bre Deputado Abel Rafael, infeliz-
mente, não posso . concordar com 
uma só palavra do seu longo apar-
te . E vou dizer por que não posso 
concordar. V . Exa . diz que a má-
quina ainda é a do Sr . Magalhães 
Pinto. Realmente, a máquina é sem-
pre a mesma, mas o maquinista é 
outro . Essa a diferença. V. Exa . 
sabe que o atual Secretário de Se-
gurança é nosso eminente colega 
Deputado Bias Fortes Filho; V. 
Exa.. sabe que o comando da polí-
cia foi modificado; e V. Exa. vem 
invocar que, ao tempo do Sr. Ma-
galhães Pinto, a policia foi atirada 
contra V. Exa. . Com sinceridade, 
desconhecia êsse fato, nobre Depu-
tado. Jamais ouVi dizer que o Sr. 

Magalhães Pinto tivesse praticado 
um só ato de violência. E não há 
na minha refutação ao aparte d~ 
V. Exa., nenhum intuito de defen-
der o Sr. Magalhães Pinto. V. Exa. 
pode ter certeza. de que comigo acon-
tece a sinceridade; estou no acam-
pamento de cá, mas para valer. Os 
meus antigos companheiros da 
UDN, pela traição que cometeram 
à pregação de suas vidas, já não os 
quero nem para companheiros de 
viagem. V. Exa. pode ter certeza, 
nobre Deputado: se V. Exa . en-
trou para a ARENA com outro pro-
pósito, entrei para o MDB com sin-
ceridade e impulsionado pela vo-
cação de minha vida pública, pela 
tradição já longa. de minhas lutas 
nas barricadas da liberdade dêsse 
Pais . V . Exa., nobre Deputado, 
tem que concordar comigo que o 
seu aparte peca, desaparece e es-
tronde pelo chão porque realmen-
te o maquinista é outro. E ' o ma-
quinista tarimbado da ditadura. E' 
o maquinista I s r a el Pinheiro . 
Os comandantes atuais da Polícia, 
o Secretário de Segurança, são to-
dos homens do Governador de Mi-
nas Gerais. Procurados por mim 
em suas casas, na Polícia, nas Se-
cretarias, na tarde de sábado, em 
companhia de estudantes que foram 
bater às nrinhas portas, não encon-
tramos uma só autoridade em Belo 
Horizonte . Tinham todos fugido. 
Todos, a começar pelo Sr. Gover-
n· nor do Estado que deixou Belo 
Horizonte na hora da pancadarin 
para ir almoçar em Florestal. O 
Sr. Secretário de Segurança não 
era encontrado em sua casa nem 
na Secretaria. O Sr. Secretário de 
Estado, Murilo Badaró, a mesma 
coisa. O Secretário do Secretário 
do Governador do Estado tampou-
co. E' a cumplicidade ditatorial . 
V . Exa., pode ter certeza, é, emula-
ção que parte daqui de cima da di-
tadura Castelo Branco que já está 
contaminando também a Policia de 
Minas que hoje está sem maquinis-
ta . Não tem mais o maquinista da 
democracia, que foi o Governador 

-447-
passado, o Governador Magalhães 
Pinto. 

O Sr. Abel Rafael- V. Exa. me 
permite continuar? 

O SR. SIMAO DA CUNHA- Com 
prazer. 

O Sr. Abel Rafael - Excelência 
o Sr. Secretário de Segurança d~ 
Minas Gerais, nosso colega Bias 
Fortes, foi quem ontem ou anteon-
tem, dia do conflito, !oi à Delega-
cia e soltou pessoalmente todos os 
presos . De forma que êle estava 
presente, e quando teve conhecimen-
~o ~o fato, foi à praça pública . Não 
~~gm. Foi ao Pronto Socorro. Vi-
s~tou quem precisava de assistên-
cia . Foi à Polícia e soltou todos os 
est_udantes . Disto, dou-lhe meu de-
pOimento. V. Exa . foi mal infor-
mado. 

O SR. SIMAO DA CUNHA - V 
~-.está em órbita. V. Exa. nã Ô 
vm 1sto. Há de me permitir que 
fale ... 
. O? Sr. Abel Rafael - E V. Exa. 

VIU 

O SR. SIMAO DA CUNHA -
porque até às oito horas da noit~· 
em companhia do Presidente ~ 
União Estadual dos Estudantes do 
Presidente do Diretório Central 'dos 
Estudantes, do Presidente do Cen-
tro Acadêmico .Afonso Pena, fui de 
casa; _em casa de Secretário e ao 
Palac1o do Govêrno . Todos esta• 
vam ausentes e o último estudan-
te foi sOlto às oito horas da noite 
n~bre Deputado. Isto tudo V. Exa: 
n~o contesta, porque v . Exa. é que 
f01 mal in!ormado. Não viveu o 
~ama dos estudantes espancados, 
P soteados e a prova ... 
. O Sr. Abel Rafael - V. Exa . já. 

VIve~, sim. No Govêrno do Sr. Ma-
galbaes Pinto, porque a prova v. 
Exa. está dando nesta Casa. v. 
Exa . , nobre Deputado defende o 
Govêrno da ditadura. ' 

porque nunca viveu a luta pela li-
berdade ... 

O Sr. Abel Rafael - Grande ar-
tista I 

O SR . SIMAO DA CUNHA - V 
Exa. deve estar muito satisfeitÔ 
porque está dentro do ideal políti-
co de V. Ex a ., a supressão da li-
berdade e não é de hoje essa luta 
de V. Exa. 
~ Sr. Abel Rafael - Não encon-

t:el V. Exa. naa ruas de Belo Ho-
nzonte enfrentando os elementos 
da CUTAL e do Sr. Leonel Brizzo-
la, quando arrisquei minha vida 
ao lado de outros Deputados par~ 
salvar a liberdade. Não vi v.' Exa . 
nas ruas nessa ocasião . Não me 
ataque . Na luta pela liberdade 
sempre me encontrei nas ruas. ' 

O SR. SIMãO DA CUNHA - V 
~a. me situa muito bem. Nunc~ 
fui fazer palhaçadas de rosários 
nas mãos. 

Esta é que é de fato a situação 
nobre Deputado . . . ' 

O Sr. Abel Rafael- Vou - ~me 
retirar do discurso de v. Ex a., ~as 
!Jl~ permita dizer-lhe que está sendo 
IDJusto com o Sr . Israel Pinheiro 
com seu colega Bias Fortes e verr{ 
sen~o levado aqui pelo Govêrno da 
~t1ga UDN. V . Exa. não tem o di-
relto sequer de atacar seus colegas 
que sempre andaram na rua lutan-
do pela liberdade . Não me ponho 
ao lado daqueles que martirizaram 
os estudantes de Belo Horizonte. 
Luto para que se reconstitua a ver-
dade e não ataquem ali os que não 
merecem. 

O SR. SIMAO DA CUNHA - V 
Exa. ia-se ausentar e não o está 
fazendo . 

O SR. SIMAO DA CUNHA - V. 
.Exa., nobre Deputado, não viveu, 

O Sr. Abel Rafael- Se v. Exa 
me permitir, porque V. Exa. nãÔ 
g~sta de ouvir verdades e v . Exa. 
~ao gostou do meu parte, porque 
ele . apenas reconstitui a verdade. 
Ret~o-me de seu discurso e, depois, 
. Y. E:ca. verá pelas notícias dos 
JOrnaiS que o Secretário Bias Por-
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tes, nosso colega, estava presente 
aos acontecimentos ... 

O Sr. Oswaldo Lima Filho - Pior 
ainda. 

O Sr. Abel Rafael - ... e deu 
sua assistência aos estudantes. 

O SR. SIMAO DA CUNHA - Srs. 
Deputados, a prova provada ~ in-
sinceridade e da falta de razao do 
nobre Deputado Abel Rafael está 
demonstrada na greve geral que foi 
decretada na noite de ontem, pelos 
estudante~ de Minas Gerais. São 12 
mil universitários da Universidade 
Católica e da Universidade Federal. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Depu-
tados, não foi apenas na rua. Os 
estudantes, acossados por aquela 
aguerrida tropa de choque da po-
licia mineira, se refugiaram na 
I greja São José, que é o maior 
templo católico de ~as Gerais, 
situada na avenida prinClpal, no co-
ração de Belo Horizonte, e, lá den-
tro os homens do Comandante Bias 
Fortes, os homens do Sr. Israel 
Pinheiro agrediram os estudantes. 
Atiraram bombas, reviraram os 
bancos da Igreja. 

Aqui está, Sr. Presidente, f!r~. 
Deputados, o aviso oficial~ CUr_m 
Metropolitana, publicado no O Diá-
rio" de ontem, que é o órgão oficial 
do Bispado de Belo Horizonte, que 
diz o seguinte: 

"Diante dos iamentáveis aconte-
cimentos ocorridos hoje, nesta Ca-
pital quando a policia invadiu a 
IgreJa de São José, espancando p~s
soas que se encontravam no recm-
to sagrado e lá lançando bombas 
de efeito moral, é nosso dever de-
plorar o fato em nome de tôda a 
comunidade e levar às autoridades 
competentes nosso respeitoso, po-
rém enérgico, protesto. Fazemos um 
veemente apêlo para que jamais 
voltem a se verificar cenas tão de-
primentes em nossa cidade. 

Belo Horizonte, 12 de março de 
1966. 

De ordem do Sr. Arcebispo, Mon-
senhor José Bicalho, Vigário Geral". 

E' a tgreja protestando contra 
êsse ato inominável praticado por 
emulação de uma ditadura federal 
que 1á vem realmente pulverizando 
aquela t radição que procurá vamos 
estabelecer na policia de todos os 
Estados, através da vivência demo-
crática, do culto à liberdade, do 
respeito à pessoa humana. 

O Sr. Teóftlo de Andrade - Que-
ria trazer minha solidariedade e 
meu aplauso ao discurso de V. Exa. 
Vinha, nos últimos diàs, entrls ed-
do com as atitudes da policia mi-
neira, noraue. antes dêsse fato m 
o tro .i á me havia emocionado . Um 
amie-o meu, duran e o carnaval. à.s 
4 horas da tarde. na praça princl-
nl'!l de Poços de Caldas, quando in-
da~ava de um poUcial por que re-
tirav~ das suas ~rlanc . de 4, 6, 
8 P. 10 nos. isna~?RS nlást as. aue 
não esguichavam éter e sim água, 
foi por êle e por outros bele!!t ns 
agredido. retirado de pr ça públl a 
à fôrna. jo!!Rdo dentro dl'l peru no-
Jicl 1 e nrêso Trata-se de um_ cida-
dão nncato, pa.t d famfiia. que o-
frell es a humllhacão física e morRl 
n fren e de sua espôsa e e fi-
lhos . t! se fato provo ou indirn 
cA.o ~eral em Poco de Caldas, de 
maneira que eu, filho de m eiro e 
paulista. nascido quase na frontei-
ra de Minas, que conheço a família 
mineira, seu respeito à liberdade e 
à pessoa humana, já vinha entris· 
tecido e fiquei ainda mais com êsse 
acontecimento de Belo Horizonte. 
De maneira que, nobre Deputado, 
trago aqui o meu aplauso ao seu 
discurso, porque é preciso que hs:ja 
mesmo uma reação salutar, sadia, 
contra êsses desmandos que, como 
bem disse V. Exa ., correspondem 
ao espírito criado na atual ordem 
de coisas, ou melhor, na atual ~e
sordem de coisas do Brasil. Mwto 
obrigado a V. ED. 
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O Sr. Simio da Cunha. - Agrade-

cido ao aparte de V. Exa ., nobre 
Deputado. Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, os universitários minei-
ros pensam como eu. il'anto assim 
que tenho em mão um manifesto 
lançado por êles no dia de ontem. 
Manifesto em que os universitários 
mineiros, por intermédio de suas 
entidades representativas, tôdas 
elas, União Estadual dos Estudan-
tes, Diretório Central dos Estudan-
tes da Universidade Católica e da 
Universidade Federal, verberam o 
procedimento da Policia e tenho a 
certeza de que vão verberar tam-
bém essa defesa inglória que aqui 
fêz, de fatos lamentáveis e crimi-
nosos, o nobre Deputado Abel Ra-
fael. 

t!sse manifesto, Sr . Presidente, 
Srs. Deputados, bem situa a posi-
ção de luta dos jovens estudantes 
de Minas Gerais, daquela mocidade 
que sempre vibrou, que sempre 
participou da luta pela independên-
cia econômica e pela independên-
cia constitucional, vamos dizer, do 
povo brasileiro . Os estudantes re-
fletem, neste manifesto que é um 
primor, a sua ojeriza à ditadura, 
a êste Govêrno que já furtou do 
povo o pão e a liberdade, êste Go-
vêmo que realmente faz o Brasil 
regredir a épocas de que tenho nõ-
tícia apenas pelos compêndios da 
História do Brasil . 

O Sr. Padre Nobre- V. Exa . per-
mite um aparte? 

O SR. SIMAO DA CUNHA - Com 
prazer. 

O Sr. Padre Nobre- Eu me as-
socio em plenitude aos justos pro-
testos de V. Exa . e me solidarizo 
com os estudantes da minha terra. 
Atenho-rne, particularmente, Sr. 
Deputado, à nota da Cúria Arqui-
diocesana de Belo Horizonte, que 
ninguém pode contestar sua. exati-
dão nem a altura em que se coloca 
diante da realidade dos fatos. Que-
ro crer que o nobre Secretário de 
Segurança do Estado de Minas Ge-

rais estivesse dormindo no cum-
primento do seu dever, pois que 
não podemos admitir que, em ne-
nhum Govêmo, que pelo menos te-
nha o rótulo de democracia, apa-
reçam fatos tão graves como aquê-
les que no sábado se verificaram 
em Belo Horizonte . Que êles apren-
dam a respeitar a liberdade alheia, 
mas aprendam, antes de tudo, a 
respeitar o Templo sagrado, que 
não é dos homens , porque é de 
Deus, (muito bem, muiCQ bem) pa-
ra que nós, os homens que traba-
lhamos pela eleição de Israel Pi-
nheiro, não sejamos obrigados a 
amanhã aparecer na imprensa, no 
rádio e na televisão de Minas, pe-
dindo desculpas ao povo por tê-lo 
iludido, pedindo votos para quem 
não merecia . (Muito bem, Muito 
bem. Palmas). 

O SR. SIMÃO DA CUNHA -
Muito obrigado, nobre Deputado 
Padre Nobre. V . Exa. situa ma-
gistralmente o problema dentro da 
sua autoridade de vigário de Cristo 
e de representante do povo de Mi-
nas . E também de um daqueles 
que mais lutou para colocar no Pa-
lácio da Liberdade o Sr . Israel Pi-
nheiro. E' que V. Exa ., neste ins-
tante, já manifestou, corno o povo 
vem manifestando, o seu desencan-
to pela eleição daquele homem cujo 
primeiro gesto foi trair o povo 
que nêle votou, porque, êle, símbo-
lo que era contra esta revolução 
que está infelicitando êste Pais, no 
entanto se transforma no maior ali-
ciador de aproximação de Deputa-
dos com esta ditadura. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Depu-
tados, também a imprensa mineira 
é unânime em assinalar o barbaris-
mo, em assinalar a pouca razão, em 
dizer do albeiamento, em falar da 
contaminação dêsse estado de esp!-
rito de ditadura que, rompendo as 
comportas :federais, já vai atingm-
do todos os Estados e alcançando 
mesmo os munic!pios, conforme 
muito bem acentuou o nobre Depu-
tado Teófilo de Andrade. E a Jm-



-450-

prensa mineira também, pela sua 
unanimidade, nos editoriais de to-
dos os jornais: O Estado de Minas, 
O Diário, o Diário de Minas, o Diário 
da Tarde, enfim, a imprensa escrita 
e falada de Minas Gerais, ao lado 
não apenas dos estudantes, porque 
os estudantes simbolizam nesta ho-
ra uma luta que o povo gostaria 
de enfrentar, a luta contra êste Go-
vêrno que aí está, se manifestou e 
o Diário de Minas tem um edito-
rial magnífico, que fala no díálo-
go da víolêncía, o diálogo que o 
nobre Ministro Pedro Aleixo disse 
iria encetar com os estudantes. E 
já começou o diálogo da chibata 
em Minas Gerais . ~sse diálogo que 
realmente êsse Govêrno quer fazer 
com os estudantes, prosseguirá até 
o dia em que nós, acompanhados 
dos estudantes e do povo, souber-
mos impor um nôvo rumo, o ru-
mo da libertação dêste País desta 
ditadura que nos está agrilhoando. 

O Sr. Brito Velho - Queria, de 
uma parte, solidartzar-me com V. 
Exa. ; e, de outra parte, protestar 
contra algumas declarações injus-
tas pronuncíadas por V. Exa . . 
Qualquer homem de sensibilidade 
há de estar ao lado daqueles que 
foram espancados, daqueles que 
foram maltratados. que foram per· 
seguidos, que foram até caçados 
dentro de templos católicos. Quan-
to a isto, V . Exa. tem tôda razão. 
Deve verberar. E não precisa, no-
bre colega, pertencer ao bloco da 
oposição para protestar, como está 
V. Exa. fazendo . Protesto eu tam-
bém. Porque o apoio que dou ao 
Govêrno é condicional (Muito bem). 
Jamais incondicional. Digo-lhe sim, 
quando acerta; e, digo-lhe não, tô-
da vez que não procede de acôrdo 
com o que me pareça a verdade e 
a correção . Mas, se solidário estou 
com V . Exa ., neste setor, acho que 
V . Exa . procede injustamente, que 
V. Exa. fere gravemente a justi-
ça, quando cita, por exemplo, o no-
me do nosso eminente colega, apon-
tando-o como solidário com o bar-
baris~Q co~etido na Capital do 

Estado de V . Exa. . V. Exa . citou 
nominalmente o Professor Pedro 
Aleixo, que, em boa hora, declarou 
que desejava iniciar um autêntico, 
um sincero, um verdadeiro, não 
um demagógico diálogo com a mo-
cidade. Por que, pergunto eu a V. 
Exa . , recriminar ou incriminar o 
eminente homem público mineiro, 
quando sabemos que nêsse episó-
dio triste culpa só pode ser impu-
tada à polícia mineira que, no má-
ximo, poderá ter como cúmplices as 
autoridades locais? V . Exa. se qui-
ser fazer, como eu espero, oposição 
construtiva, e nada de melhor do 
que uma oposição construtiva, não 
poderá, nobre colega, incidir em in-
justiças como estas que regis-
trou na primeira sua manifestação 
de oposicionista ao atual Govêrno . 
E, para terminar, nobre colega, e 
V . Exa. sabe o bem que lhe quero, 
a simpatia que V. Exa. desfruta 
no meu coração, quero também 
protestar contra a declaração que 
V. EJm. faz de que êste País esteja 
entregue a uma brutal ditadura. 
Não e não, nobre colega, a prova 
é V. Exa .. V. Exa . há de selem-
brar da noite de oito anos que caiu 
sôbre êste País do falecido Sr . Ge-
túlio Vargas. Lá não havia Depu-
tados que falassem; naquela época 
não havía imprensa que pudesse 
protestar; naquela época não ha-
via . .. 

O Sr. Ary Pitombo - Mas havía 
liberdade . 

O SR. BRITO VELHO- Naque-
la época não havía liberdade algu-
ma, e quem o pode declarar é um 
homem que durante oito anos com-
bateu a infeliz ditadura do funda-
dor do falecido P. T. B . . Esta ver-
dade, nobre colega . .. (Apartes pa-
ralelos) . Esta verdade, nobre cole-
ga... (Apartes paralelos). 

O SR. PRESIDENTE- (Acionan-
do as campainhas) - A Presidência 
pede aos Srs. Deputados que ve-
nham ao microfone, atendidos pe-
lo or.ador, se êste conceder o apar-
t~ 
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O Sr. Brito Velho- Agradeço ao 

Sr. Presidente, evitando assim a 
t cada que se faz impedindo que eu 
seja ouvido. Mas o aparte me foi 
dado pelo orador e os meus outros 
colegas hão de ouvi-lo, assim co-
mo eu ouço com todo o acatamen-
to e com tôda consideração o que 
êles dizem . E o que é mais impor-
tante, um núnlmo de consideração 
deveria êste que está falando me-
recer de parte dos oposicionistas, 
porque muitas vêzes, inumeráveis 
vêzes, falei, dêste mesmo microfo-
ne, verberando o Govêrno quando 
atingia a adversários meus. Esta 
co~ideração eu a mereço, pois 
cre1o que os meus nobre colegas 
não estejam totalnaente deSD1enao-
riados. 

O SR. SIMAO DA CUNHA -
Agradeço, nobre Deputado Brito 
Velho . 
.. O Sr. João Herculino - V. Exa. 
me permite um aparte? 

O SR. SIMAO DA CUNHA -
Pediria permissão a V . ·Ex a . , no-
bre Deputado, para que prinaeira-
mente eu desse uma ligeira respos-
ta ao nobre Deputado Brito Velho. 
Mas tena V . Exa . o aparte. 

O Sr. João Herculino - E' para 
dizer, nobre Deputado, que o P.T.B. 
é companheiro de cova do P. L . , 
mortos ambos pelo mesmo assassi-
no da liberdade política neste País. 

O SR. SUMAO DA C~ 
Obrigado, nobre colega. 

Mas, Deputado Brito Velho, V. 
Exa. traz um depoimento de sin-
ceridadE- a meu discurso. Não posso 
porém, concordar, "data vênia"', 
com o esbõço de defesa que V. Exa. 
tenta fazer dêste Govêrno e, prin-
cipalmente, do nobre Ministro Pe-
dro Aleixo . Sabe V. Exa. que o in· 
forme está cheio de boas inten-
ções. 

O Sr. Bri~ Velho - ~rro de teo-
logia. Com boa intenção ninguém 
vai para o inferno . 

O SR. SIMAO DA CUNHA - Sa-
be V. Exa. que o nobre Ministro 
Pedro Aleixo participa até mesmo 

em uma negação de sua vida de po-
lítico federal - de uma ditadura 
que se implantou no País . Alega 
V. Exa . , para dizer que não há di-
tadura, que êste Congresso está 
aberto. ~ste é um Congresso amea-
çado, manietado. ~ste é um Con-
gresso arrasado pelas cassações e 
pelas ameaças de mais cassações. 
(Palmas). 

V. Exa . disse, nobre Deputado 
que há liberdade de imprensa. Sa~ 
bemos qual é essa liberdade con-
dicionada às represálias, às penas 
às intimidações que recentement~ 
o Ministro Juracy Magalhães então 
da Justiça, fazia em uma r'eunião 
de diretores de jornais no Rio de 
Janeiro. 

Sabe V. Exa. que esta Casa vive 
atemorizada, vive todo dia aguilhoa-
da, alfinetada, esfaqueada pelas 
ameaças permanentes, e anuncia-
das de má-fé pelo Govêrno, de no-
vas cassações. Que liberdade é es-
sa, nobre Deputado Brito Velho? 
Conheço a legenda de lutas de V. 
Exa. . E me admiro que V. Exa. 
esteja na barricada de lá, se bem 
que seja por muito pouco tempo, 
porque também sei do temperamen-
to, da arrogância de caráter que 
V. Exa. tem. (Muito bem) . 

O Sr Teófilo Andrade - Queria 
apenas lembrar um fato histórico: 
muito se tem dito aqui que nós não 
vivemos numa ditadura política, 
que o Congresso se acha aberto. 
Queria recordar, particularmente 
ao _Deputado Brito Velho, que no 
regune nazista a existência do Par-
lamento foi preservada . Muita gen-
te se recorda disso . O ".Reichstadt" 
e~têve aberto durante todo 0 pe-
riodo nazista, inclusive durante a 
guerra. 

O Sr. Brito Velho - Não neste 
estilo . 

O Sr. Teófilo Andrade - Sei dis-
so. Há ditaduras de mil e uma 
fórmulas . Mas não se invoque que 
não há ditadura. Porque, na ver-
dade, durante o regime nazista 
bem ou mal, funcionou o "Reichs~ 
tadt". Era justamente o que eu 
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queria trazer à lembrança da Casa 
neste instante . 

O SR. SIMAO DA CUNHA -
Muito obrigado, nobre Deputado. 

S . Presidente e Srs . Deputa~os, 
em linhas gerais; êste foi o crune 
praticado, numa ma~ ensolara-
da na principal averuda da Capi-
taÍ de meu Estado, de achincalhe 
às tradições de liberdade dos mi-
neiros . Quase tôdas as lutas pela 
liberdade, principalmente as vito-
riosas surgiram em Minas Ge-
rais . Que eu não seja neste ins-
tante uma cassandra. Mas em tô-
das as épocas, e a história política 
do Brasil revela, na vanguarda de 
todos os movimentos de libertação 
do povo está sempre o estudante. 
E' sempre êle o porta~standarte e 
é com a mocidade de minha terra, 
com os estudantes da minha pro-
víncia, que neste inst~te quero me 
solidarizar, me solidanzar com êles 
e com sua luta, protestar contra o 
Govêrno ditatorial de Minas, como 
ditatorial é o Govêrno da Repú-
blica ... 

O Sr. Brito Velho - Não apoia-
do. Não apoiado . ('.Apupos) . 

O SR. SIMAO DA CUNHA - .. . 
e fazer uma exaltação aos jovens 
de todo o Brasil para que sigam 
o exemplo da mocidade de Minas. 
Vamos para a rua, mais uma vez, 
libertar o povo, libertar o Brasil e 
implantar a democracia novamen-
te em nosso País . (Muito bem. 
Palmas. O orador é cumprimen-
tado)". 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
palavra o Sr . Deputado Sinval 
Boaventura . 

O SR. SINVAL BOAVENTURA -
Sr. Presidente, Srs . Deputados . 

Acabamos de ouvir o discurso do 
nobre Deputado José Maria Maga-
lhães, que, mais uma vez analisa 
os episódios dos lamentáveis acon-
tecimentos de sábado último. 

Alguém, hoje, me procurou nesta 
Casa para analisar os fatos sob um 
outro prisma, alegando que a polf-
tica de Barbacena estava, nesta al-
t'\lra, repercutindo nos episódio~ la-

mentáveis entre a Policia e os es-
tudantes, em Belo Horizonte . Res-
pondi-lhe, então, que a Casa do po-
vo estava aberta aos estudantes, a 
meu ver, com permissão não s.ó da 
Comissão Executiva, mas, de todos 
os Srs. Deputados com assento nes-
ta Assembléia, que têm uma parce-
la de responsabilidade na represen-
tação popular. E que, a argumen-
tação não procedia, mesmo porque, 
segundo havia sido informado, tam-
bém o Palácio da Liberdade estava 
com as suas portas abertas aos es-
tudantes de Minas. 

Pelo que sei, na Praça da Liber-
dade estão ainda centenas de estu-
dantes, à espera, naturalmente, de 
uma palavra oficial do Sr. Gover-
nador do Estado, para pacificar es-
sa greve de protesto . O Presidente 
Bonifácio de Andrada não está pre-
sente a esta Reunião, porque está 
viajando . Dizer que os epi?ódios 
de Belo Horizonte se relaciOnam 
com a politica local em Barbace~a 
seria analisar os fatos com malíCia 
politica. 

O Deputado José Maria Magalhães 
considerou bem os fatos, colocan-
do-os sob o prisma de que a mo-
cidade idealista de Belo Horizonte, 
no vigor desta mocidade, imbuída 
de patriotismo pelo seu Estado e 
pela sua Pátria, empreendeu esta 
passeata que, conforme diZe~ ~s 
autoridades locais, sofria de infil-
tração comunista. Ora, a policia 
precisa procurar "separ.ar o joio do 
trigo". Se nas Unive~si~des ~da 
existem - como eX1Stiam antiga-
mente - não só estudantes, mas, 
também, professôres que procu-
ram encaminhar a mocidade para 
o mal é preciso que em oportuni-
dade ~orno estas, sejam êles extir-
pados, já que conduzem a ~o?i~
de para o caminho da . perdiçao. 

Estou solidário com os estudan-
tes, dentro dos seus propósitos e 
de seus ideais democráticos . Nun-
ca estarei, porém, ao lado daque-
les que quiserem levar o Brasil à 
subversão e à desordem. Noss? 
r~ atr~v~ss~ no JllOWento, s~-

-453-
tuação das mais difíceis, quase 
igual àquela de 31 de março de 
1964. Pergunto, então, à Casa e 
ao povo: seria possível agravar-se 
ainda mais a situação, colocando 
os acontecimentos dentro do ódio 
e do mal entendimento? Não. O 
que é preciso é que haja com-
preensão não sbmente por parte 
dos lideres estudantis e dos pro-
fessõres, como também, por par-
te do Governador do Estado, que 
é homem de bem, e do Sr . Se-
cretário da Segurança . Com um 
pouco mais de experiência, talvez 
o Secretário de Segurança tives-
se evitado êste acontecimento. 
Não vamos culpar a Corporação 
da Guarda Civil e, tão pouco, a 
do DOPS, porque êsses investiga-
dores e delegados procuram ser-
vir ao Estado . Talvez, tudo te-
nha tido a sua origem num ato 
impensado . 

A história se repete, Sr. Presi-
dente: o Dr . Francisco Bias For-
tes quando ocupava o cargo de 
Chefe de Polícia, há anos, nas ruas 
de Belo Horizonte, o mesmo fato 
ocorreu. Quem quiser poderá 
compulsar os Anais da nossa his-
tória a fim de constatar esta ve-
racidade, porque, àquela época 
não teve condições para evitar 
atritos, manifestação popular e 
estudantil à frente do Grande Ho-
tel, na Rua da Bahia . Faço um 
apêlo ao nobre Líder do Govêrno, 
a fim de que se interceda junto ao 
Sr . Governador, para que, junta-
mente com o Sr. Secretário da 
Segurança, obtenha uma situação 
conciliatória, porque não é possí-
vel que esta situação possa per-
durar, não só em Minas Gerais, 
~orno no Brasil . 1!: preciso que 
esses estudantes tenham oportuni-
dade para freqüentar suas escolas 
livremente. Estamos, nesta Casa 
de passagem, mas, nesta hora, o 
Pouco que podemos fazer é regis-
trar o nosso pensamento e pedir a 
Deus que ilumine os nossos Go-
vernantes, a fim de encontrarmos 
uma solução para o momento 

atual. 1!: preciso que os estudan-
tes tenham oportunidade de re-
tornar às Escolas livremente e que 
possam dialogar e manifestar li-
vremente seus pensamentos de-
mocráticos . Caso contrário, não 
podendo os estudantes manifestar 
suas idéias, o Brasil poderá assistir 
à deflagração de um movimento 
com derramento de sangue en-
tre irmãos brasileiros . Esta se-
ria a pior situação para os nossos 
patrícios . Democràticamente, po-
demos divergir ideologicamente, 
c o n d e n a r osj agitadores, mas, 
de maneira que não seja criada 
uma situação conturbada e afliti-
va. Sabemos que os policiais, os 
guardas-civis, estão cumprindo or-
dens de seus superiores . Sabemos, 
também, que êsses policiais são 
homens de bem e têm responsabi-
lidades, porque, na maioria, são 
chefes de família . Tenho a im-
pressão de que, se o Govêrno fi-
zer um esfôrço junto ao Sr . Se-
cretário de Segurança, até à noite, 
poderá ser conseguida uma solu-
ção pacifica e altiva. 1!: preciso 
que Minas Gerais tenha compor-
tamento de altivez . 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
palavra o Sr . Deputado Hermelin-
do Paixão. 

O SR. HERMELINDO PAIXÃO 
- Sr . Presidente, Srs. Deputa-
dos. 

Não trago para esta Tribuna 
qualquer reserva com relação à 
opinião de qualquer Sr . Deputa-
do. 

Todos nós que somos democra-
tas, todos aquêles que possuem 
sentimentos, aquêles que percebem 
certas particularidades nos gran-
des movimentos coletivos, enfim 
todos nós nos sentimos tão de-
primidos com os fatos verifica-
dos em Belo Horizonte, que esta 
Casa, em boa hora, na Reunião de 
ontem, solidarizou-se com os es-
tudantes, dando-lhes prova cabal e 
insuspeita de que não endossava e 
nem concordava com qualquer ex-
cesso praticado por elementos da 
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Policia Civil ou da Guarda Civil 
contra os estudantes, culminando 
nos fatos lamentáveis ocorridos 
à entrada do Templo, ao lado des-
ta Casa, que é a Matriz de São Jo-
sé. 

Entretanto, Sr . Presidente, Srs. 
Deputados, não posso deixar de 
tecer alguns comentários sõbre a 
oração do ilustre Deputado Melo 
Freire. 

Classifica Sua Exa. êsses acon-
tecimentos como reflexo da men-
talidade do momento. É um êr-
ro fundamental do nobre Deputa-
do. Não há nenhum reflexo de 
mentalidade. A mentalidade dos 
governos é sempre a mesma, isto 
é, sempre o desejo de acertar e fa-
zer a felicidade do povo . Se os 
governos têm a infelicidade oca-
cional de contrariar êsses propó-
sitos e êsses princípios, pode ser 
um desvio da trilha natural que 
êle mesmo para si traçou. Mas ne-
nhum Govêrno refletiria sua men-
talidade em atos de selvageria ou 
de opressão. 

Tanto é verdade, Sr. Deputado 
Melo Freire, a quem dedico o maior 
respeito e simpatia, que em gover-
nos passados, muitas e muitas vê-
zes ocorreram fatos lamentáveis, 
sem que se pudesse dizer que era 
a mentalidade do govêrno refleti-
da nesses fatos. Devo dizer a V. 
Exa. que nos últimos meses do 
Govêrno honrado e digno do Sr. 
Magalhães Pinto fatos gravíssimos 
ocorreram em Cel . Fabriciano, 
quando operários, muitos dêles fi-
liados às correntes socialistas 
avançadas, foram metrabalhados 
pela policia. P e r g u n t o a V. 
Exa. : Essa era a mentalidade 
do Governador Magalhães Pin-
to? Nunca. i!:le seria incapaz de 
dizer algo que refletisse a metra-
lha atirada contra os operários de 
Ipatinga e Cel. Fabriciano. i!:le 
seria incapaz disso. É porque V. 
EXa. não conhece o Governador 
I s r a e 1 Pinheiro e o Secretário 
Bias Fortes Filho chegou à con-

clusão de que êstes fatos ocorri-
dos em Belo Horizonte fôssem um 
reflexo da mentalidade do atual 
Govêrno. Foram apenas conseqüên-
cias ocasionais de excessos pes-
soais contra os quais não há au-
toridade capaz de coibir. Não é 
possível medirmos a reação hu-
mana através dos atos espontâ-
neos. Quantas e quantas vêzes 
outorgando nós incumbências a 
determinados funcionários para 
que agissem dessa ou daquela 
maneira, dentro dos postulados 
da justiça e da ordem, não o fi-
zeram. Quem poderia evitar os 
excessos desta mentalidade? So-
mos solidários com a nobre clas-
se estudantil, mas por ser uma obri-
gação de quem tem uma parcela 
de responsabilidade discordamos da 
equiparação de fatos como êstes 
com um reflexo da mentalidade do 
Govêrno. Não posso deixar de 
tecer comentários também sôbre a 
fala judiciosa do Deputado José 
Maria Magalhães. Disse S. Exa. 
entre outras asseverações, que co-
nhece todos os comunistas de Be-
lo Horizonte. Não os conheço, 
porque com comunistas nunca ti-
ve o trato que parece que S. Exa. 
tem, porque os conhece nominal-
mente e pode citá-los um por um. 

É uma afirmação muito séria do 
Deputado José Maria Magalhães . 
Eu não os conheço e realmente 
não quero conhecê-los. 

Finalmente, o nobre Deputado 
Sinval Boaventura, sempre um exce-
lente conselheiro quando S. Exa. 
não entra no jôgo, aconselha, pater-
nalmente, com essa simpatia esfu-
siante com que tantas e tantas vê-
zes nos seduz e faz com que o es-
timemos cada vez mais, aconse-
lha S. Exa. que a policia deve-
ria separar o joio do trigo. É 
muito fácil o conselho de S. Exa . , 
mas esta separação não foi feita 
no tempo do honrado e digno Sr. 
Magalhães Pinto. Tanto é assim 
que, muitas vêzes no seu Govêr-
no, joio e trigo se misturaram 
sob as vistas complacentes do pres-
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O SR. PRESIDENTE- Sôbre a 
Mesa Requerimento do Sr. José 
de Castro que pede lhe seja con-
cedida a palavra, pelo Art. 94 pa-
ra, em seguida, transferi-la pelo 
Art. 95, ao Sr. Deputado José Ma-
ria Magalhães, ':JUe tratará de as-
sunto relevan~e e urgente. 
. A Mesa defere o Requerimento e 

fiXa o prazo de 40 minutos. 
Tem a palavra o Sr. Deputado 

José Maria Magalhães. 
O SR. JOSÉ MARIA MAGA-

LHÃES - Sr . Presidente e s Deputados. rs · 

tígio governamental. Logo não é 
tão fácil separar-se o trigo do joio, 
porque mesmo com a melhor das 
intenções S . Exa. o Sr . Gover-
nador Magalhães Pinto não pôde 
separar o trigo do joio, não pôde 
e não conseguiu evitar que o Con-
gresso da Cutal · fôsse realizado 
em Belo Horizonte, embora tives-
se com êle a fôrça policial. s. 
Exa. não quis usá-la contra os 
comunistas, que foram contidos 
pelo r o s á r i o que é a arma do 
crente. Isto é fácil de se esque-
cer, nobre Deputado, mas é fa-
cílimo de lembrar-se para mostrar 
como é difícil ao Govêrno separar 
o trigo do joio. Por tôdas as ra-
zões, como disse, não trouxe nem 
trago para esta Tribuna nenhu-
ma reserva contra opinião de qual-
quer Deputado, apenas as observa-
ções que faço são frutos da mi-
nha experiência. 

Há pouco ocupei esta Tribuna 
para pedir a transcrição do dis-
curso pronunciado ontem pelo 
Deputado Simão da Cunha: apar-
teado pelo Deputado Oscar Dias 
Co.rrêa. Teci considerações a res-
peito do episódio ocorrido em Be-
lo Horizonte e o Deputado Her-
melindo Paixão, que deixou a 
Tribuna neste momento, tentou 
contestar as minhas alegações. 
Compreendemos a dificuldade de 
S. Exa .. Nesta oportunidade a 
defesa é muito difícil e por ~ais 
inteligência que tenha o nobre 
Deputado não conseguirá fazer o 
milagre das Bodas de Caná trans-
formando água em vinho'. Não 
pode modificar os fatos pois to-
do o mundo tem conhecimento de 
leis. Quanto à critica que fêz às 
minhas palavras desejo desde lo-
go! ~tes de entrar na aprecíação 
mmuc10sa dos fatos delimitar 
bem . Não admito, ~esta Casa 
quem tenha participado mais d~ 
Revolução de 31 de março do que 
eu. Desafio a qualquer Deputado 
que tenha tido entusiasmo maior 
do que eu tive na Revolução de 
31 . d~ março. Vamos, portanto, 
delumtar as posições. Não quei-
ram me confundir com aquêles 
que estavam agarrados e acasala-
dos com os governos passados, e 
que agora agarram-se ao Sr. .Ças-
telo Branco, passando por debai-
xo do pano para colocarem-se na 
ARENA. Vamos fazer bem a de-

- Esgotada a hora destinada à 
L~itura e Apresentação de Proposi-
çoes, segue-se à 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE 
PROPOSIÇOES 

O SR . PRESIDENTE - Estão 
abertas as inscrições para a Reu-
nião Ordinária de amanhã 

- Vem à Mesa: · 

REQUERIMENTO 

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

O Deputado que êste subscreve 
na qualidade de Líder do ex-PrB' 
na forma regimental, requer a v.' 
Exa. seja-lhe concedida a pala-
vra nesta Reunião e, em seguida 
transferida ao Deputado José Ma~ 
ria Magalhães, que tratará de as-
sunto relevante e urgente nos 
têrmos dos Artigos 94 e 95 cÍo nos-
so Regimento Interno. 

Sala das Reuniões, 15 de março 
de 1966 . 

(a.) José de Castro, Líder da 
Bancada do Ex-PTB. 
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limitação, porque disso eu faço 
questão. 

A democrllCia sempre teve seus 
tartufos, seus traidores e a liber-
dade sempre terá seus mártires. 
Ontem, o nobre Líder do Govêmo, 
Deputado Manoel Costa explicava 
a esta Casa, ou melhor, tentava 
explicar que o comportamento do 
Govêmo era de omissão, que o 
Secretário de Segurança não se 
comprometia com os episódios de-
senrolados na manhã de sábado, e 
que S . Exa. teria tido até um 
comportamento democrático, de 
mediador na solução dêsses epi-
sódios . Aparteei o nobre Líder, 
acreditando, como é do meu fei-
tio, na sua sinceridade, e não há 
porque desacreditar, mas alertando 
a S. Exa. que já fiz oposição qua-
tro anos na Câmara de Vereado-
res e três anos oposição política 
ao Sr. Governador do Estado, em-
bora o apoiasse administrativa-
mente, nesta Casa. Conheço os 
intricados do poder, conheço as 
manobras do Executivo para tin-
gir de róseo os episódios verme-
lhos de sangue . Conheço a esca-
moteação do Poder na opinião pú-
blica, baseando-se em sua fôrça 
para modificar as opiniões . Por 
isso, alertei S . Exa. de que o seu 
julgamento não era muito verda-
deiro, embora bem intencionado, 
porque os fatos estavam se desen-
rolando e trazendo certa incoe-
rência no comportamento de S . 
Exa., o Sr. Secretário de Segu-
rança . Também alertava o Sr. 
Lidêr do Govêrno para o perigo 
das comissões de inquérito nest2 
Pais. Até hoje, nunca vi uma ata 
conclusiva de comissão de inquéri-
to, e já vou pelos 43 anos de ida-
de . A Comissão de inquérito foi 
instituída ontem, e anunciam os 
jornais que o Sr. Secretário de 
Segurança tem o interêsse no es-
clarecimento dos fatos, mas, o 
Diretor do DOPS é o mesmo, o 
Diretor da Guarda Civil é o mes-
mo, e os Delegados de Polícia são 
os mesmos. Como fazer comis-

são de inquérito com os mesmos 
elementos dominando a máquina 
administrativa policial do Estado? 
Não seria possível a fixaçã{) das 
responsabilidades. Por isso, não 
pedimos comissão de inquérito, 
mas pedimos a manifestação de 
solidariedade à classe estudantil. 

Mas o que vemos agora são os 
fatos consumados. O Govêrno, que 
se eximia de culpa e dava o episó-
dio como concluído, hoje vem des-
mentir a sua atitude e impede que 
os estudantes façam sua manifes-
t ação de silêncio . 

Então, agora, pergunto ao Sr . 
Líder do Govêrno: "O Govêrno, nes-
tas doze horas mudou sua atitude 
ou apenas queria enganar a opi-
nião pública? Está desde o ini-
cio mandando executar o esquema 
contra a liberdade em favor da 
violência, na capital de Minas Ge-
rais . 

O Sr. Sinval Boaventura - No-
bre Deputado José Maria Maga-
lhães, não desejava interromper o 
raciocínio de V. Exa., mas no ini-
cio V . Exa. se referiu ao nosso 
colega Hermelindo Paixão, que há. 
pouco desceu da Tribuna e que no 
seu discurso teceu comentários sô-
bre as palavras do Sr. Deputado 
Melo Freire . O Deputado do Ex-
-PSD teceu elogios a minha pes-
soa os quais retribuo pela amiza-
de e pela simpatia recíproca que 
nos une. Entretanto, não poderia 
deixar de me manifestar quando 
diz S . Exa. que é necessário se-
parar o joio do trigo . Ou houve 
engano de minha parte, no expres-
sar, ou então S. Exa. se enganou, 
porque, o que queria dizer é que 
a revolução, com podêres espe-
ciais, deveria, a esta altura, ter 
cancelado as matrículas nos estar 
belecimentos de ensino de todos os 
estudantes comunistas . De ma-
neira que V. Exa., no seu d.lscur-
so, procura sintetizar muito bem 
a sua posição e convicção demo-
crática. 

O SR. JOSÉ MARIA MAGA-
LHAES -As palavras de V. Exa., 
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nobre Deputado Sinval Boaventu-
ra, enriquecem e valorizam as 
m.inbas afirmações. V. Exa. lem-
brou bem uma das frases proferi-
das pelo nobre Deputado Herme -
lindo Paixão, que não tive opor-
tunidade de ouvir, pois tinha ido 
buscar cópia do discurso por mim 
proferido em 1964, alguns dias an-
tes da Revolução. 

S . Exa., o Deputado Hermelin-
do Paixão, estranha que eu conhe-
ça todos ·os comunistas de Belo 
Horizonte, ou pelo menos uma 
grande parte dêles. Sabe. S. 
Exa . que faço política em Belo 
Horizonte e que aqui milito há 
mais de 25 anos . Tenho, pois, 
que conhecer os comunistas e co-
nhecê-los bem, porque os comba-
to em tôdas as oportunidades, mas, 
o faço sempre dentro do regime de-
mocrático, sem usar de violências. 
E é justamente porque os comba-
to que os conheço bem . Não es-
tranho a atuação de um comunis-
ta convicto e idealista, porque ês-
te defende as suas idéias com au-
tenticidade e, embora sendo com-
batido por nós, merece o nosso 
respeito, pois a consciência hu-
mana é um território que deve 
ser inexpugnável e inviolável. Não 
vejo, portanto, razão para as afir-
mativas do Deputado Hermelindo 
Paixão, e elas não têm para mim 
qualquer valia. 

Quanto ao Sr. Secretário da Se-
gurança do Estado, conheço ape-
nas sua atuação parlamentar. Na-
da tenho contra o Sr . Bias For-
tes; considero-o até um homem 
de trato ameno, delicado, e estra-
nho mesmo que S. Exa . não te-
nha sensibilidade a êsses aconte-
cimentos já que, saído de um Po-
der Legislativo, tudo indicava fôs-
se S . Exa. o homem adequado 
Para dialogar com a Classe Estu-
dantil, ainda mais por ser S. 
Exa. ainda um jovem. Aliás as-
sistimos, hoje, a paradoxos ~con
fe sáveis. Há uma série de con-
tradições, uma série de fatos pa-

ra os quais o povo não encontra 
explicação. S. Exa., o Governa-
dor do Estado, elegeu-se com o 
entusiasmo e o apoio da classe 
estudantil; chegamos a prever a 
sua vitória como coisa certa, pois 
não podia ser diferente, já que is-
to estava na "cara", como se diz na 
gíria. 

E à custa de quem? A custa do 
povo - dos operários, estudantes 
- que estavam com o Sr. Israel 
Pinheiro. Agora, decorrido pou-
co mais de um mês de mandato 
S . Exa . manda espancar os es: 
tudantes que empunharam a ban-
deira da sua eleição. i:ste com-
portamento não é justo. E se 
não mandou, como afirma o Sr . 
Deputado Delson Scarano, que 
faz um protesto justo porque é 
Deputado do Govêmo, deveria 
impedir que estas ocorrências fôs-
sem cometidas, ou apontar ao po-
vo os mandatários da violência, a 
fim de que a opinião pública de 
Minas seja esclarecida. 

O Sr. Delson Scarano - O que 
estranho em V . Exa. é que o no-
bre colega trai sua própria cons-
ciência, porque é um Deputado 
respeitado e admirado nesta Ca-
sa. V. Exa. deveria respeitar 
as tradições de um homem como 
o Sr. Israel Pinheiro . V. Exa. há 
de convir que o Sr. Israel Pinhei-
ro está no Govêrno há pouco 
mais de 30 dias, p r e o c u p a d o 
com os problemas de tôdas as 
classes, inclusive com os da estu-
dantil . 1!:ste Govêmo quer dar 
uma nova estrutura a êsse Esta-
do . V . Exa . não deveria trair sua 
própria consciência, porque é um 
homem respeitado, e não há ra-
zão para que V. Exa . se exceda. 

O SR. JOSl!! MARIA MAGA-
LHAES - Eu nunca vi estrutura 
começar com cassetete. 

O Sr. Delson Scarano - Irei a 
esta Tribuna para dar · explica-
ções. 

O SR. JOSÉ MARIA MAGA-
LHAES - Deputado Delson Sca-
rano, pensei que V. Exa. iria tra-
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zer os esclarecimentos que esperá-
vamos. Se o Sr. Governador não é 
o mandante, V. Exa.- é conivente. Se 
não é conivente nem mandante, de-
ve apontar à opinião pública quais 
são os responsáveis pela violência. 
Esta é a tese que proponho para 
V. Exa. defender desta Tribuna, de-
nunciando com a bravura que re-
conheço em V . Exa ., de onde estão 
partindo as ordens de espancamen-
to, não só contra estudantes, mas, 
também, contra populares. 

O Sr. Secretário da Segurança 
deu, até o momento, três versões 
sõbre os acontecimentos . A pri-
meira, foi a de terem sido as vio-
lências praticadas a sua reve-
lia. A segunda versão, dada on-
tem à noite, em nota oficial dos 
Delegados da Guarda-Civil e do 
OOPS, é que as ordens foram mal 
dadas e que a Policia Civil tem 
um corpo adestrado para extin-
guir manifestações públicas des-
sa natureza; entretanto, foram 
mandados outros policiais para 
as ruas que não estavam adrede-
mente preparados para impedir 
manifestação de tal tipo . A con-
seqüência, então, veio com prejuí-
zo da classe estudantil e do povo 
de Belo Horizonte. A terceira, 
foi dada pelo Líder do Govêrno, 
que colocou o Sr . Bias Fortes co-
mo mediador dos acontecimentos. 
Portanto, uma versão que condi-
cionava a existência de um ou-
tro esquema, que não era do Go-
vêmo e que o Sr . Deputado Del-
son Scarano, no seu aparte, tam-
bém defende . Então, o que a opi-
ruao pública quer é a fixação 
das responsabilidades, para que 
o povo condene ou não a au-
toridade superior do Estado, por-
que esta condição ninguém pode 
tirar do Sr. Governador e, se êle 
está preocupado com a nova es-
trutura do problema administrati-
vo tem que se preocupar, primei-
ro, com a manutenção da ordem 
pública, porque, sem paz, sem 
tranqüilidade. ninguém pode tra-
balhar . O que o estudante quer 

é uma palavra de atenção, de en-
tendimento . O episódio é típico 
da mocidade, e é de rotina . O 
Govêrno é que o está transforman-
do num verdadeiro episódio de 
comoção nacional. Repito: se 
deixassem os estudantes cumprir 
seus objetivos, nada teria acon-
tecido. É isto que condenamos. 
Que o Govêrno reveja sua posi-
ção e mante soltar os trinta e tan-
tos estudantes presos no OOPS, 
porque assim os que aqui estão 
irão para suas casas . O episódio 
já está encerrado: apenas o Go-
vêmo não quer admiti-lo. E por 
quê? Esta a indagação que farei 
também em apartes, aos nobres 
Deputados do Govêrno. A solu-
ção, pois, dêste caso, depende ape-
nas do Secretário da Segurança, 
para que os estudantes possam ir 
para suas casas . Isto é o que 
quer a família mineira, isto é o 
que desejam os pais que, a todo 
momento, aqui estão à procura 
dos filhos. A Assembléia Legis-
lativa, devemos dizer, comportou-
se muito bem. A Executiva me-
rece nosso aplauso, porque tem 
dado garantias aos estudantes, pa-
ra que ao menos aqui êles te-
nham certas garantias, e não se 
considerem completamente aban-
donados. Esta geração será a 
nossa sucessora, e nós, num exa-
me de consciência, o que podere-
mos legar a ela? Apenas a in-
compreensão e uma Pátria cami-
nhando a cada dia para o abismo, 
sem solução para os problemas 
angustiantes que são sempre adia· 
dos . Fêz-se uma revolução espé-
rançosa, e ela está falhando la-
mentàvelmente. Elegeu-se um ho· 
roem, com o sentido da "Renova-
ção pelo Voto", e êste homem, Jâ· 
nio Quadros, renuncia, trazendo a 
desesperança ao povo . A nossa 
geração irá legar a êsses estudan-
tes apenas uma Pátria em situação 
cada vez mais difícil. Não é jus-
to que êsses estudantes levem pe· 
la vida afora a marca do cassete-
te. da violência. O Governador é 
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um homem idoso, que já tem ex-
periência mais do que necessária 
para o cargo, e deveria, hoje 
frente a frente, no diálogo com os 
estudantes, pôr têrmo a estas vio-
lências, que depõem contra a nos-
sa civilização, contra o próprio Go-
vêrno que S. Exa. anuncia. 

O SR. ATHOS VIEIRA DE AN-
DRADE - Nobre Deputado José 
Maria Magalhães, conheço o espí-
rito democrático de V . Exa., co-
mo V. Exa. conhece também a 
maneira como me tenho portado 
nesta Casa, especialmente com re-
lação ao atual Govêmo . Já subi 
a essa Tribuna sete vêzes, para 
criticar atos dêsse mesmo Govêr-
no. Todavia, nobre Deputado, 
quero apartei-lo nesta hora com 
a melhor das intenções, exatamen-
te porque ainda não me coloquei 
ao lado do Govêrno, em nenhuma 
oportunidade. 

Mas neste episódio quero colo-
car-me ao lado ' do Govêrno, pelo 
menos ao lado do Sr . Governador 
do Estado . V. Exa. fala na fi-
xação das responsabilidades . Creio 
e aceito que nenhuma responsabili-
dade tem, nos episódios, o Gover-
nador Israel Pinheiro. A respon-
sabilidade inicia-se exatamente no 
ponto em que parte dos estudan-
tes brasileiros ainda não atingiu a 
sua maturidade, ainda não se aper-
cebeu que vivemos numa épo-
ca de renovação mental, numa 
época de evolução. A responsa-
bilidade inicia-se com os trotes 
desumanos . V. Exa., pelas mani-
festações hostis que acabo de re-
ceber das galerias, poderá com-
provar as minhas palavras, gale-
rias que são compostas quase que 
exclusivamente de estudantes que 
não têm a atitude cívica e demo-
crática de ouvir pensamentos con-
trários à sua posição . Sr. Depu-
tado, o que vemos ano após ano 
é a degeneração, através das vias 
públicas, num desrespeito às fa-
:mflias na pessoa de seus filhos 
que ingressam nas Universidades. 
Vemos a avacalhação do espírito 

estudantil nos trotes mais ras-
teiros e desumanos, provocando a 
humilhação e a vexação de estu-
dante e, inclusive de môças, mui-
tas das quais já sofreram até fisi-
camente os efeitos dos "trotes". 
Sr. Deputado, a época não é mais 
para se admitirem êsses trotes estu-
dantis. Quero ressaltar aqui, que, 
quando me refiro a estudantes, não 
me refiro à classe estudantil in-
distintamente . Refiro-me a cer-
tos grupos que se colocam na li-
derança dessa classe, especialmen-
te aquêles que dirigem e organi· 
zam os "trotes", na sua maioria 
estudantes complexados, estudan-
tes c o m atuação negativa nas 
escolas e que, não tendo outra 
maneira de se projetarem in-
telectualmente, o fazem por atos 
retrógrados e desumanos através 
dos "trotes", levando môças a se-
rem humilhadas perante a socie-
dade, nas vias públicas, diante das 
famílias . Por que não realizam 
êsses trotes apenas nos recintos 
das escolas? Por que êsses trotes 
estudantis não têm o toque da in·· 
telectualidade desejada? Por que 
não se aprimoram êsses "trotes" 
em vez de se obrigar os estu-
dantes a saírem pelas vias públi-
cas quase nus . Critica-se o van-
dalismo praticado pela policia, 
mas não se combate o vandalismo 
praticado pelos estudantes. Por 
que não dão um toque de intelec-
tualidade e de humanidade aos 
"trotes" como fêz uma Escola Su-
perior desta Capital, pedindo aos 
"calouros" doação de sangue pa-
ra hospitais da Capital, a fim de 
se atender aos necessitados, san-
gue que ajudaria a centenas de 
doentes? Portanto, nobre Depu-
tado, inicj,a.-se a crise estudantil 
porque certos grupos de estudan-
tes, não a classe, mas um peque-
no número, pequeno número de 
irresponsáveis, complexados pela 
sua incapacidade, complexados 
por vários outros motivos, não 
tendo capacidade intelectual. ex-
travazam seus Instintos. através 
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de humilhantes atos que maculam 
a moral de rapazes, môças e suas 
famflias. 

Em muito concordamos com V. 
Exa . quando acusa e ataca atos 
de violência praticados pela Po-
lícia . Mas, queremos ter tam-
bém a dignidade e a coragem de 
dizer aquilo que pensamos quan-
to aos erros dos estudantes, não 
para satisfazer a qualquer pessoa, 
porque, se nós imputamos erros 
ao Sr. Governador do Estado, o fa-
zemos com isenção porque Sua 
Exa. tem sido alvo das nossas 
críticas reiteradas desta Tribuna, 
não no presente episódio . Por 
que uma. Igreja foi desrespeitada? 
Por que foi ela palco de desrespei-
to? Por que para lá se dirigiram 
os estudantes ... 

(Risos da Galeria) . 
(O Sr. Presidente faz soar os 

tímpanos). 
O SR . PRESIDENTE - A Mesa 

vai ler o art. 130 do nosso Regimen-
to Interno: "Art . 130 - Será per-
mitido a qualquer pessoa, decente-
mente vestida, assistir das Galerias 
à Reunião, desde que se ache de-
sarmada e guarde o maior silêncio, 
sem dar sinal de aplausos, nem de 
reprovação, ao que se passar na 
Assembléia". 

O Sr. Athos Vieira de Andrade -
Vê V. Exa. que o entusiasmo da 
classe estudantil manifestado den-
tro do recinto desta Assembléia 
pelas vaias que acabo de receber 
nada mais é do que o reflexo dos 
~<trotes" que, lá fora, pratica con-
tra elementos da sua classe . Os 
apupos e as vaias que me ofere-
cem os estudantes dentro desta 
Casa significam a forma de agra-
decimento ao Poder Legislativo 
Mineiro, pela acolhida que lhes 
fêz, abrigando-os nesta eventuali-
dade. 

O SR. JOSÉ MARIA MAGA-
LHÃES - Pediria apenas aos es-
tudantes que obedecessem ao Regi-
mento e que escutassem, pelo me-
nos, a resposta que vou dar ao 

aparte do Sr. Deputado Athos 
Vieira de Andrade. 

O Sr . Athos Vieira de Andrade -
Referia-me, Sr. Deputado, não à 
classe estudantil, mas a alguns es-
tudantes que insistem em errar, 
reiteradamente, e que não gostam 
de obedecer, não aos Deputados, 
mas obedecer a nossa Carta Re-
gimental. 

O SR. JOSÉ MARIA MAGA-
LHÃS - Os estudantes não co-
nhecem o Regimento Interno da 
Assembléia Legislativa. 

O Sr. Athos Vieira. de Andrade -
Não o conheciam até o momento 
em que foram advertidos pelo Sr . 
Presidente, que procedeu à leitu-
rc.. do nosso Regimento na parte 
infringida . Portanto, a segunda 
vaia que recebi foi desrespeitosa 
também para com o Poder Legis-
lativo, que os abriga e protege . 

O SR. JOSÉ MARIA MAGA-
LHAES - Mas o foram agora. 

O Sr. Athos Vieira de Andrade -
O que acontece, nobre Deputado, 
é que uma minoria estudantil, 
uma minoria que não tem o es-
pírito realmente da classe . .. 

O SR. JOSÉ MARIA MAGA-
LHÃES - Nobre Deputado, V. 
Exa. consome todo o meu tem-
po. Seria bom que V. Exa. vies-
se para a Tribuna, porque não pos-
so permitir que V. Exa. comande 
meu discurso e que o meu tempo 
se escoe com o seu aparte. Sai-
ba V. Exa. que fui excessivamente 
tolerante, permitindo que falasse 
durante todo êsse tempo . 

O Sr. Atbns Vieira de Andrade 
- Já que V. Exa . não permi-
te .. . 

O SR. JOSÉ MARIA MAGA· 
LHAES - Peço somente a V. 
Exa. que conclua sua argumenta-
ção. Sabe V. Exa. que tenho 
respeito pela sua conduta nesta 
Casa, e sabe também da admiração 
que tenho por suas convicções e 
por sua franqueza. 

E, mesmo neste episódio em que 
divirjo de V. Exa., frontalmente, 
mais cresce a minha admiração 
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pela manifestação de seu ponto 
de vista, manifestação contrarian-
do, como é natural, as galerias, 
que estão cheias de estudantes, 
manifestação que V. Exa. teve a 
necessária valentia de expender . 

Mas, Sr. Deputado, não posso 
concordar com uma palavra no 
longo aparte de V_ Exa. Se er-
ros existem no modo de entender 
de V . Exa . , se existe excesso no 
.. batismo" de calouros, se exis-
tem atos que não são recomendá-
veis, eu não os justificaria. 

O Sr. A,thos Vieira de Andrade 
-V. Exa. então reconhece isto? 

O SR. JOSÉ MARIA MAGA-
LHAES- Não reconheço, mas re-
conheço o direito de V. Exa . dis-
cordar. 

Não! Ésses erros que V. Exa. 
aponta não dariam razão para que 
houvesse uma violência dessa na-
tureza e eu, quando dei o aparte a 
V. Exa., e pedi que continuasse, 
era para que V. Exa . terminasse, 
justamente, afirmando que discor-
da dos trotes dos calouros, que 
discorda da orientação de alguns 
núcleos estudantis, que discorda 
da infiltração comunista nos meios 
estudantis, que nós também com-
batemos e de que discordamos, 
mas que condena a violência e as 
arbitrariedades cometidas. 

Mas, ficando a favor do Go-
vêrno, põe ao chão sua argumen-
tação, contraria sua inteligência, 
pois ao mesmo tempo em que con-
dena a juventude no seu excesso, 
perdoa ao Govêrno que usa o cas-
setete. 

O Sr. Athos Vieira de Andrade 
- V. Ed. não permitiu o térmi-
no do meu aparte . .. 

O SR. JOSÉ MARIA MAGA-
LHAES - Dei a V. Exa. esta opor-
tunidade, mas V. Exa. não quis. 
V. Exa. ex culpa o Govêrno, tira 
sua responsabilidade, quando êle 
é violento e rigoroso, excessiva-
mente rigoroso com a juventu-
de estudantil. Isso, V. Exa. há 
ele permitir que eu manifeste. O 

aparte de V. Exa. pode ser com-
preendido em têrmos. V. Exa. 
sabe - e não vai nisto nenhuma 
paixão - mas, o que não posso 
deixar de afirmar é que V. Exa. 
foi extremamente violento ao exa-
minar a participação dos estudan-
tes, porque não tem a necessária 
sensibilidade, apesar de jovem, pa-
ra compreender as motivações e 
a fisiologia dos jovens. 

O SR . PRESIDENTE - A Mesa 
comunica ao orador que o seu tem-
po está esgotado. 

O SR. JOSÉ MARIA MAGA-
LHÃES - Sr. Presidente, não fu-
jo à disciplina. Apenas indago a 
V. Exa., como questão de ordem, 
quantos minutos V. Exa. me deu 
para falar. 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa 
comunica que deferiu ao orador o 
prazo de 40 minutos. O discurso 
de V. Exa. iniciou-se às 15,01 ho-
ras . O tempo está esgotado. 

O SR. JOSÉ MARIA MAGA-
LHÃES - Indagaria de V. Exa. 
se existe outro orador para falar 
pelo Art. 94 . 

O SR. PRESIDENTE - Há um 
requerimento sõbre a Mesa, de au-
toria do Deputado Hermelindo Pai-
xão, de acôrdo com os Arts. 94 e 
95, em que se pede a palavra para 
o Deputado Délson Scarano. 

O SR. JOSÉ MARIA MAGA· 
LHAES - Vejo que não existe 
oportunidade de continuar na Tri-
buna . Sou um homem disciplina-
do. Termino o meu discurso dis-
cordando do aparte do Deputado 
Athos Vieira de Andrade, e mani-
festo, mais uma vez, minha so-
lidariedade a êsse movimento ino-
fensivo, e sem nenhuma paixão . 

E que, se tivesse cumprido os 
seus bjetivos, teria terminado de 
outra forma, mas, que hoje repre-
senta a luta contra a tirania, a lu-
ta contra a violência, em favor da 
democracia e da liberdade, que a 
revolução de 31 de março se propôs 
a defender, quando a Pátria estava 
ameaçada pelos agitadores. 
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QUESTAO DE ORDEM 

O SR. JOS~ MIARIA MAGA-
LHAES - Sr . Presidente, fomos 
informados, neste momento, de que 
a Policia do Sr . Governador do 
Estado comete violências 7m fren-
te ao prédio da Assembléla _Legis-
lativa . Tivemos a informaçao de 
que, agora mesmo, quebraram a 
máquina de um dos fotógrafos da 
''última Hora". 

Pediria ·a V. Exa . , portanto, c_o-
mo Presidente da Casa, que nao 
deixasse que o Poder Legislativo 
fôsse desprestigiado e que V . Exa ., 
como representante de todos ?ós, 
tomasse providências enérg1cas 
neste sentido . 

O SR . PRESIDENTE - A Mesa 
irá informar-se sôbre os fatos apon-
tados por V . Exa., ~obre Depu ado 
José Maria Magalhaes! : ~ornará, 
se necessário, as p r ov ~encms que 
forem julgadas convem entes . 

-Vem à Mesa: 

REQUERIMENTO 

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

Na qualidade de Vice-líder da 
bancada do ex-PSD, requeiro a V. 
Exa. a concessão da palavra pe-
lo art . 94 do nosso Regimento, pa-
r a t r ansferi-la ao nobre Deputado 
Delson Scarano, nos têrmos do 
art. 95 . 

Sala das Reuniões, 15 de março 
de 1966 . 

(a.) Hermelindo Paixão. 
O SR . PRESIDENTE - Sõbre a 

Mesa Requerimento do Sr . Depu-
tado Hermelindo Paixão, em que 
solicita a palavra pelo Art. 94, 
para transferi-la, nos têrmos do 
95, para o Sr. Deputado Delson 
Scarano, que tratará de asstmto 
relevante e urgente. 

A Mesa defere o pedido e fixa o 
prazo em 40 minutos. 

Com a palavra o Sr. Deputado 
Déson Scarano . 

O SR . D:Jr:LSON SCARANO -
Sr . Presidente e Srs. Deputados . 

No sábado, quando se desenro-
laram os lamentáveis acontecimen-
tos nesta Capital, entre a classe de 
estudantes e elementos da n~ssa 
Polícia, encontrava-me no mte-
rior do Estado representando o 
Sr . Governador e o Sr . Secretário 
da Educação, na instalação de um 
ginásio estadual. Lá tomei co-
nhecimento das ocorrências, pelos 
noticiários das emissoras de rá-
dio, e para dizer ao no_!>re Deputa-
do José Maria Magalhaes ... 

O Sr. José Maria Magalhães -
V . Exa. me permite um aparte? 

O SR. DÉLSON SCARANO -
V. Exa . poderia permitir que eu 
comece a minha oração. 

O Sr. José Maria Magalhães -
Quero congratular-me com V. 
Exa., que se inicia no Govêrno já 
inaugurando escolas . V. Exa. 
vai longe, Sr . Deputado. 

O SR. DÉLSON SCARJANO -
~ste não é um trabalho exclusiva-
mente meu. A intenção, antes de 
mais nada, do Govêrno, é dinami-
zar o ensino no Estado, levando a 
fonte de saber até as pequeninas 
cidades do interior . Agradeço o 
aparte de V . Exa. e devo dizer 
mais, que não estou de acõrdo 
com o que aconteceu com a classe 
estudantil, no sábado último . De 
forma alguma, pela minha própria 
formação, eu poderia colocar-me 
ao lado daqueles que usam da vio-
lência. 

Mas nobre Deputado José Maria 
Magalhães e nobres D•utados des-
ta. Casa. O que ocorre é que V . 
Exas. ao subirem a esta Tribuna 
querem trazer para o jOgo da ex-
ploração política o procediment~ 
do atual Govêrno do Estado de Mi-
nas Gerais . O que não é do gOs-
to, absolutamente, de Sua Exa. 

O Sr. José Maria Magalhães -
Permite V . Exa. um aparte, Sr . 
Deputado? 
; 
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O SR. D~LSON SCAlM.NO -

Pediria um momento, Sr . Depu-
tado. 

O Sr. José Maria Magalhães -
v. ED. não deseja ser aparteado? 

O SR. DÉLSON SCAR'ANO -
Peço a V. Exa. que tenha a pa-
ciência democrática e aguarde a 
hora oportuna. 

- Sr. Presidente e Srs . Depu-
tados. Darei o aparte ao Sr . Jo-
sé Maria Magalhães, mas quero 
ao menos iniciar o meu discurso, 
completar o meu raciocínio, para 
que S. Exa . , depois, me aparteie, 
pois que o seu aparte só enobre-
ce o meu discurso . 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa 
adverte ao nobre Deputado José 
Maria Magalhães que S. Exa. só 
poderá usar o microfone com a 
autorização do orador que se en-
contra na Tribuna. 

O Sr. José Maria Magalhães -
Pela ordem, Sr. Presidente, com a 
licença do orador . 

O SR. DÉLSON SCAR'ANO -
Permitirei a V. Exa. falar pela or-
dem, com muito prazer, no mo-
mento oportuno. 

b · que ocorre, o que se percebe, 
é que querem trazer para o jôgo 
político o nome do ilustre Gover-
nador do Estado, querendo jogar-
·lhe sõbre os ombros a responsabi-
lidade dos desmandos cometidos 
por alguns, que também não re-
presentam, de forma alguma, as 
tradições da Policia de Minas . 

Darei o aparte ao nobre Deputa-
do José Maria Magalhães . 

O Sr . José Maria Magalhães -
Eu sabia que V. Exa . iria rever a 
sua posição. 

O SR . DÉLSON SCARANO -
Nunca lbe neguei apartes. 

O SR. JOS:Jr: MARIA MAGA-
LHAES - Não poderia deixar p as-
sar a oportunidade de aparteá-lo. 
V. Exa . cometeu para comigo a 
maior das injustiças, quando dis-
se que fui à Tribuna para fazer 
um jôgo político. V. Exa. sabe 
que discordei da solução que o 

meu ex-partido deu para a suces-
são no Estado. Fiquei omisso na 
capanha tomando uma atitude 
muito rara hoje . Não faço jOgo 
político, Sr. Deputado . O que v . 
Exa. está tentando é fazer uma 
defesa que não vai conseguir, ape-
sar da inteligência que possui; V. 
Exa. não tem condições nem ele-
mentos para defender a violência. 
V. Exa. não me negue apartes, 
pois vou aparteá-lo do princípio 
ao fim do seu discurso e, se ês-
tes apartes não me forem conce-
didos, irei contestar tôdas as afir-
mativas de V. Exa . É muito co-
mum acusar-se aquêle que defen-
de o povo d~ fazer um "jõgo po-
lítico" ou de tomar "atitudes de-
magógicas", mas aquêles que fa-
zem "conchevos", que fazem "tra-
móias" nos bastidores, êstes são 
políticos autênticos . Os que de-
fendem valentemente o povo, sem 
outra intenção que não esta, são 
acusados de estarem fazendo jô-
go político, como V. Exa . acaba 
de se referir a mim. Não sei co-
mo V. Exa. não me tachou ainda 
de "demagogo". Esperarei a opor-
tunidade para voltar a contestar 
V. Exa. 

O SR. DÉLSON SCARANO -
Veja bem o espírito que anima o 
meu nobre colega . Se não conse-
gui ainda completar o meu racio-
cínio, dizer da intenção de meu 
discurso, já o encontro tão agres-
sivo por não ter-lhe permitido um 
aparte? 

O SR. JOSÉ MARIA MAGA-
LHAES - V . Exa . não queira 
modüicar a minha personalidade . 
Sou veemente ao falar mas estou 
tranqüilo e talvez mais tranqüilo 
do que V. Exa . , que procura de-
fender o indefensável. 

O SR. DÉLSON SCARANO -
Nobre Deputado José Maria Ma-
galhães. V. Exa . disse, desta 
Tribuna, que o Governador Israel 
Pinheiro mandou espancar os es-
tudantes. Veja se V . Exa. não 
trai a sua consciência de homem 
combativo; veja se V. Exa. _não 
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trai a sua consciência de homem 
de bem ... 

O SR. JOS~ MARIA MAGA-
LHAES - V. Exa . é quem está 
afirmando isto. Eu apenas co-
loquei três hipóteses: . .. 

O SR. Dl!:LSON SOARANO -
Eu as anotei. 

O SR. JOSJ!: MARIA MAGA-
LHAES - A primeira, a da coni-
vência: a segunda, a da autoria 
das violências por parte do Gover-
nador; a terceira, se não se trata 
de conivência ou de autoria, que 
S . Exa. aponte para a opinião 
pública aquêles que mandaram 
praticar as violências. 2ste foi 
o meu raciocínio . V. Exa . come-
te mais um êrro, adulterando as 
minhas palavras. 

O SR. Dl!:LSON SCARANO 
V. Exa. o disse, e eu o aparteei 
naquela hora. Se V. Exa . quer 
mudar a expressão, muito bem . 

Sr . Presidente, Srs . Deputados, 
um homem que assumiu o Govêr-
no há trinta e poucos dias, preo-
cupado com os problemas do Es-
tado, com a instalação de giná-
sios e de faculdades criados pelo 
Govêrno anterior; um homem que 
tem a sua atenção voltada para 
todos os setores de atividades do 
Estado, inclusive procurando so-
lucionar o problema do desemprê-
go e abrir uma era de desenvolvi-
mento que Minas está a reclamar; 
um homem que se afirma pelas 
suas tradições históricas, pelo 
seu próprio passado na vida pú-
blica e nos postos administrativos, 
que tão bem soube dirigir, êste 
homem não pode, absolutamente, 
ser colocado perante a opinião pú-
blica, numa deturpação de sua 
personalidade, pois, êle é, na ver-
dade, um homem de bem, um au-
têntico chefe de familia, humano, 
católico, com tradições arraigadas 
no meio estudantil - já que fre-
qüentou a Faculdade de Ouro Prê-
to. Como poderia êste homem 
determinar que se espancasse al-
guém . Esta é a razão da minha 
presença nesta Tribuna. 

O SR. HOMERO SANTOS -
Sr. Deputado Délson Scarano, sou 
um homem que já fui líder estu-
dantil, que já fui Secretário da 
UNE e entendo bem os movimen-
tos estudantis. Venho, hoje, nes-
te aparte, colocar-me ao lado de 
V. Exa. , contra excessos que são 
cometidos através de falsos lide-
res estudantis. 

Hoje, Sr . Deputado, tive opor-
tunidade de discutir, nesta Casa, 
com um homem que não é lider 
estudantil, mas que se imiscui en-
tre os estudantes para fazer agita-
ção, ato muito natural daqueles 
que não desejam a pacificação 
dos espíritos, mas a intervenção 
federal em Minas. Trata-se, Sr . 
Deputado, do ex-Presidente do Di-
retório Estudantil da ex-UDN, em 
Belo Horizonte, Gilmar Gomide. 
.1!.:ste homem estava entre os estu-
dantes, insuflando esta classe con-
tra o Governador do Estado . Ti· 
nha êle objetivos claros e diretos, 
no sentido de conturbar a situa-
ção atual, para levar êste Estado 
a uma intervenção federal. Ora, 
Sr . Deputado, no momento em 
que o Presidente do DCE, e os 
Presidentes dos Diretórios Acadê-
micos estão procurando uma fór-
mula para solucionar o impasse 
criado, não é possível que um ho-
mem, ex-Presidente de uma agre-
miação polftica extinta, venha às 
escadarias desta Casa, querendo 
tumultuar a situação. Não me 
lembro de ter visto êste homem, 
no mês de agôsto, quando adeptos 
da candidatura do atual Governa-
dor queriam fazer um comício re-
lâmpago na Praça Sete. Não vi 
êste homem entre os estudantes. 
Não vi nenhum Deputado desta 
Casa defender os estudantes que 
haviam sido presos. 1!: preciso 
pensar-se na normalidade do re-
gime democrático. Compreendo 
bem os problemas dos estudantes 
e sei como aquêles mal avisados 
procuram tirar proveito desta si· 
tuação. 
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O SR . D~LSON SCARANO -
Agradeço a V. Exa. o aparte ao 
meu discurso. 

Estava eu discorrendo sôbre a 
personalidade do eminente Gover-
nador Israel Pinheiro, êste homem 
que, de forma alguma, poderia ou 
poderá ser responsabilizado por 
atos desta natureza; que, no mo-
mento atual, está preocupado com 
os problemas do Estado. 

Sr . Presidente, Srs . Deputados 
tão logo tomei conhecimento des~ 
tas ocorrências, procurei a Se-
cretaria de Segurança para me in-
formar dos motivos que deram 
origem aos acontecimentos de gá-
bado . As informações relatam 
que estudantes ou supostos estu-
dantes conduziam cartazes com 
dizeres ofensivos à dignidade do 
Sr . Presidente da República e 
a diversos outros homens de res-
ponsabilidade neste País . Os de-
sentendimentos entre a Polícia e 
os estudantes advieram no momen-
to em que a Policia viu os cartazes. 
Estamos atravessando um perío-
do em que o nosso País e o nos-
so Estado enfrentam grandes difi-
culdades. 

Com patriotismo e séria deter-
minação, qual de nós poderá acu-
sar o Sr . Presidente da República 
de ser mal intencionado, de dese-
jar o mal para o País? Quem de 
nós poderá culpá-lo de erros e de-
sacertos intencionais? Sua Exa. 
volta neste instante suas atenções, 
num trabalho honesto, firme e co-
rajoso, embora às vêzes impopu-
lar, para colocar o País no cami-
nho da legalidade e do trabalho, 
porque Minas nunca faltou, nas 
horas mais difíceis da nacionali-
dade, e assim Minas está coesa, 
una e indivisível, voltando suas 
atenções e suas esperanças para 
o futuro da. Pátria. Foi êste e 
não outro o objetivo proclamado 
pelo Governador, como também 
foi proclamado por tôdas as ban-
cadas nesta Casa. :l:ste não foi, 
de forma algtima, o sentimento dos 
Srs. Deputados, mesmo daqueles 

que não concordam sôbre a com-
posição política sugerida pelo Sr. 
Presidente da República. Mas, to-
dos nós estamos imbuídos do de-
sejo de redenção da Pátria, vol-
tando as nossas atenções para 
que Minas coopere para o reen-
contro nacional da tranqüilidade 
da familia brasileira, da instru-
ção para todos os estudantes e o 
bem-estar do povo, bem como do 
trabalho para o homem do campo, 
de uma forma capaz de fazer tam-
bém o desarmamento dos espíritos, 
para que tenhamos harmonia e fé 
inabalável nos destinos do nosso 
Pais. 

O Sr . José Maria Magalhães -
Nobre Deputado, V. Exa. foi apar-
teado pelo Deputado Homero San-
tos . Quero contestar o aparte do 
seu companheiro de bancada. O 
Deputado Homero Santos reaet-
ma que estaríamos fazendo jôgo 
político. Digo apenas a V. Exa _.. 
houve uma revolução; o líder do 
partido de V. Exa ., o ex-Presiden-
te Juscelino Kubitschek foi expa-
triado .. . 

O SR . DELSON SCAR.ANO - E 
o líder do partido de V. Exa. tam-
bém não tem condições para ser 
o Presidente da .República. Foi ali-
jado o Sr. Carlos Lacerda. 

O Sr. José Maria Magalbies -
Indago, então, de V. 'Exa.: quem 
assumiu perante a Nação a res-
ponsabilidade da cassação dos di-
reitos políticos e da expatriaçio 
do Sr. Juscelino Kubitschek; foi 
ou não o Presidente Castelo Bran-
co? V. Exa. afirma então: quem 
defende os estudantes contra a 
violência, pedindo apenas que se-
jam fixadas as responsabilidades, 
está fazendo jôgo político ou se é 
quemJ como os membros do par-
tido de V. Exa., que, tendo um H-
der cassado, entram para o parti-
do fundado pelo algoz do Uder que 
defendem, o partido da ARENA, 
êste monstro teratológico da his-
tória pátria. :a!ste é o partido que 
V. Exa. escolhe~ cuJ.o dono ~ o 
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Presidente da República, que cas-
sou o mandato do seu Uder. 
Quem, pois, está fazendo o jôgo 
político: eu ou Vs . Exas., que en-
tram debaixo do pano para perten· 
cer ao partido do Marechal Castelo 
Branco? 

Esta era a primeira contesta-
ção ... 

O SR . DELSON SCARANO 
Peço a V. Ea . que seja mais rá-
pido no seu aparte . 

O Sr. José Maria Magalhães -
Quanto à alegação do Sr . Homero 
Santos de intervenção no Estado, 
devo dizer a V . Exa. que outros 
atos virão e que se esta violência 
feita por ordem do Governador ou 
por conivência ou por omissão de 
S. Exa . representa algum esque-
ma? Quero apenas que V. Exa. 
esclareça: êsse movimento de vio-
lência significa pacto com o Go-
vernador da Guanabara, com o 
Governador de São Paulo, para 
derrubar o Presidente da Repúbli· 
ca? Quero apenas esclarecimentos 
de V . Exa . 

O Deputado Homero Santos acu-
sa um líder estudantil de Belo Ho-
rizonte . Devo dizer que Sua Exa. 
foi eleito por Uberlã.ndia e adja-
cências e não conhece a classe es-
tudantil de Belo Horizonte por-
que, quando estudante, se delícia· 
v a nas praias de Copacabana. 
Não pode acusar o estudante Jul-
mar Gomide, segundanista de Di· 
reito da Universidade de Minas Ge-
rais, ex-presidente do Diretório es-
tudantil da U. D. N., rapaz que par-
ticipou com a maior sinceridade 
da Revolução de 31 de março. 

O SR. DELSON SCARANO 
V . Exa . sabe que o Sr . Carlos 
Lacerda era candidato da UDN e, 
como candidato da UDN, retirou-
se da vida pública . E não entra-
mos por debaixo do pano, entra-
mos com a consciência tranqWla 
e com o patriotismo que nesta 
hora falta a muitos. 

O Sr. José Maria Magalhães -
Nobre Deputado, que V . Exa. de-
fen~ ~ violência, mas que não 

fique rodeando para chegar a este 
ponto. 

O SR. DELSON SCARANO -
V. Exa. conhece a minha cora-
gem de homem público . O Sr. 
Carlos Lacerda era candidato da 
UDN, foi alijado do jõgo polftico 
e não tem condições hoje nem pa· 
ra ocupar microfones de uma 
emissora . 

Do partido de V. Exa ., com ra-
rissimas exceções, nas quais tncluo 
V. Exa., todos pertencem ao parti-
do da ARENA . Se o meu partido 
teve ressentimentos com o Sr . Pre-
sidente da República por ter afas-
tado da política nacional o eminen-
te Juscelino Kubitschek ... 

O Sr . José Maria Magalhães -
Não fazem só restrições, deram 
titulo de cidadão honorário ao 
Presidente da República . V. Exa . 
o aplaudiu . 

O SR . DELSON SCARANO 
V. Exa . prega a democracia e 
não a pratica nesta hora, com ês-
se seu procedimento . Dei o tit u-
lo e o saudei, com muita honra . 

Pois bem, nós que elegemos o 
candidato ao Govêrno do Estado 
pela maioria de votos, o partido 
que V. Exa. pertence procurou 
por todos os meios evitar a pos-
se dêste candidato . O que encon-
tramos, foi a palavra cumprida do 
sr. Presidente da República. So-
mos gratos a Sua Exa . porque ga-
rantiu uma canãidatura, garantiu 
a posse de um candidato eleito pe-
la vontade soberana do povo . Pois 
bem, Sr . Deputado, quando toma-
mos uma atitude, tomamos mesmo. 

Hoje, estamos integrados na 
ARENA e damos o nosso apoio ao 
Presidente da República como o 
dão quase todos os componentes 
da bancada da UDN . Não somos 
daqueles que uma semana apolam 
o Presidente da República e na ou-
tra semana ficam contra. Se es-
tamos de um lado, não nos preo-
cupam as conseqüências ou o que 
pensam sôbre nós. Não nos preo-
cupa, inclusive, pelo menos a mim, 
o re$ultado eleitoral se spnan)1ft. 
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dlsputarmos cargos eletivos. Fi-
co bem com minha consciência e 
não me importa o que pensam os 
eleitores de mim, pois sempre 
soube cumprir com meu dever. 

O Sr. Cícero Dumont - Quero 
objetar uma afirmativa de v 
Exa. Disse que no Govêmo pas· 
sado, ora apoiávamos o Govêmo 
Federal, ora o combatíamos . No 
sentido em que V Exa . fêz a afir· 
mativa, fica parecendo que o Go· 
vernador Magalhães Pinto ora 
apoiava, ora não apioava o Sr. Pre-
sidente da República. Quero fazer 
uma retificação à afinnativa de v. 
Exa. e creio que concordará comi-
go. O Governador Magalhães Pinto 
não tinha compromisso com o Sr . 
Castelo Branco, e sim com a Re-
volução, de modo que se as pro-
vidências tomadas pelo Govêrno 
Federal correspondiam aos obje-
tivos da Revolução, êle as apoiava. 
Quando não correspondiam êle 
não as apoiava . Não havia al-
ternativa na sua conduta poUti-
ca . Havia fidelidade aos princí-
pios, isto sim. 

O SR. Dl!:I..SON SCARANO- Ne-
nhum Poder Executivo neste País 
pode agir, de forma a trazer a 
tranqüilldade a todos os setôres 
da atividade humana. 

O Sr. Hélio Garcia - Desejo fa-
zer uma ressalva ao seu discurso . 
V. Exa. afirma que a sua banca-
da quando apóia, apóia mesmo . 

O SR. DÉLSON SCARANO -
Eu, pelo menos, sou assim. 

O Sr. Béllo Garcia - V. Exa. 
me permitiu o aparte e deixará 
que eu o termine . Mas, com· 
preendo apoio não incondicional-
mente, porque não podemos apoiar 
só por apoiar, Sr. Deputado. So-
mos homens que temos um pas-
sado, e não apoiamos ninguém s6 
para estarmos nos jornais. Quan-
do apoiamos o Govêmo, até o 
criticamos. A critica é útll ao 
Govêmo e êle não pode ficar sem 
ela. 1!: necessário que V. Exa. 
compreenda. a nossa posição. 

Não apoiamos, simplesmente por 
apoiar. 

O SR. DELSON SCARANO 
Tenho a impressão de que V. 
Exa. não ouviu bem o meu dls-
cur~o. Disse, Sr. Deputado, que 
apm.amos Sua Exa. o Presidente 
da República em tudo aquilo que 
se possa traduzir em benefício da 
coletividade. Disse isto e não es-
tou aqui para apoiar desmandos, 
porque esta não é a intenção de 
Sua Exa. Ao iniciar o meu dis-
curso disse que não estava ao Ia-
do das violências praticadas con-
tra estudantes. Ao término · do 
meu discurso vou justificar por-
que entrei com esta decisão. 

O Sr. Carlos Eloy - Sr . Depu-
tado, tôda a Casa está ansiosa pa-
ra saber qual a posição de v. 
Exa . Da forma como vai, V. 
Exa. está desviando o sentido de 
seu discurso . Afinal, V. Exa. es-
tá ao lado dos estudantes ou da 
policia? 

O SR. DELSON SCARANO 
Já que V. Exa . está tão sôfrego 
para saber, vou atender à sua so-
lici~ação e deixar minhas expU-
caçoes para o final. -

O Sr. Jaim Magalhies - Sr. 
Deputado, há poucos instantes V. 
Exa . foi aparteado pelo Deputa-
do Cicero Dumont. Não é de ho-
je que nós aprendemos a admirar 
a inteligência e o brllhantismo 
dêsse nosso colega. E exatamen-
te porque tivemos sempre o cui-
dado de estimar e admirar seus 
pronunci~entos nesta Casa, é que 
nos permitrmos, com a concessão 
de V. Exa . , fazer ligeiro reparo à 
afirmação de S . Exa. Dizia o no-
bre Deputado que o S. Govema-
do_r, de então, não tinha compro-
nussos com o Sr. Presidente da 
República, e sim, com a revo-
lução . Ora, recordo-me como se 
fôra hoje, que logo após o mo-
vimento revolucionário, reunidos 
no Rio de Janeiro seus lideres 
após a reunião secreta, foram entr~ 
vistados pela Televisão. O primeiro 
dêles, o Sr. Çarlos Lacerda, cuida-. 
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do amente deixou de esclarecer o 
nome escolhido para Presidente da 
República . Logo em seguida, foi 
entrevistado o Sr . Magalhães Pin-
to, que, por sua vez, precipita-
damente, anunciou para o Brasil 
inteiro que o nome escolhido por 
S . Exa . e outros lideres ali reuni-
dos, era o do Sr. Humbert o de 
Alencar Castelo Branco, com quem 
assumiam, naquele instante, com-
promisso de apoio e solidariedade. 

O SR . DELSON SCARANO -
Agradeço o aparte esclarecido de 
V. Exa . Mas, quando iniciei o dis-
curso, disse que não concordava e 
não me solidarizo com as violên-
cias praticadas contra estudantes, 
no sábado. Vim a esta Tribuna, 
para situar a posição do Sr. Go-
vernador do Estado, eminente Dr. 
Israel Pinheiro, e também do Se-
cretário de Seguranç . o Deputado 
Federal Bias Fortes. Mas, logo que 
tomei conhecimento, ao chegar· a 
esta. Capital, já descrevi para a Ca-
ra os motivas que originar m o on-
flito. Terminados os acontecimen-
tos. S. Ex:a., o Secretário de Segu-
rança, eterminou rigoros a apura-
ção dos r esponsáveis por espanca-
mento nas queixas apresentadas 
por rapazes e m ôças que disseram 
te-r sofrido espancamento d - polí-
cia. Qual seria, nesta hora, a out ra 
p rovidência do Sr . Secretário de 
Segura11ça? Qual, a não ser mandar 
apunr, ver quais são os responsá-

cis, para saber sua p osição e para 
sofrer a punição? 

Pois bem, não concordo com es-
sas violências, mas os srs. estudan-
tes que meditem, no recesso de 
~==eus lares, que em suas casas pro-
cu ·e:n po todos os meios o con-
selho de seus pais e não de ele-
mentos que os possam insuflar, pa-
ra levá-los às ruas; tão logo hou-
ve êsses lamentáveis acontecimen-
tos no sábado, o Sr . Secretário da 
Segurança no uso de suas atribui-
ções legais, dentro daquilo que pre-
ceitua a lei, e os srs. estudantes, 
muitos dêle~ cursando ~ Faculda-

de de Direito, sabem que para que 
uma sociedade sobreviva é preciso 
respeitar a Lei - tomou as provi-
dências necessárias. O que ocorreu 
foi que S . Exa. , o Sr . Secretário 
da Segurança, baixou uma portaria 
proibindo qualquer . passeata ou 
manüestação, a qual foi divulgada 
pelas émissoras da Capital. Nesta 
hora, os estudantes não podem 
contar com o apoio da lei, porque 
êles m e s mo s a desrespeitaram 
quando faziam a sua passeata. 
Portanto, é com a franqueza que 
me é peculiar que eu digo aos estu-
dantes que meditem sõbre o seu 
procedimento . Eu telefonei há pou-
co para o Sr . Secretário da Segu-
rança Pública, o qual me informou 
que o estudante que desejar ir pa-
ra sua casa, pode ir desde que não 
desrespeite a lei fazendo passea-
tas. 

O Sr. Manoel Costa - Senhor 
Deputado, em colaboração ao dis-
curso que V. Exa . está pronunci-
ando, quero nesta hora trazer o 
meu depoimento, porque há bem 
mais de duas horas o nobre Depu-
tado Aureliano Chaves e eu esta-
mos procurando encontrar com os 
estudantes, que estão n a porta da 
Assembléia. uma solução para que 
possam êles tranqüilamente daqui 
se retirar . Encontramos por parte . 
da Polícia a maior transigência e 
segurança de que os estudantes 
daqui saindo não serão molestados. 
Nós, para facilitarmos esta saída, 
colocamos não apenas os carros 
da Assembléia, mas também os da 
Imprensa à disposição dêstes es-
tudantes para que safssem de çar-
ro e se dirigissem aos seus lares. 
Posso dizer, nesta hora a V . Exa. 
que o Deputado Aureliano Chaves 
e eu estamos dispostos a cessar a 
nossa mediação, porque os estu-
dantes, insuflados como estão já 
não querem e nem desejam nenhu-
ma solução e nos informaram de 
que não sairão daqui nem mesmo 
em grupo como foi permitido pelo 
Delepdo que policia ~ j,mediações, 
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Disseram que aqui permanecerão, 
fazendo agora outras reivindica-
ções que nós não as encaminhare-
mos porque as temos na conta de 
absurdas. 

O Sr. José Maria Magalhães - Os 
estudantes estão imbuídos da maior 
boa vontade e será muito fácil 
o. ~nten~ento, desde que as po-
siçoes seJam colocadas com since-
ridade. 

O Sr. Manoel Costa - O nobre 
Deputado José Maria Magalhães 
estava no Plenário e não ouviu os 
entendimentos que nós, lá em bai-
xo, procurávamos manter com os 
estudantes . 

O Sr. José Maria Magalhães - v. 
Exa. verá que a solução será en-
contrada. 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa 
informa ao nobre orador que o seu 
tempo está esgotado . 

O SR. DELSON SCARANO - Ao 
terminar, deixo aqui o meu apêlo 
aos estudantes de Belo Horizonte 
no sentido de que meditem um pou-
co na tranqüilidade de suas famí-
lias, no ~?t;n-estar de seus colegas, 
na t ranqml!dade de suas mães que 
dos seus lares, se mantêm aflitas' 
pois. êles já receberam tôdas as ga~ 
ranttas para se retirarem da As-
sen:_bléia, não havendo, portanto, 
razao para que aqui continuem; 
de forma alguma serão molesta-
dos . Eu mesmo me coloco à dis-
pos·ção daqueles que estejam te-
merosos de andar pelas ruas com 
receio de que não seja verd~deira 
a ordem de que a policia os deixe 
retirarem -se para seus lares. 

- Esgotada a hora destinada a 
esta parte da Reunião, passa-se à 

2.~ PARTE DA ORDEM DO DIA 

O SR . PRESIDENTE - Encon-
trando-se, em primeiro lugar, na 
pauta, para votação, veto total à 
Proposição de Lei n° 4 .159, que 
concede pensão à viúva de José Ma-
chado Penido, a Mesa fará verüi-
cação de "quorum". 

Convoco o Sr. Deputado Sinval 
Boaventura para funcionar como 2° 
Secretário e proceder à chamada 
dos Srs. Deputados. 

- Feita a chamada, deixam de 
responder os Senhores: 

Bonifácio Andrada - João Na-
:n.rr J - Reny Rabello - Pinto 
Coelho - Ãnuar Fares - Agostinho 
Campos Neto - Altair Chagas -
Aníbal Teixeira - Artur Fagundes 
- Athos Vieira de Andrade- Au-
reliano Chaves - Batista Miranda 
- Benedito Xavier - Daniel de 
Barros - Delson Scaran0 - Der-
meval Pimenta Filho - Domingos 
Jório - Expedito Tavares - Geral-
do Quintão - Gerardo Grossi -
Hermelindo Paixão - Ibrahim Abi-
Ackel- Jairo Magalhães -Jarbas 
Medeiros - Jorge Ferraz - Jorge 
Vargas- Joaquim de Melo Freire 
- José Augusto - José de Castro 
- José Luiz Baccarini -José Ma-

. ria Magalhães - Lélis Chaves -
Lourival Brasil - Luiz Junqueira 
-Marta Nair Monteiro - Nicanor 
Armando - Otelino Sol - Paulino 
Cícero - Pereira de Almeida - Pi-
res da Luz - Raymundo Alberga-
ria - Salim N acur - Sebastião 
Nascimento - Sette de Barros -
illysses E scobar - Valdir Melgaço 
- Waldir Morato - Waldomiro 
Lobo - Walthon Goulart - Wil-
son Chaves - Wilson Modesto -
Wilson Tanure . 

O SR . PRESIDENTE - Estão 
presentes 30 Srs . Deputados. Não 
há "quorum" para votação . 

QUESTAO DE ORDEM 

O SR. MANOEL COSTA - Sr. 
Presidente, para que conste de nos-
sos Anais, quero ler, nesta hora, a 
Nota que acaba de ser distribuída 
pelo S . Secretário da. SegUrança 
Pública, Dr. Crispim Jacques Bias 
Fortes . 

Diz o seguinte: 
"Nota distribuída pelo Sr . Cris-

pim Jacques Bias Fortes, Secretá-
rio da Segurança, à imprensa, on-
tem: 
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"Dirijo-me novamente à culta po-
pulação de Belo Horizonte, para 
manifestar a todos a minha deter-
minação de atuar sempre no sen-
tido da tranqüilidade geral. 

TOdas as medidas que competi-
am à Secretaria de Segurança fo-
ram tomadas, para prevenir qesor-
dens e coibir excessos . 

Há necessidade de que todos os 
cidadãos compreendam a atitude 
do Govêrno e colaborem com as au-
toridades, cuja ação só visa à tran-
qüilidade. Não se pode admitir que 
os espíritos se incendeiem quando 
a autoridade é a primeira a agir 
exclusivamente no sentido da or-
dem, procurando colimar o eleva-
do objetivo de dispensar a todos os 
cidadãos condições imprescindlvels 
ao desenvolvimento normal de suas 
atividades. 

lt com o elevado intuito de quem 
deseja trabalhar sem desf~ecimên
tos pelo bem comum que lévo a mi-
nba palavra à população de Belo· 
Horizonte, aos senhores pais, aos 
senhores professOres, a todos que 
atuem no sentido do desarmamen-
to dos espíritos, a fim de que a so-
ciedade não se conturbe e não se 
imponham novas medidas de re-
pressão a atos de desordem. 

E', pois, uma palavra de apêlo 
que dirijo ao povo, certo de que en-
contrarei apoio e compreensão em 
todos os espíritos sensíveis à verda-
deira inspiração que comanda os 
destinos de nossa Pátria". 

QUESTÃO DE ORDEM 

O SR. JOSÉ M.AruA MAGA-
LHAES - Sr . Presidente, dese-
jo fazer, neste momento, um apê-
lo a V. Ex a. ., de quem já temos 
a certeza de que seremos atendidos. 

Os estudantes estão aqui na As-
sembléia desde a parte da manhã., 
e mantêm entendimentos para que 
possam dar por encerrado o epi-
sódio . o Govêmo anuncia, por in-
termédio do seu lider nesta Casa, 
que h â boa vontade de sua parte. 

Q c em os en tã que V. Exa. to-
me posição, para dar a devida ao-

lução ao episódio. o Sr. Delegado 
Rogêtlo estava há pouco em conta-
to com uma comissão de estudan-
tes, numa das salas da Assembléia. 
Quandc os entendimentos cami-
nhavam para um fim, um estu-
dante foi pêgo por um policial, em 
frent~ à Assembléia e espancado. 
O estudante está ali na galeria. 
ainda com sinal do cassetete . Que· 
ro apelar, pois, para V. Exa., '(>d.ra 
que a palavra do Govêrno seja 
uma pa~avra sincera, honesta, e 
que o iider do Govêrno assum~ a 

respç !-abilldade de afastar Qaqui 
os policiais, porqut assim os estu-
dantes irão para 5Uas casas. Não 
há !r.J.is problems. E' só afastar 
daqui a policia porque os estudan-
tes querem apenas ir para suas ca_ 
sas; querem sair livremente da As-
fil·mh.llia e procurar seus lares, 
dando assim o e~isódio por encer 
rado. 

O SR . PRE!·3JDJ!:NTE - A Mesa 
comunica ao reputado José Marta 
Maga}hães qu-: acf:ita e recebe sua 
sugestão, e que i.J:á r:xaminar, com 
cuidado e urgência, as providên-
cias aconselháveis para solução do 
problema. 

QUESTÃO DE ORDEM 

O SR. JOAQUIM ME.LO FREIRE 
- Sr. Presidente, sabemos que foi 
constituída uma Comissão Parla-
mÊmtar de Inquérito, a fim de apu-
rar os acontecimentos lamentáveis 
ocorridos em nossa Capital. 

Sulicito que esta Comissão con-
voque- os estudantes que foram vi-
timas de agressão da polícJa, para 
submetê-los a um exame de corpo 
de tlc:>lito, para que sejam fixadas 
as re~po:qsabilidades definitiva-
m~nte. 

O SR . PRESIDENTE- Não há 
quE'stão de ordem a resolYer. 

V' d:scussão do Projeto n:) 3.558 
/ 6ô, do Sr. Manoel Costa, o qual ciá 
a denominação de Professor Fá-
bregas ao Ginásio Estadual de Lu-
minár!&t. 
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QUESTÃO DE ORDEM 

O SR. MANOEL COSTA - Sr. 
Presidente, em questão de ordem, 
venho trazer ao conhecimento da 
Casa a comunicação de que, nesté 
instante, em companhia do Dele-
gado Alencar Rogêdo, tivemos en-
tendim~ntcs com o Delegado en-
carregado do policiamento nas 
imediações da Assembléia, Dr. 
Thacyr da Silva Si a Menezes e s. 
Exa. ajustou conosco o afastamen-
to da Policia que se encontra no 
quarteirão da Rua Tamóios em 
fre:ç1te a esta Assembléia, pafa que 
os estudantes que aqui se encon-
~ram possam retirar-se para suas 
c_asas, ciJn!orme desejo que, pelos 
llderes estudantis, foi manifestado 
em reunião com o Delegado Alen-
car Rogedo. 

Desta forma, venho, em· meu na-
me, como Líder do Govêrno e em 
z:ome do Delegado Alencar Roge-
oo, que parlamentou êste entendi-
mento, fazer um apêlo aos estu-
dantes para que se retirem agora 
tr~qüilamente, da Ass~mbléu;, 
deiXando aqui as faixas prêtas 
que portavam, já que estão cober-
tos de tôda a garantia. Os próprios 
Delegados Darwin Leão Teixeira e 
José Alencar Rcgedo irão acom-
panhá-los até que estejam fora 
das imediações da Assembléia, por-
tanto, fora do alcance da polícia 
que aqui se encontra . 

Quero, nesta hora, dizer que a 
preocupação que, desde às primei-
ra~ h.oras da manhã, nos moveu, 
Pn?clpalmente ao nobre Líder Au-
reliano Chaves e ao orador que ocu-
pa a Tribuna, foi realmente a de 
encontrar uma fórmula alta, para 
q?e cessasse - vamos dizer, êste 
cerco- esta situação, junto à As-
sembléia Legislativa. 

Assim, fica a comunicação que 
desejava fazer e o apêlo que dese-
java dirigir aos e tudantes. Po-
d~m. pois, retirar-se, porque já es-
tão sendo a.fastadas as viaturas da 
P_olicia, e, bem assim, a policia ci-
vil e a guarda-civil, do quarteirão 
da Assembléia. 

O SR. PRESIDENTE - Não há 
questão de ordem a resolver. 

- Logo depois, é encerrada, sem 
debates, a 1.'), discussão do Projeto 
n~ 3.559, bem assim, cada um de 
sua vez, artigo por artigo, a 2.lJ. 
discussão dos Projetos ns. 3. 486, 
3 . 501 e 3 . 542, ocorrendo a.b:lda o 
encerramento da 3. • discussão do 
Projeto n° 3 . 018, sem debates. 

ENCERRAMENTO 

O SR. PRESIDENTE - Esgota-
da a matéria constante da pauta 
e não havendo oradores inscritos, 
a Mesa encerra a Reunião e convo-
ca os Srs. Deputados para a Ordi-
nária de amanhã, dia 16, às 14,00 
horas, com a seguinte Ordem do 
Dia: 

ORIDEM DO DIA 
(16/3/66) 

1.'!- Parte 
Das 14 às 15 horas: 

Leitura e aprovação da Ata. 
Expediente, inclusive leitura e 

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

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

res, requerúnentos, conaULUcações 
e indicações. 

Discussão e votação de redações 
finais. 
. .2.'!- Parte 

Das 16 às ·ls horas: 
Votação do veto total à Proposi-

ção de Lei n. 4 .159, que concede 
pensão à viúva do Sr. José Macha-
do Penido. 

Votação, em 1• discussão do Pro-
jeto n. 3. 558j66, do Sr. ~oel Cos-

ta, o qual dá a denominação de 
Professor Fábregas, ao Ginásio Es-
tadual da cidade de Luminárias. 

Votação, em 1• discussão, do Pro-
jeto n . 3 .559166, do Sr. Manoel Cos-
ta, o qual dá a denominação de Pa-
dre João Neiva, ao Ginásio Esta-
dual de Santana da Vargem. 

Votação, em 2{1 discussão, do Pro-
jeto n. 3.486166, do Sr. Governador 
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do Estado, o qual cria Ginásio Es-
tadual na cidade de São Pedro da 
União. 

Votação, em 2~ discussão, do Pro-
jeto n . 3.501166, do Sr . João Luiz 
de Freitas, o qual dá a denomina-
ção de Dom José Gaspar, ao Colé-
gio Estadual de Araxá. 

Votação, em 2 .... discussão, do Pro-
jeto n. 3 .542166, do Sr. Jairo Ma-
galhães, o qual concede o titulo de 
Cidadão Honorário de Minas Ge-
rais, aos engenheiros Orfila Lima 
dos Santos e Geonisio Carvalho 
Barroso . 

Votação, em 3'1- discussão, do Pro-
jeto n . 3 . 018165, do Sr. José Maria 
Magalhães, o qual declara de uti-
lidade pública a sociedade civil de-
nominada Fraternidade Paulo de 
Tarsn, com sede em Belo Horizon-
te . 

Discussão única do Projeto n. 
3 . 548166, do Sr . Governador do Es-
tado, o qual cria cargos de a ses-
sor do Governador do Estado . 

- O Sr . Presidente convoca, ain-
da, para a Reunião Extraordinária, 
às 20,00 horas, com a seguinte Or-
dem do Dia: 

ORDEM DO DIA 

Reunião Extraordinária 1- 11613166 
As 20,00 horas: 

Discussão dos vetos totais opos-
tos às Proposições de Lei ns. : 

2 . 565, que dispõe sObre recursos 
para combate ao câncer e constru-
ção de grupos escolares e hospitais 
infantis. 

3. 849, que dispõe sObre subven-
ção do Estado de Minas Gerais à 
construção da Catedral Metropoli-
tana da Arquidiocese de Belo Hori-
zonte . 

3. 878, que ~ssegura assistência 
médico-hospitalar, aos serventuá-
rios da justiça. · 

3 . 880, que concede pensão espe-
cial e vitalícia a Dona Maria do 
Carmo Miranda Tôrres . 

3 . 881, que autoriza o Poder Exe-
cu t ivo a conceder ao Hospital Nos-
sa Senhora das Dores, de Ponte No-
va, um auxílio financeiro de Cr$ 
10 .000.000 (dez milhões de cruzei-
ros). 

3 . 884, que cria . uma Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Lêtras em 
Mariana. 

3 . 959, que cria a Escola de En-
fermagem de Barbacena. 

4 .111, que autoriza a criação de 
uma Universidade do Trabalho, na 
cidade de Três Corações e dá ou-
tras providências. 

- Levanta-se a Reunião . 

54(P- Reunião Ordinária da Assembléia Legislativa, aos 
16 de ~ de 1966 

PRESIDtNCIA DOS SRS. BONIF ACIO DE ANDRADA, LEÃO BORGES, 
PINTO COELHO E CARLOS MEGALE 

SUMARIO: Comparecimento - Ata 
- Expediente: Mensagem nos. 
1.053 e 1.054 (Projetos n°s 3 . 566 
e 3 .567), Oficio n.0 1026, Ofícios, 
Telegramas e Radiograma -
Leitura e Apresentação de Pro-

.. pr•nçõ.es - Requerimento n° 1166 
do Sr. Hélio Garcia, Parecer d~ 
Comissão Executiva e Projeto 
de Resolução n° 3 . 570; Pare-
ceres: para 2. a discussão dos 
Projetos n°s 1.336 e 1.338; para 
38 discussão do Projeto D Q 3.261 
e sôbre a Indicação no 1. 064 -
Discurso e Projeto no 3. 568, do 
Sr . Athos Vieira de Andrade -
Projeto m 3 .569, do Sr . Wilson 
Tanure . R~querimento no 1.167, 
do Sr. Nicanor Armando - Re-
querimentos dos Srs. Lúci o 
de Souza Cruz, João Navarro e 
Cicero Dumont - Indicação n 11 
1 . 070, do Sr. Augusto Zenun -
Questão de Ordem e Requerimen-
to do Sr. José Maria Maga-
lhães -Discursos dos Srs. Joa-
quim de Melo Freire, Sinval Boa-
ventura e Florivaldo Dias - DE-
cussão e votação de PrOposições 
- Pareceres de Redação Fiual 
aos Projetos n°s 3.361 e 3.474-
Requerimento do Sr. J o r g e · 
F e r r a z - ;Requerimento do 
Sr. Lúcio de Souza Cruz - Dis-
cursos dos srs. ÉXpedito Tavares 
e Carlos Megale- AprovaçãrJ-
Questi\o de Ordem e Requerimen-
to do Sr. José Maria Maga-
lhães - Requerimento (Art. ~4:) 
e discurso {lo Sr. Aureliano Cha-
ves - . Requerimento (Arts. 94 e 
95) do Sr. Manoel Costa - Pala-

vras do Sr. Presidente - Discur-
so do Sr. nelson Scarano _ Ques-
tão de ordem- 2.a. PARTE DA 
ORDEM DO DIA - Palavra do 
Sr. Presidente - Discussão úni-
ca do Projeto n 11 3 :548- Questão 
de Ordem ~ Chamada - Aprova-
ção do Projeto- Verificação·-
Chamada - Renovação da vota-
ção - Verificação -Aprovação 
- Votação dn veto total opost.o 
à Proposição de Lei n° 4.159 -
Escrutinadores - Chamada para 
votação - Apuração - Rejeição 
d o veto - Vota.ção em 1 a. discus-
são, d -s Projetos n°s 3.558 e 3.559 
- Votação, em 2a. discussão, dos 
Projetos n9s 3.486 <emenda da 
ComJssão de Educação), 3 . 501 e 
3.5142 - Votação, em 3a discussão, 
do Projeto n° 3 . 018 - Encerra-
mento- Ordem do Dia. 

COMPARECIMENTO 
- As 14,08 horas, comparecem os 

Senhores: 
Bonifácio de Andrada - Leão 

Borges - Mário Hugo Ladeira -
João Navarro - Reny Rabelo -
Pinto Coelho - Altair Chagas -
Alvaro Sales - Alvimar Mourão -
Anibal Teixeira - Artur Fagundes 
- Ataliba Mendes- Athos Vieira. 
de Andrade- Augusto Zenun-
Aureliano Chaves- Batista Miran-
da - Benedito Xavier - Carlos 
Vegale- Cícero Dumont- Delson 
Scarano - Euler Lafetá - Expedi-
to Tavares- Florivaldo Dias- Oe-
rardo Grossi - Gomes Moreira -
Hélio Garcia - Hermelindo Paixão 
- Homero Santos - Hugo Castelo 
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Branco - Ibrahim Abi-Ackel -
Jairo Magalhães -Jarbas Medei-
ros- Jehovah Santos- Jorge Fer-
raz - João Luiz de Carvalho -
João Vaz- Joaquim de Melo Freire 
-José de Castro- José Luiz Bac-
carini - José Maria Magalhães -
Ladislau Sales - Lélis Chaves -
Lourival Brasil - Lúcio de Souza 
Cruz - Luiz Junqueira - Manoel 
Costa - Maria Pena - Marta Na\r 
Monteiro- Martins Silveira- Nl-
canor Armando- Nunes Coelho -
Orlando Andrade - otelino Sol -
Paulino Cícero - Pereira de Almei-
da- Pires da Luz- Raimundo 
AlLcrgaria- Raul Fernandes- Sa-
lim Nacur - Sebastião Anastácio 
- Sette de Barros - Sinval Boa·· 
ventura - Souza e Silva - Ulysses 
Escobar - Valdir Melgaço - Wal-
dir Morato- Waldomiro Lobo-
Walthun Goulart - Wilson Modes-
to - Wilson de Paiva- Wilson Ta-
nure. 

Com a presença de 71 Srs. Depu-
tados, o Sr . Presidente declara 
aberta a Reunião. 

ATA 
- O SR. WALDIR MORATO --

(2.0 secretário "ad-hoc") - Proce-
de à leitura da Ata da Reunião an-
terior, a qual é aprovada, sem ob-
servações. 

EXPEDIENTE 
O SR. PINTO COELHO (a.Q Se-

cretário, nas funções de 1.0 ) -Lê 
Expediente constante da seguinte 
matélia: 

MENSAGEM N.0 1.05a 
Belo Horizonte, 15 de março de 

1966. 
Excelentissimo Senhor Presiden-

te da Assembléia Legislativa. 
Tenho a honra de encaminhar a 

Vossa Excelência, para objeto da 
alta deliberação dessa Egrégia As-
sembléia Legislativa, o incluso Pro-
jeto de Lei em que se fixa o efeti-
vo da Policia Militar do Estado de 
Minas Gerais para o exercício de 
1967. 

Em exposição de motivos que por 
cópia a eEta acompanha, e que m&. 

receu a minha aprovação, o Senhor 
Comandante Geral da Policia Mili-
tar explana as razões que justifi-
cam a fixação proposta e a respec-
tiva distribuição do pessoal, inspi-
radas no alto escopo de se conferi. 
rem à Corporação as condições in-
dispensáveis ao amplo e racional 
desempenho da relevante função 

policial-militar que lhe incumbe. 
Prevaleço-me da oportunidade 

para manifestar a Vossa Excelên-
cia os elevados protestos de meu 
alto aprêço e consideração. 

(a.) Israel Pinheiro da Silva -
Governador do Estado de Minas 
Gerais. 

- - Publicar. 
PROJEI'O N .q a.566/ 66 

Fixa o efetivo da Policia Mllitar 
para o exercício de 1967 e dá ou-
tras providências . 
A Assembléa Legislativa do Es-

tado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Para o :exercício de 

1967 é fixado em 24.124 homens o 
efetivo da Policia Mllitar do Estado 
de Minas Gerais, que terá a seguin-
te organização: 

I - Quartel General < Q . G . > -
Capital- compreendendo: 
1- Comando Geral (C.G.); 
A- Estado Maior (E.M.); 
a) Diretoria do Pessoal (D. P . ) ; 
b ) Diretoria do Policiamento 

Militar (D.P.M·.); 
c) Diretoria Geral de Ensino (D. 

G.E.); 
d) Diretoria de Orçamento e Fi-

nanças (D.O.F.); 
e) Diretoria de Provisão Geral 

(D.P.G. >; 
f) Diretoria de Saúde, Assistên-

cia e Educação Sanitária (D.S.A. 
E.S.); 

B - Corpo do Quartel General 
(C.Q.G. ); 
c- Gabinete Militar (G.M.}; 
II - Unidades Especializadas: 
a} Departamento de Instrução 

(D.I.}; -Capital. 
b) Corpo de Serviços Auxiliares 

(C.S.A.) -Capital. 
c) Serviço de Saúde (S.S.)- ca-

pital. 
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d) Serviço de Subsistência (S. 
Sub. ) - Capital. · 

e) Se r v 1 ç o de Manutenção e 
Transporte (S.M. T.)- Capital. 

III - Unidades de Infantaria: 
a ) Primeiro Batalhão (1° B.I. ), 

com a denominação especial de Ba-
talhão de Guardas ( B. G.) - ca-
pital. 

b) Segundo Batalhão (29 B.I.) 
- Juiz de Fora. 

c) Terceiro Batalhão (ao B. I. ) -
Diamantina. 

d) Quarto Batalhão (4° B.I.) -
Uberaba. 

e) Quinto Batalhão (5q B.I . ) -
Capital. 

f) Sexto Batalhão (60 B.I.) - Go-
vernador Valadares. 

g) Sétimo Batalhão (7o B. I .) -
Bom Despacho. 

h > Oitavo Batalhão (8q B.I.) -
Lavras. 

i) Nono Batalhão ( go B. r. ) -
Barbacena. 

j > Décimo Batalhão (100 B. I.) 
- Montes Claros. 

1) nécimo Primeiro Batalhão (119 
B. I. ) - Manbuaçu. 

m) Décimo Segundo Batalhão 
(12° B .I . ) -Passos. 

n) Décimo Terceiro Batalhão 
(13° B. I . ) - a ser instalado. 

) Décimo Quarto Batalhão (14ç 
B.I .) -a ser instalado. 

p) Décimo Quinto Batalhão (150 
B. I . ) - a ser instalado . 

q) Batalhão Escola <B. E. ) , com 
a denominação especial de Bata-
lhão de Voluntários da Pátria (B. 
V.P.) -Capital. 

IV- Unidades de Cavalaria: 
Regimento de Cavalaria de Mi-

nas (R.C.M.)- Capital. 
V- órgãos de Assistência e En-

sino: 
1 - Caixa Beneficente <C. B:) 

- anexo ao Q. G. - Capital. 
2 - Colégio "Tiradentes" - Ca-

pital. 
3 - Escolas "Caio Martins" -

Capital. 
Art. 2° - o efetivo das Unida· 

des e Serviços enumerados nos 
itens I a V do art. 1Q, será previs-
to no quadro anexo e sua distribui-

ção discriminativa far-se-á pelo 
Comando Geral da Policia Militar. 

Art . ao- A Policia Militar orga-
nizará um quadro de oficiais para 
atender às designações para Dele-
gado Especial, na forma do art 00, 
§ 29, da Lei n° 1.527, de 31 de de-
zembro de 1956. 

Art. 4° - Os Coronéis Juizes 
efetivos do Tribunal de Justiça Mi-
litar, o Coronel e o Major do Cor-
po de Bombeiros são previstos no 
Quadro da Policia Mllitar, mas per-
ceberão seus vencimentos e vanta-
gens por verba própria da Magis-
tratura e daquele Corpo, respecti-
vamente. 

Ar . 5° - O pagamento do pes-
soal da Policia Militar correrá pe-
la verba correspondente, consigna-
do no Orçamento Geral do Dtado. 

. Art. 6q - Revogam-se as dispo-
sições em contrário, entrando esta 
Lei em vigor na data de sua pu-
blicação. 

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

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

Excelentíssimo Senhor Doutor 
Israel Pinheiro da Silva, Dlgnissi-
mo Governador do Estado - Ca-
pital. 

Temos a honra de encaminhar 
a Vossa Excelência, em cumpri· 
mento a preceito legal, o incluso 
Quadro de Fixação do Pessoal da 
Policia Militar, para o exercício de 
1967. 

A elaboração dêsse quadro foi 
inspirada, como sempre, naquele 
tradicional princípio de responsa-
bilidade que nos identifica com o 
Govêrno de Vossa Excelência, cuja 
linha de sobriedade e dosagem ra-
cional nos gastos públicos não de-
saconselha, todavia, as ampliações 
reclamadas pelos encargos afetos 
à Policia Militar, que tem por de-
ver garantir a segurança, a ordem 
e a tranqüilidade do vasto territó-
rio mineiro. 

O pequeno aumento de efetivo, 
pl'evisto para o ano vindouro, ape-
nas âe 351 homens, que serão a-
baixo discriminados, foi ditado pe-
la necessidade de reformulação de 
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certos setores da Corporação, com 
o objetivo de dar, à nossa estrutu-
ra orgânica, condições de trabalho 
mais racionais e eficientes. 

Por outro lado, algumas redu-· 
ções foram feitas, com o propósito 
exclusivo de ajudar, sem qualquer 
prejuízo para o serviço, o esquema 
distributivo do pessoal. 

Com a permissão de Vossa Exce-
lência, passaremos à exposição 
das alterações previstas para o 
Quadro de Fixação para o ano de 
1967. 

I- Aumento 
1 - Oficiais . 
a - Combatentes. 
1 Coronel - Para o Comando 

do Corpo de Bombeiros, confor-
me previsão em lei de fi~ação do 
efetivo daquela Corporaçao. 

1 Tenente-Coronel - Para as 
funções de Chefe do Departamen,-
to de Assistência Jurídica da P olí-
cia Militar. 

1 Major - Para as funções de 
Fiscal Administrativo do Serviço de 
Subsistência . 

6 1 os Tenentes - 2 no Quart~l 
General (1 Adjunto da G/ 1 e 1 Se-
cretário no Serviço de Assistênch 
Social); 2 no Corpo de Serviço Au-
xiliar (Subalternos de uma Com-
panhia aumentada) , 1 nas Esco-
las "Caio Martins" (Diretor do Nú. 
cleo de Pirapora) e 1 no serviço de 
Manutenção e Transporte (Seção 
Administrativa) . 

3 Majores - 1 Farmacêutico pa-
ra as funções na Diretoria de Saú-
de e Assistência da Educação Sa-
nitária e 2 Dentistas (para expan-
são da Assistência odontológica na 
Policia Milltar que requer supervi-
são, orientação e fiscalização l!,OS 
serviços e Unidades da Corporaçao. 

3 Capitães - 1 Farmacêutico e 
2 Dentistas para execução de ser-
,·iços técnicos cientificos das espe-
cialidades nos Laboratórios e Ga-
binetes Dentários da Polícia Mill-
tar, à vista do elevado efetivo da 
Corporação. 

13 1 °s Tenentes - 12 Médicos e 
1 Dentista, em virtude do aumento 
do efetivo da Policia Militar que, 

em conseqüência, . eleva o número 
de assistidos que necessitam dos 
serviços dêsses profis ionais. 

c - Engenharia. 
1 19 Tenente - Engenheiro-civil 

(calculista) -O volume de obras 
a serem construídas na Policia Mi-
litar requer os trabalhos de mais 
um profissional para essa especia. 
lidade. 
d - Administração . 

1 Capitão- Para as funções de 
Tesoureiro no Batalhão Escola. 

5 1 os Tenentes - 1 no Quartel 
General (para as funções de Almo-
xarife do Ccrpo do Quartel Gene-
ral 2 no Corpo de Serviço Auxili-
ar <'sendo 1 Fiel do Tesoureiro de 
Obras e 1 na Chefia da Cerâmica) , 
1 no Serviço de Manutenção e 
Trasporte e 1 no Serviço de Sub-
sistência (para as funções de Al· 
moxarlfe). 

8 2os Tenentes - Para dar ~o
tertura à reestruturação adminis-
trativa que se pr ~cessa na Policia 
:Militar. 

e - Técnicos. 
1 19 Tenente - Técnico em Ad-

ministração de Emprêsa, para 
atender às necessidades do CorpJ 
de Serviço Auxiliar e outras da 
Corporação. 

4 2os Tenentes- 2 no Corpo de 
Serviço Auxiliar 1 para as funçõet: 
cie To]:ógrafo e outr:l para as fun-
cóes de Mecanógrafo) e 2 no Sen1-
Ço de Saúde (para as funções de 
Auxiliares de Saúde) . 

f - Assemelhad08. 
1 com vencimentos de Capitão -

Para as funções de Comandante de 
avião das Escolas "Caio Martins"'. 

1 com vencimentos de 1° Tenente 
- Para as funções de contabilis-
ta da Caixa Beneficente . 

12 com o vencimento de 29 Te-
nente -Para as funções de Pro-
fessôres no Departament o de Ins-
trução. 
~. -Praças. 

a - Especiais . _ 
32 Alunos do Curso de Formaçao 

de Oficiais (4° ano) -No Dep'lr-
tamento de Instrução. _ 

50 Alunos do Curso de Formaçao 
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de Of1ciais 2° ano) ·- No Depar-
tamento de Instrução. 

b -Fileira. 
4 Subtenentes - 2 no Corpo dP. 

Serviço Auxiliar e 2 no Colégio Ti-
radentes. 

5 111s Sargentos- 1 no Corpo de 
Servi::!o Auxiliar (para a nova 
Companhia ), 1 no Serviço de Saú-
de, 2 no Colégio Tiradentes e 1 no 
r.orpo do Quartel General. 

8 2°s Sargentes - 2 no Depar-
t<l.mento de Instrução, 3 no Bata-
lhão de Guardas 1 no 3° Batalhão 
de Infantaria e 2 no 119 Batalhão 
de Infantaria. 

21 3°s Sargentos - 4 no Depar-
tamento de Instrução, 4 no Bata· 
lhão de Guardas, 1 no 2° Batalhão 
c r Infantaria 1 n o 39 Batalhão cte 
Infantaria 1 no 4° Batalhão de 
Infantaria, 1 no 59 Batalhão dt 
Infantaria, 1 no 69 Batalhão d& 
Infantaria, 1 no 7° Batalhão de In-
fantaria, 1 no 8° Batalhão de In· 
Cantaria, 1 no 9° Ba alhão de Ir~ 
fantaria, 1 no l~ Batalhão de In 
fantaria, 1 no 11° Batalhão de In· 
fantaria, 1 no Regimento de Ca 
~aJaria de Minas 1 no Corpo do 
Quarte~ General e 1 n o 129 Bata-
jbão de Infantaria. 

20 Soldados - Distribuídos nos 
ô5versns Serviços e Unidades para 
P;tender às necessidades do servi-
ço. 

c - Especialistas e Artífices. 
2. 3°s Sargentos - 30 no Servi· 

ço de Saúde, 2 no Regimento dE 
Cavalaria de Minas e redução de 
4 no Departamento de Instrução, 
1 no Serviço de Subsistência. 2 110 

atalhão de Guardas e 1 no 59 Ba-
talh~o de Infantaria. 

136 Cabos -Houve aumento nos 
dive sos Serviços e Unidades da 
C ital, destacando-se o Serviço de 
Saúde, com a elevação de 100 para 
as funções de auxiliares de saúde. 

d - Assemelhados. 
lO com vencimentos de SubLe-

nente - Como professôres do Co-
légio Tiradentes, tendo-se em vis-
b. o aumento do número de clas·-
se~. 

2 com vencimentos de 1° Sar-
gento - 1 Parteira e 1 Auxiliar de 
Saúde, no Serviço de Saúde. 

8 com vencimentos de 3° Sar-
r:ento - 4 no Colégio Tiradentes, 
3 no Serviço de Saúde e 1 no Quar-
tel General (para o Serviço de As-
s~stência Social) . 

28 com vencimentos de Recntta 
-· Para serventes dos diversos 
.A_nexos do Colégio TiradentE-s e 3 
no Quartel General (Serviço de As-
sistência Social) . 

n- Redução 

1 - Oficiais. 
a - Combatentes. 
1 29 Tenente - Escolas "Caio 

Martins". 
b- Saúde. . 
1 Tenente-Coronel - Farmacêu-

tico (ao ensejo da reforma do ti-
tular). 
c- Técnico . 
1 1° Tenente- Auxiliar de Saú-

de (aa ensejo da reforma do titu-
lar) . 

d - Assemelhados. 
4 com vencimentos de 1° Tenen-

te - Professôres - A nova orien-
tação administrativa pretende que 
o início de carreira de pr<>fessor. 
na Corporação, seja no pôsto de 
2o Tenente. 

2 com vencimentos de 2° Tenen-
te - 1 Técnico-Carpinteiro no 

Corpo de Serviço Auxillar e 1 Con-
t ador na Caixa Beneficente. 

2- Praças. 
a - Especiais. 
9 Alunos do Curso de Forma~ão 

dfo Oficiais de Administração (30 
a.no) - Do Departamento de tns-
trucão . 

25 Alunos do Curso de Formação 
de O~iciais de Administração ( 29 
a.nc) - Do Departamento de Ins-
~rução. 

.i.O Alunos do Curso de Formação 
C:.e Oficiais (4° ano) - Do Depar-
tamento de Instrução. 

b - Assemelhados. 
6 co::n vencimentos de Cabo, 2 no 

Colégio Tiradentes, 4 no Quartel 
General (Serviço de Assistência 
Social) , 
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m - TraDSposição 
1 - Oficiais. 

·a- Engenharia. 
1 capitão - Engenheiro Quiml-

co do Quadro de Assemelhados pa-
ra o Quadro de Serviços. 

1 29 Tenente -Engenheiro Qui-
mico do Quadro de AsSemelhados 
para o Quadro de Serviços. 

b - Assemelhados. 
Houve a transposição de 2 1 qg 

Tenentes Professôres de Música (1 
do Quartel General para o Depar-
tamento de Instrução e 1 Advoga-
do do 13° Batalhão de Infantaria 
para o Quartel General) . 

1 com vencimentos de 20 Tenen-
te-Dentista do Quartel General 
para o Serviço de saúde, a fim de 
servir no Coléglo Tiradentes. 

2- Praças . 
a- Fileira. 
1 Subtenente - Transportado do 

Quadro de especialista (identifica-
dor-datiloscopista) para o de fi-
leira-
IV - Quadro de Delegados Espe-

ciais de Polícia 

Policia, para os efeitos de arregl-
Il!entação ~ mtersticlo de promo-
çao, por nao se tratar de funções 
decorrentes de quadro criado em 
lei. com o intuito de corrigir esta 
anomalia e, ao mesmo tempo, for-
mar um corpo uniforme e pronto 
a desempenhar estas funções é que 
vimos propor-lhe a criação do qua-
dro de delegados especiais de poli-
ela, em número de ·cinqüenta, o 
qual será. ret1rado do efetivo nor· 
mal da Policia Milltar . 

Como se vê, Senhor Governador 
a medida visa a corrigir um êrro, 
e, dentro do espirtto de justiça que 
inspira o Govêmo de Vossa Exce-
lência, contamos com a aprovação 
da proposta, que se acha inserida 
na minuta de Projeto de Lei, em 
anexo. Aprovado por vossa EXcelência 
o Quadro apresentado, solicitamos 
seu encaminhamento à Assembléia 
Legislativa, no prazo fixado por 
lei. Neste ensejo, desejamos reafir· 
mar a nossa lealdade irrestrita ao 
Govêmo de Vossa Excelência, a 
par da mais elevada estima e con-
siderado aprêço. 

(a.) Coronel Antônio de Pádua 
Falcão - Comandante Geral. 

Confere com o original: (a.) Ile-
givel. 
LEI N.0 1.527, DE 31 DE DEZEM-

BRO DE 1956 

Dispõe sôbre a Policia de Carreira 
e contém outras providências . 

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

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

.. Arl _. 9. o. :..__· • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· · § 2o·.:..: E~· cÜOs. ex~~pciõDaiS ·é 

Como é do conhecimento de vos-
sa Excelência, oficiais da Policia 
Militar do Estado vêm desempe-
nhando funções de IDelegado Espe-
cial de Policia e de Capturas, em 
diversas comarcas do Estado. A 
vlnculação legal de tais encargos 
situa-se na Lei nq 1. 527, de 31 de 
dezembro de 1956, que em seu ar-
tigo 9°, disciplinou a matéria, se 
bem que precàrlamente. A preci-
pitada Lei criou trinta Delegacias 
Especiais de Capturas, dirigidas 
por oficiais da Policia Milltar, pos-
tos ~lo Comandante Geral à dis-
posição da Secretaria da seguran-
ça Pública e, . quando as circ~ 
tâncias o exigirem as Delegacias de 
Policia poderão ser, na forma an-
terior, ocupadas, também, pelos 
pelos oficiais da Corporação. 

A situação perdura e os nossos 
oficiais de maneira bastante · in 
tensa, vêm exercendo tais tunções. 
na mais das vêzeS, com prejuizos 
pessoais, porque a legislação · de 
promoções de oftclals não conside-
ra as atividades 1184 oelegaclaS de 

sempre que as circunstâncias 0 exi-
girem, poderão ser designados, na 
forma deste artigo, oficiais da Po-
licia Militar para Delegados espe-
ciais. . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

... 
. . . ' . . . . . . . . . . . . .. . . . . ... 
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MENSAGEM N.0 1.054 

Belo Horizonte, 15 de março de 
1966. 

Excelentissimo Senhor Presiden-
te da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais . 

Tenho a honra de submeter, por 
intermédio de vossa Excelência 
ao alto pronunciamento d essa 
Egrégia Assembléia Legislativa, nos 
têrmrs do § 4q do artigo 29 da 
Constituição d Estado, com a re-
ãação que lhe deu a Lei Constltu-
~ional n° 14. o incluso Projeto de 
Lei que dispõe sôbre a abertura do 
crédit~ especial de Cr 50. 000. 000 
(cinqüenta milhões de cruzeiros) à 
Secretaria de Estado da Seguran-
ça Pública, destinado_ a atender 
despesas de manutençao, no cor-
rente exercício, do Colégio Estadu-
al "Ordem e Progresso", estabele-
cimento de ensino médio, integra-
do no Departamento da Guarda Ci-
vil, criado pela Lei n° 3 . 421, d~ 4 
de outubro de 1965, para aprecia-
ção em 30 (trinta) dias. 

A iniciativa ora proposta se faz 
necessária, em virtude de não ter 
sido consignada no Orçamento vi-
gente, dotação orçamentária esp_e-
cifica para ocorrer à manutençao 
do mencionado estabelecimento. 

Aoroveito o ensejo para reiterar 
a Vossa Excelência rs meus pro-
testos de elevada estima e distin-
ta consideração. 

(a.) Israel Pinheiro da SUva, Go-
vernador do Estado de Minas Ge-
rais. 

-Publicar. 

PROJETO N.Q 3. 567/66 

Autoriza o Poder Executivo a abrir, 
pela secretaria de Estado da Se-
gurança Pública, o crédito espe-
cial de Cr$ 50.000 . 000, destinado 
à manutenção do CJlégio Esta-
dual "Ordem e Progresso", do 
Departamento da Guarda Civil. 
A Assembléia Legislativa do Es-

tado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo 

~\ltOriz~dO ª abrir, vela ijecret~-

ria de Estado da Segurança Públi-
ca, o crédito especial de Cr .... 
50.000.000 destinado a atender 
despesas de manutenção, no cor-
rente exercicio, do Colégio Esta-
dual "Ordem e Progresso", estabe-
lecimento de ensino médio inte-
grado no Departamento da Guarda 
Civil, criado pelo Lei n° 3. 421, de 
4 de outubro de 1965. 

Art. 29 - As despesas resultan-
tes desta lei serão atendidas c m 
os recursos decorrentes da anula-
ção total da dotação- 357.4.1.3.7. 
- 05-08 - "Equipamentos e insta-
lações em geral" - na ~portân
cia de Cr 20.000.000 (vmte mi-
lhões de cruzeiros e da anulação 
parcial das dotações: 357-3.1.1.1-
05-11 - "Diária de viagem" -na 
importância de 10.000 .000 (dez mi-
lhões de cruzeiros) e 357-3 .1 . 1 . -1 
05-30 -"Plantão" - na importân-
ci~ de Cr$ 20.000.000 (vinte mi-
lhões de cruzeiros) . 

Art . o -Revogam-se as dispJ-
sj ~Ões em contrário . 

Art. 4.o - Esta lei entrará em 
vig·Jr na da a de sua. pub~cação. 

- Publicado o ProJeto, mclua-se 
em Ordem do Dia. 

OFíCIO N.Q 1.026 

Belo Horizonte, 9 de março de 
1966. 

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

Em resposta ao Oficio s/ n, data-
do de 7 do C{'rrente, com o qual 
Vossa Excelência me transmitiu 
cópia do telegrama que lhe foi di-
ri.~ido pelo cidadão José Pais de 
Oliveira, da cidade de Rio do Pra-
do venho comunicar-lhe que man-
dei encaminhar o assunto cons-

tante do referido despach') tele-
gráfico ao sr. Secretário da Segu-
rança para exame e providências. 

Sirvo-me da oportunidade para 
renovar a Vossa Excelência a ex-
pressão do n1eu alto aprêço. 

(a.) Israel Pinheiro- Governa-
dor do Estado de Minas Gerais. 

- Ciente. Publlcar , 
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OFfCIO 

Aracaju, 2 de março de 1966. 
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Tenho a honra de levar ao co-
nhecimento de V. Exa. que, no dia 
1° de março do corrente ano, foi 
e 1 e i t a e empossada a seguinte 
Mesa, que dirigirá cs destinos des-
ta Assembléia Legislativa no ano 
de 1966 . · 

Dep. Wolney Melo - Presidente. 
Dep. Aloisio Tavares - Vice-

-Presidente; 
Dep. Horácio Góis - l9 Secre-

tário; 
Dep. Francisco Leite - 29 Se-

cretário; 
Dep. Jacomedes Barreto - 39 

Secretário. 
Atenciosas saurações. 
Dep. Wolney Melo- Presidente 

da Assembléia Legislativa do Es-
tado de Sergipe. 

- Ciente. Publlcar. 

OFíCIO 

Aracaju, 3 de março de 1966. 
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Tenho a grata satisfação de acu-
sar o recebimento do Oficio n° 941 
66, de 7 de fevereiro, próximo pas-
sado através do qual V. Exa . co-
municou a eleição da nova Mesa 
Diretora dêsse Poder Legislativo. 

Valho-me do ensejo para apre-
sentar a V. Exa . os protestos de 
profundo respeito e distinta consi-
deração . 

Wolney Melo - Presidente da 
Assembléia Legislativa do Estado 
de Sergipe 

Ciente . Publicar. 

O F! CIOS 

Do Sr. Joaquim Pedro Nasci-
mento, Prefeito Municipal de Go· 
vernador Valadares - Agradecen-
do informação sôbre o Projeto n° 
3.477/ 65. 

- Ciente. 

Do Sr. Adhemar Resende de An-
drade - Agradecendo voto de con-
gratulações com a administração 
da Prefeitura de Juiz de Fora pelo 
transcurso do 300 aniversário do 
Museu Mariano Procópio. 

- Ciente . 
Do Sr. Valter de Morais Mene-

zes - Comunicando posse da Mesa 
Diretora da Câmara Municipal de 
Bca Esperança. 

- Ciente. Agradece.r. 
Do Sr. Luciano de Paula Pinto, 

Diretor Financeiro no exercicio da 
Presidência da HIDROMINAS -
Dando ciên-cia da eleição dos mem-
bros que regerão os destinos da 
emprêsa. 

- Ciente. Agradecer. 
Do Sr. Josaphat Macedo, Presi-

dente da FAREM - Comunican-
do a eleição d-os membros que com-
põe:n seus órgãos administrativos. 

- Ciente. Agradecer . 
Do Sr. Juvenal Borges de Car-

valho, Diretor da Escola de Ouro 
Fino - Solicitando amparo no 
sentido de mantê-lo no cargo que 
ocupa atualmente. 

-Ciente. 
Da Sra. Ana Faria de Azevedo 

- Agradecendo em nome da fa-
mília Azevedo as manifestações de 
pesar por ocasião do passamento 
do Dr. Sebastião Ribeiro de Aze-
vedo. 

- Ciente. 
TELEGRAMAS 

Do Sr. Jorge Miguel Resende, 
Prefeito Municipal de Catas Altas 
- Cientificando exoneração da. 
Diretora do Grupo Escolar daquela. 
entidade . 

-Ciente. Oficiar ao signatário. 
1966. 

Senhor Governador: 
Dou conhecimento a vossa Exce-

lência do telegrama que n1e foi en-
viado e que está concebido nos se-
guintes têrmos: 

"456 de Catas Altas MG-8 - 59 
- 8- 17- Exmo. Bonifácio 
Tamm Andrada DD. Pte Assem-
bléia Legislativa B. H te. - MG. 

Levo conhecimento ensejo e2[o-
neração diretora g r u p o escolar 
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houve arruaças, insultos revoltan-' 
do população Sds. Jorge Miguel Re-
sende - Prefeito Municipal -
José Aleixo vg Mário Lôbo Neiva 
vg Vicente de Freitas vg Argemin 
Ferreira vg Cristóvão Nogueira Ro-
à rigues vg Art ur Gonçalves Souza 
vg Manoel Gui herme Pereira vg 
Luiz Lôbo Neiva vg José João da 
Cunha vg Vicente Reis Chagas". 

Na oportunidade, renovo a Vossa 
Excelência os meus protestos de 
alta estima e distinta considera-
ção. 

Bonifácio José Tamm de Andra-
de - Presidente . 

Ao Excelentíssimo Senhor Dou-
tor Israel Pinheiro da Silva- Dig-
nissimo Governador do Estado de 
Minas Gerais- Palácio da Liber-
dade. 

no Sr. J r sé Pais de Oliveira -
. unciando arbitrariedades poli-

ciais em Rio Pardo. 
- Ciente. Oficiar ao signatário. 
Belo Horizonte 14 de março de 

1966. 
SenhJr Governador: 
Cabe-me dar conhecimento a 

V ssa Excelência dos têrmos da 
mensagem telegráfica que acabo 
de receber: 

"Bonifácio Andrada Deputado 
Ataliba Mendes - Presidente As-
~embléia Legislativa Belo Horizon-
te- MG- 493- Rio Prado-
MG - 24 - 99 - 9 - 9 - Policiais 
comandados Prefeito Isnaldo San-
tos e Otávio Meireles Tenente vg 
acabam i vadir ontem em Palmó-
polis residência n osso companhei-
ro Jose h Pereira vulgo Medonho 
espancando-o a coronhada de re-
volver vg estando o mesmo aqui 
sob cuidados médicos vg último sá-
bado fui novamente desacatado 
pistoleiro prefeito em presença Dr. 
Valmir Leite pt Prefeito Isnaldo 
Santos diz estar recebendo apoio 
Vice Governador Pio Canedo vg 
Grupo Escolar reinando verdadeira 
desordem pt Esta semana mais 
cinco famílias s a 1 r a m virtude 
ameaça pt Solicito-vos resposta 
urgente José Pais de Oliveira". 
· Aproveito o ensejo para renovar 
a Vpssa Exce}ênçia os meus pro-

testos da mais alta estima e con-
sideração. 

Bonifácio José Tamm de Andra-
da. 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Doutor Israel Pinheiro da Silva 
Dignís imo Governador do Est a-
do 
Palácio da Liberdade 
Capital 

RADIOGRAMA 

Do Sr. Hermínio Gomes Silva, 
informado afastamento de Direto-
ras e Auxiliares de Diretorias do::> 
Grupos Escclares de Governador 
Valadares, dos respectivos cargos. 

Ciente. Oficiar ao Signatário. 
Belo Horizonte, 14 de março de 

1966. 
Senhor Governador: 
C\nnpre-me transcrever para co-

nhecimento de Vossa Excelência o 
seguinte telegrama: 

"Governador Valadares n° 65 -
Data 9-3-66 - H . 07,4.0 - Depu-
tada Bonifácio .Andrada - Presi-
dente Assembléia- B. Horizonte. 
Informo derrubada diretoras e au-
xiliares grupos escolares, inclusive 
com alegações. Sd. Hermínio Go-
mes Silva" . 

Ao ensejo, renovo a Vossa Exce-
lência os meus protestos de esti-
ma e consideração. 

Bonifácio José Tamm de Andra-
de - Presidente. 

Ao Excelentíssimo Senh~r 
Doutor Israel Pinheiro da Silva 
Dignissimo Governador do Es-
t ado de Minas Gerais . 
Palácio da Liberdade. 
-Passa-se à 

LEITURA E APRESENTAÇÃO DE 
PROPOSIÇõES 

Vêm à Mesa: 

REQUERIMENTO N9 1.166 

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

O Deputado abaixo-assinado vem 
requereJ" ~ V . Ex~. lh~ se~a cQn-
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cedida licença de 61 dias a fim 
de tratar de interêsses particula-
res. 

Sala das Reuniões, 16 de março 
de 1966. 

(a.) Hélio Garcia . 
-A Comissão Executiva. 

PARECER SôBRE O REQUERI-
MENTO N° 1.166 

Comissão Executiva 

Através do Requerimento núme-
ro 1.166 o Senhor Deputado Hélio 
~areia solicita lhe seja concedida 
~cença por 61 dias, para tratar de 
mteresses particulares. 
_Nada_ tendo a opor, esta Comis-

sao OPl!la favoràvelmente à sua 
aprovaçao, eJ para o referido fim 
submete à consideração da Casa Ó 
seguinte: 

PROJETO .OE RESOLUÇÃO 
NO 3.570166 

Co~cede licença ao Deputado Hé-
lio Garcia. 
A Assembléia Legislativa do Es-

tado _de Minas Gerais promulga: 
~ Art~g ) 1.9 - Fica concedida, nos 

termos do parágrafo :5° do artigo 
8~ do R~imento Interno, modi-
f~cado pela Resolução número 312, 
licença ao Deputado Hélio Garcia 
P?r 61 (se~ent!l e um) dias, para: 
hatar de mteresses particular. 

Artigo 2.0 
- Revogadas as dis-

p-;s!ções em contrário, esta Reso-
luçao entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

Sala das Reuniões da Comissão 
Executiva, 16 de março de 1966. 

(a.) Bonifácio de Andrada -
Presidente. 

(a.) Mário Hugo Ladeira- Re-
lator. 

aa.) João Navarro - Pinto Coe-
lho - Reny Rabello e Leão Bor-
ges. 

- Publicar. 
-Pelos respectivos relatores são 

PARECER PARA 2.8 DISCUSSÃO 
DO PROJETO N9 3.494166. 

Comissão dt; Constituição, Legis-
laçao e .Justiça 

Atra~és do Projeto n° 3.494166, 
J?rovemente de Mensagem do Po-
aer Executivo, fica o Govêrno do 
Esta~o a:utf?rizado a receber, em 
doaçao, llllovel de propriedade do 
Coronel_ J osé Geraldo de Oliveira. 

Exammando-o, concluímos no 
sentido de que seja êle aprovado 
e!D segunda discussão, em seus 
têrmos originais. 

Sala "José Proença" 10 de mar-
ço de 1966. ' 
. (aa. ) Hugo Castelo Branco, Pre-

Sidente. - Homero Santos, Rela-
tor - Carlos Eloy - Souza e Sil-
':~- José Luiz Baccarini- Expe-
c.Ito Tavares. 

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

PARECER PARA 2.a DISCUSSÃO 
DO PROJETO N° 3.494166 

Comissão de Finanças, Orçamento 
e Tomada e Contas 

. O Projeto n° 3. 494166, de auto-
na do Poder Executivo, autoriza 
em doação, imóvel de propriedad~ 
do_ Coronel José Geraldo de Oli-
veira. 
_A douta C<!missão de Constitui-

çao, Legislaç~o e Justiça opinou 
pela aprovaçao do Projeto. 

Examinando-o, concluímos que 
d~va ser ;:provado, em 2.a discus-
s~o, tle acordo com a redação ori-
gmal. 

Sala "José Proença", 16 de mar-
ço de 1966. 

(aa.) Artur Fagundes, Presiden-
te - Maria Pena, Relatora - Mar-
tins Silveira - Valdir Melgaço. 

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

PARECER PARA 2.a DISCUSSAO 
DO PROJE:I'O N9 3. 538 j66 

Ct>missão d~ Constituição-, Legis-
laçao e lustiça 

enviados à Mesa os seguintes pa-
receres: Projeto n° 3. 538166, oriundo de 

Mensagem governamental, VV;a a 
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ser concedida a pensão mensal vi-
talícia de Cr$ 63. 000 ( sessentB! e 
três mil cruzeiros) à viúva do ex-
-Promotor de Justiça Edmundo 
Lobatn Gonçalves Maia, D. Maria 
da Conceição Carneiro . 

Não carecendo de reparo legal 
ou constitucional, concluimos no 
sentido de que o Projeto seja apro-
vado em segunda discussão, tal 
como foi enviado ao Poder Legis-
lativo. 

Sala "José Proença", 8 de mar-
de 1966 . 

(aa.) Hugo Castelo Branco, Pre-
sidente - Jairo Magalhães, Rela-
tor- Carlos Eloy- Raul Fernan-
des - Maria Pena - Lúcio Souza 
Cruz - Expedit') Tavares. 

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

PARECER PARA 2.a DISCUSSÃO 
DO PROJETO N9 3.538166 

Comissão de Finanças, Orçam.ento 
e Tornada de Contas 

O Projeto n° 3. 538166, de auto-
ria do Poder Executivo, concede 
pensão especial a Dona Maria da 
Conceição Carneiro, no valor de 
Cr$ 63.000 (sessenta e três mil 
cruzeiros) . . 

A douta Comissão de Constitui-
ção, Legislação e Justiça opinou 
pela aprovação do Projeto. 

Examinando-o concluimos que 
deva ser aprovado, em 2a discus-
são, de acôrdo com a redação ori-
ginal. 

Sala "José Proença" 16 de mar-
ço de 1966. 

(aa. ) Artur Fagundes, Presiden-
te - Valdir Melgaço, Relator -
Maria Pena - Wilson Modesto -
Martins Silveira. 

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

PARECER PARA 2.a DISCUSSÃO 
DO PROJETO N° 3. 539166 

Comissão de Constituição, Legis-
lação e Justiça 

Através do Projeto ·m 3.539166, 
fica aberto ao Gabinete Civil do 

Governador do Estado o crédito es-
pecial de Cr$ 151 .220 .911 (cento 
e cinqüenta e um milhões, duzen-
t as e vinte mil novecentos e onze 
cruzeiros), para atender a despesas 
realizadas em exercício anterior. 

Ao examiná-lo, expressamo-nos 
favoràvelmente à sua aprovação, 
em segunda discussão, tal ·como 
foi o Projeto elaborado pelo Poder 
Executivo. 

Sala "José Proença", 10 de mar-
ço de 1966. 

aa.> Artur Fagundes, Presiden-
te - Wilson Modesto, Relator -
Martins Silveira- Valdir Melgaço 
- Maria Pena. 

-Publicado o Parecer, inclua-se 
o Projeto em Ordem do Dia. 
PARECER PARA 2.a DISCUSSÃO 

DO PROJETO N° 3. 539166 
Comissão de Finanças, Orçamento 

e Tomada de Contas 
O Projeto n° 3 . 539166, de auto-

ria do Poder Executivo, abre cré-
dito especial ao Gabinete Civil do 
Governador do Estado, no valor de 
Cr$ 151.220 .911 (cento e cinqüen-
ta e um cruzeiros), para ocorrer a 
despesas realizadas no exercício 
anterior. 

A douta Comissão de Constitui-
ção, Legislação e Justiça opinou 
pela aprovação do Projeto. 

Examinando-o, concluimos que 
deva ser aprovado, em 2a discus-
são, tal como se encontra redigi-
do. 

Sala "José Proença", 16 de mar-
ço de 1966. 

( aa.) Artur Fagundes, Presiden-
te - Wilson Modesto, Relator -
Martins Silveira- Valdir Melgaço 
- Maria Pena. 

-Publicado o Parecer, inclua-se 
o Projeto em Ordem do Dia. 
PARECER SôBRE AS E~AS 
AOS PROJETOS . N°s. 1. 336165 e 

1.338165 
Comissão de Finanças, Orçamento 

e Tomada de Contas 
Relatório: 
De autoria do Deputado Carlos 

Eloy é o Projeto de número 1. 336. 
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65, d~ 21 de março de 1965, que 
propoe se acrescente ao artigo 269, 
da Lei 2.610, de janeiro de 1962-
Código do Ensino Primário, um pa-
rágrafo relativo à remoção de pro-
fessôra solteira. 

Apresentado em 22 de março do 
mesmo ano, o Projeto n° 1.338165, 
de autoria do Deputado Bonifácio 
de Andrada, propõe alteração do 
Código do Ensino Primário, no 
mesmo sentido. 

"Por versarem identidade de ma-
téria, a douta Comissão tle Consti-
tuição, Legislação e Justiça, em 
reunião de 3 de maio de 1965, 
aprovou Parecer no sentido de que 
êste, o Projeto 1.338, fôsse anexa-
do àquele. 

Na Proposição de Lei de auto-
ria !fo Deputado Carlos Eloy a re-
daçao proposta, para a alteração 
da Lei n° 2. 610, é a seguinte: 

Acrescente-se ao art. 269, do Có-
digo do Ensino Primário o seguin-
te item: 

Também poderá ser removida, 
sem as limitações do art. 272, e a 
q~al9uer época do an , de prefe-
l'enCia no período de férias, a pro-
fessôra cujo cônjuge ou pai sen-
ão solteira, tiver, comprovadámen-
t.e, dornicillo diferente do seu em 
virtude de exercício de atividade 
pr rfissional". 

Já o Projeto de número 1. 338, 
propõe, nestes têrmos, a pretendi-
da modificação da Lei de Organi-
zação do Ensino Primário: 

"Acrescente-se ao art. 269 do 
Código do Ensino Prtmário o' se-
guinte parágrafo: 

Também poderá ser removida 
sem as limitações do art. 272, e á 
qualquer época do ano, de prefe-
rência no período de férias, a pro-
fes.3ôra cujo cônjuge, e se fôr sol-
teira, cujo pai tiver, comprovada-
mente, domicílio diferente do seu, 
em virtude de exercício de ativi-
dade profissional". 

A Comissão de Serviço Público 
aprovou, em 2Q de maio de 1965, 
Parecer da Deputada Marta Pena, 
ql.i.e propunha um Substitutivo aos 
'iois Projetos. 

Diversas outras Emendas foram 
apresentadas aos Projetos, assim 
refundidos, mas versando, tôdas 
elas. matéria inteiramente diversa. 

Com a adaptação do Ato Insti-
tucional à nossa Constituição, são 
absolutamente inconstitucionais as 
~endas propostas. 

Êste o relatório em que propo-
mos a rejeição de tôdas as Emen-
das. 

Parecer: 
Em · face do exposto, somos de 

parecer que sejam aprovados os 
P!ojetos 1.336165 e 1.338165, nos 
termos do ~ubstitutivQ proposto 
pela Douta e ilustrada Deputada 
Maria Pena, que assim prescreve: 

Art. 1.9 - Acrescente-se ao Art. 
269, do Código do Ensino Primá-
rio, o seguinte item·: 

"Também poderá ser removida 
sem as limitações do art. ·272 e à 
qualquer época do ano, de p~efe
rência no período de férias, a pro-
fessôra cujo cônjuge ou, sendo sol-
teira, cujo pai tiver, comprovada-
mente, domicílio diferente do seu 
virtude de exercício de atividadé 
profissional" . 

Art. 2.0 - . Revogadas as dispo-
sições em contrário, esta lei entra·· 
rá ~m vigor na data de sua publi-
caçao. 

Sala "José Proença", 10 de mar-
ço de·1966. 

( aa.) Artur Fagundes, Presiden-
te e Relator - Martins Silveira -
Wilson Modesto - Maria Pena. 

- Publicar. 

PARECER PARA 3.a DISCUSSãO 
DO PROJETO N° 3.261165 

Cmnissão de Finanças, Orçamento 
e Tomada de Contas 

O Projeto nq 3. 261165, de auto-
ria do ilustre Deputado Joaquim 
de Melo Freire, autoriza o Poder 
Executivo a permutar terreno. 

Foi aprovado,. em 2.a discussão, 
sem Emenda . 

Examinando-o, concluimos que 
deva ser aprovado, em 3a discus-
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são, de acôrdo com. a redação ori-
ginal. 

Sala "José Proença", 16 de mar-
ço de 1966. 

(aa.) Artur Fagundes, Presiden-
te - Martins Silveira, Relator -
Wilson Modesto - Valdir Melga-
ço - Maria Pena. 

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

PARECER SôBRE A ~!CAÇAO 
N° 1.064 

Comissão de Assuntos Municipais e 
N~góeios Interestaduais 

De arltoria do Sr. Deputado Reny 
Rabello é a Indicação de n° 1 . 064. o seu autor, por ela, indica à 
Assembléia a necessidade de se di-
rigir veemente apêlo ao Dr. Ade-
rnar Ribeiro, Diretor da ffidromi-
nas, no sentido de que seja leva-
da à alta consideração do Conse-
lho daquela emprêsa, para que 
seja incluído no Plano Turístico 
de Minas o Véu da Noiva, localiza-
do na nascente do São Francisco 
município da Varge:n Bonita, de 
Véu da Noiva, onde a águ~ se pre-
cipita de um só tombo, de uma 
altura de, aproximadamente, 28 
metros, na Serra da canastra. 

Dada a oportunidade desta In-
dicação, esta Comissão op~a fa-
voràvelmente à sua aprovaçao, nos 
têrmos em que se encontra elabo-
rada. 

Sala "José Proença", 16 de mar-
ço de 1966. 

(aa.) Altair Chagas, Presidente 
- Pires da Luz, Relator - Lúcio 
de Souza Cruz. 

-Publicar . 
O SR. PRESIDENTE - Com a 

palavra o Sr. Deputa'do Athos Viei-
ra de Andrade. 

O SR. ATHOS VIEIRA DE AN-
DRADE- Sr. Presidente, Srs. De-
putados. 

Como uma homenagem muito 
justa à classe de Professôres do 
Estado de Minás Gerais, desejo 
trazer à consideração e, posterior-
mente, à aprovação desta casa, o 
seguinte Projeto de Lei: 

PROJETO N9 3.568166 

Dispõe sôbre contagem de tempo 
de serviço prestado em estabele-
cimento de ensino por servido-
res públicos e autárquicos. 
A Assembléia Legislativa do Es-

tado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1.o - No tempo de servi~o 

de funcionário público, bem como 
no de servidor autárquico, contar-
-se-á para efeito de aposentadoria 
e disponibilidade o prestado em es-
tabelecimento de ensino sediado no 
território do Estado, reconhetido 
ou subvencionado pelo Poder Pú-
blico, e também em estabelecimen-
tos suvencionados pelo Estado para 
trabalhos cientificos de pesquisas, 
ligados à produção. 

Parágrafo único - Na falta de 
documento expedido pela reparti-
cão pública competente, servirá de 
éomprovante a certidão fornecida 
pelo estabelecimento de ensino, ou 
qualquer outro meio de prova per-
mitido em direito. 

Art. 2.0 - Revogam-se as dispo-
sições em contrário, entrando esta 
lei em vigor na data de sua publi-
cação. 

Sala das Reuniões, 16 de março 
de 1966. 

(aa.) Athos Vieira de Andrade 
- Carlos Eloy - Joaquim de Melo 
Freire - Cícero Dumont - Agos-
tinho Campos Neto - Lúcio de 
Souza Cruz - Aureliano Chaves 
-Jorge Vargas- Altair Chagas 
- Ataliba Mendes - José Maria 
Magalhães - Expedito Ta vares -
Sinval Boaventura. 

Justificativa - O exercício do 
magistério constitui um serviço dos 
mais relevantes prestad :-s ao Es-
tado, pois representa uma colabo-
ração efetiva para que o Poder Pú-
blico cumpra uma de suas finali-
dades precípuas: proporcionar a 
educação do povo. 

Inúmeros funcionários públicos e 
servld- res autárquicos existem que 
já prestaram valiosa colaboração 
ao Poder Público em árduos anos 
dedicados ao ensino em escolas 
particulares, nas suas mais diver-
~as especializações. Acontece que 
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após anos e anos de trabalho, fi-
cam na expectativa de uma apo-
sentadoria ainda demorada, por-
quanto o seu tempo de ma.gistério 
não é contado para êsse fim. 

Ora no tempo de aposentadoria 
do serviço públic não pode dei.xar 
de ser incluído o dedicado ao ma-
gistério em estabelecimento de en-
sino reconhecido ou subvenciona-
do pelo Poder Público e que tenha 
sua sede n o território do Estado, 
como. em muito boa hora, reco-
nheceu o Govêrno de São Paulo, 
através da Lei n° 6.898 de 4 de 
setembro de 1962, na qual se ins-
pirou êste Projeto . 
. Trata-se de um preito de jus-

tiça àqueles servidores públicos 
que, antes de se integrarem nos 
mistérios burocráticos, contribuí-
ram, como professôres, para o 
aprimoramento da cultura e edu-
cação do povo . 

Releve-se que a proposição de 
indiscutível alcance social, é lnsus-
ceptível da mínima suspeita quan-
to à sua constitucionalidade, mor-
mente depois que o Supremo Tri-
bunal Federal se pronunciou a res-
peito da referida Lei n° 6. 898162·, 
do Estado de São Paulo, nos se-
guintes têrmos: 

"57370- São Paulo - Relator: 
O Exmo. Sr . Ministro Evandro 
Lins - Recorrente: Fazenda do 
Estado de São Paulo (Advogado 
Joackum Stein) - Recorrido: 
Humberto Lacreta, Advogado (em 
causa própria) . Não conhecido . 
Unânime. Primeira Turma - Em 
22 de junho de 1965. 

EMENTA - Funcionário Públi-
co - Não é inconstitucional a lei 
que manda computar, para efeitos 
de disponibilidade, aposentadoria, 
o tempo de serviço prestado a es-
tabelecimentos de ensino particu-
lar, reconhecidos ou subvenciona-
dos pelo Poder Público. Lei 6.898, 
de 4 de setembro de 1962, do Es-
t ado de São Paulo - Recurso não 
conhecido". (Diário Oficial da Jus-
tiça n 9 150, de 1818165, pág. 2.022) . 

"t de se confiar portanto, em 
que esta Casa, sempre atenta aos 
interêsses do povo, apreciará a 

matéria com a necessária acuida-
de, zelando pelo bem-estar dos ser-
vidores públicos que já exerceram 
o magistério em escolas particula-
res sob fiscalização oficial. 

Sala das Reuniões, 16 de março 
de 1966. 

(a.) Ath s Vieira de Andrade. 
-Publicado o Projeto, inclua-se 

em Ordem do Dia. 
Encaminho à apreciação da Ca-

sa êste Projeto de Lei, na certeza 
de que esta Assembléia será sen-
sível ao aspecto humanitário, fa-
zendo justiça à classe laboriosa dos 
professõres que militam no Estado 
de Minas . 

-Vêm à Mesa: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N° 3.569166 

Revoga os parágrafos 2° e 39 do 
art. 4° da Resoluçã<> n 9 735165. 
A Assembléia Legislativa do Es-

tado de Minas Gerais promulga: 
Art. 1. 0 - Ficam revogados os 

parágrafos 29 e 3° do artigo 4° da 
da Resolução n° 735, de 22 de de-
zembro, de 1965, com o que se re-
vigora , em sua plenitude, o dis-
posto no artigo 90 do Regimento 
Interno da Assembléia Legislati-
va. 

Art. 2.0
- Revogadas as disposi-

ções em contrário, esta Resolução 
entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Reuniões, 16 de março 
de 1966. 

(aa.) Wilson Tanure - Jairo 
Magalhães - Delson Scarano -
Pinto Coelho- Homero Santos ·-
Leão Borges. 

Juatificativa - Os parágrafos. 
cuja revogação se pretende, esta-
belecem gradação para pagamen-
to da ajuda de custo anual, inclu-
sive quanto aos suplentes. Desna-
turam, porém, o instituto cuja fi-
nalidade é atender às despesas com 
o deslocamento do Deputado das 
cidades interioranas até à sede do 
Poder Legislativo. Ora, o pagamen. 
t o da ajuda de custo em duodéci-
mos é um processo que não se coa-
duna com QS gastos já referidos, 
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pôsto que êles se fazem de uma 
única vez, e não parceladamente. 
Além de que, êste SÓ se verá re-
embolsado das despesas que fêz, ao 
ser convocado, se permanecer no 
exercício de mandato por 12 meses 
consecut ivos. Caso contrário so-
mente será parcialmente ressarci-
ao na proporção dos meses em que 
tiv'er assento. à Assembléia. Vê-se 
que o critério que inspirou a re-
dação dos parágrafos citados não 
tem qualquer sentido lógico e nem 
atende à eqüidade. 

- Publicado inclua-se o Proje-
to em Ordem do Dia . 

REQUERIMENTO N° 1.167 
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais . o Deputado abaixo-assinado. na 
forma regimental, requer a V. Exa. 
que, ouvida a Casa, .seja enviado, 
aos Exmos. Srs. Presidente da Re-
pública e ao Ministro de Minas e 
Energia, urgente apêlo n o sentido 
de que seja mantido e:n São João-
-del-Rei o "Setor da 3a Zona Hi-
drológica - Divisão de Aguas" 
ameaçado de extinção no corrente 
mês, muito embora existente na 
c'dade há 22 anos, mais ou menos. 

Sala das Reuniões, 16 de março 
de 1966. 

Nicanor Armando. 
Florivaldo Dias - José Maria 

Magalhães - João Vaz - Alvimar 
Mourão . 

Justificação:- Há 22 anos, mais 
ou menos, foi instalada, em São 
João-del-Rei a 3a Zona Hidroló-
gica, Divisão 'tie Aguas hoje do Mi-
nistério de Minas e Energia. 

Como outros serviços locais fo-
ram retirados - CAMIG, Residên-
cia do DER, e grande parte da 3a 
Zona Hidrológica - o setor desta, 
que ali permanecia, está ameaça-
do de extinção. 

o mal que se está causando à 
cidade, com estas providências. é 
imenso. 

Daí, a razão do apêlo, que é ur-
gente, porque a medida nêle refe-

rida foi programada para o cor-
ren1.e mês. 

S&.la das Reuniões, 16 de março 
de 1966. 

N' cano r Armando. 
- A Comissãa de Agricultura . 

REQUERIMENTO 

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

O Deputado "in-fine'' assinado, 
na forma regimental, requer a V. 
Exa. , ouvida a Casa, se digne 
mandar consignar na At a dos 
nossos trabalhos um voto de con-
gratulações com o ilustre mineiro 
Deputado Adauto Lúcio Cardoso, 
pela sua eleiçãa para Presidência 
da Câmara dos Deputados, pelo 
compromisso por êle assumido de 
defender as prerrogativas e a dig-
nidade do Poder Legislativo e pela 
afirmação que fêz de fidelidade 
aos objetivos da Revolução, s: nba-
da e "empreendida para regenerar 
uma ordem política sDcial e eco-
nômica, degradada durante longos 
anos" . 

Sala das Reuniões, 9 de março 
de 1966. 

Lúcio de Souza Cruz. 
Expedito Tavares - Carlos Me-

gale - Gerardo Grossi - Altair 
Chagas - J csé Maria Magalhães 
- At aliba Mendes - Alvimar Mou-
rão - Aureliano Chaves - João 
Vaz - Ladislau Sales - Florival-
do Dias - Hélio Garcia - Batis-
ta Miranda - Joaquim de Melo 
Freire - Souza e Silva - João 
Luiz de Carvalho- Gomes Morei-
ra - Athos Vieira de Andrade -
Hugo Castelo Branco - Jarbas 
Medeiros - Manoel Costa . 

REQUERIMENTO 

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

O Deputado que êste subscre!e 
vem comunicar à Casa a eleiçao 
do nôvo Presidente da Associação 
Rural de Juiz de Fora. Trata-se 
do Dr. Manoel Gonçalves Coelho, 
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figura de real destaque e presti -
gio nos meios agropecuários do 

unicípio de Juiz de Fora . o Dr. 
Manoel Gonçalves Coelho tem uma 
fôlha de relevantes serviços pres-
tados àquele Município, tanto no 
setor da produção como no da ad-
ministração, pois foi, durante vá-
rios anos, Diretor Regional do De-
partamento de Correios e Telégra-
fos em Juiz de Fora, tendo gran-
jeado vasto circulo de relações de 
amizade . Agora na presidência de 
uma poderosa entidade que reúne 
cs lavradores e pecuaristas daque-
la região. o Dr. Manoel Gonçalves 
Coelho poderá trabalhar mais ain-
da em favor .do progresso de Mi-
nas Gerais. 

Assim, ao fazer tal comunicação, 
o Deputado que êste subscreve vem 
solicitar seja consignado em Ata 
de nossos trabalhos um voto de 
C{)ngra tulações com o nôvo Presi-
dente da Associação Rural de Juiz 
de Fora Dr. Manoel Gonçalves 
Coelho dando-se ciência da reso-
lução da Casa àquêle senhor, à 
Rua Halfeld nq 805, 4° andar na 
cidade de Juiz de Fora. ' 

Sala das Reuniões, 16 de março 
de 1966 . 

João Navarro. 
-Publicar. 

REQUERIMENTO 

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

O infra-assinado, ouvido o Ple-
nário, requer a criação de uma Co-
missão Especial, composta de 3 
membros para, sem ônus para a 
Casa, representar esta Assembléia 
Legislativa, n o VII Congresso dos 
Municípios de Alto Médio São 
Francisco, a se realizar na Cidade 
de São Francisco, nos dias 25, 26 
e 27 dêste mês, dando-se ciência 
da sua constituição ao Presidente 
da Entidade, Sebastião Carlos de 
Matos, Prefeito de Januária e ao 
Dr . Pedro Mameluque Mota, Pre-
feito de São Francisco. 

Sala das Reuniões, 16 de março 
de 1966. 

Cícero Dumont- Carlos Mega-
le - Lúcio de Souza Cruz - ote-
lino Sol - Pinto Coelho. 

-Publicar. 

INDICAÇÃO N° 1 . 070 
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais . 

q Deputado que êste subscreve, 
regimentalmente apoiado, formu-
la a seguinte Indicação ao Exmo. 
Senhor Secretário de Estado da 
Educação. 

a) que o ensino primário, na Zo-
na rural, tenha o ano letivo coin-
cidente com o ano agrícola· 

b) que a professôra rurai dedi-
que, pelo menos, 30 minutos, em 
~ada dia, para o ensino aplicado, 
Isto é, promovendo a integração 
dç> aluno ao me_io ambiente, atra-
ves de aulas praticas de rudimen-
tos agropecuários, de higiene de 
alimentação, etc.; ' 

c) que sejam escolhidos em cada 
Zona !'isiográfica do Estado, dois 
~uJ?cipios para efeito da experi-
e~Cia constante desta Indicação, 
amda no corrente ano letivo. 

Sala das Reuniões, 16 de março 
de 1966. 

<aa. ) Augusto Zenun- Jehovah 
S_antos - Ulysses Escobar - Lú-
cio de Souza Cruz - Expedito Ta-
vares - Martins Silveira - Wal-
dir Morato- LéUs Chaves- João 
Luiz de Carvalho - Aureliano 
Chav~s- Carlos Eloy- Gerardo 
GrosSI - Alvimar Mourão- Fio-
rivaldo Dias- João Vaz- Ladis-
lau Sales. 

.Justificativa - Atualmente o 
ensino primário na zona rurál é 
ministrado tendo em vista tão so-
mente a alfabetização da criança, 
desprezando-se o fator educativo 
que promoverá, evidentemente a 
integração do aluno às esferas' de 
atividade do meio em que êle vive. 
A coincidência do ano letivo com 
o ano agrícola é necessário por-
que se evitam os prejuízos decor-
rentes da evasão escolar ao se 
aproximarem as colheitas ou, após 
estas, o fenômeno da transmigra-
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ção das famílias de uma para 
outra área de cultivo. tsse fato 
ocorre geralmente, em meio ao 
ano letivo, adotado pelo atual sis-
tema educativo, ou seja, um único 
sistema de ensino para as zonas 
urbanas e rurais. Temos conheci-
mento de que, no Estado do Para-
ná, as medidas objeto desta In-
dicação estão sendo aplicadas, por 
determinação do atual Secretário 
da Educação daquele Estado, em 
diversos municípios. 

Sala das Reunies, 16 de março 
de 1966. 

(a.) Augusto Zenun. 
- À Comissão de Educação. 

QUESTÃO DE ORDEM 

O SR. JOSÉ MARIA MAGA-
LHÃES- Para fins de direito, Sr. 
Presidente, requeiro a V. Exa. o 
seguinte: 

REQUERIMENTO 

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

O Deputado que êste subscreve 
requer a V. Exa. , em caráter ur-
gentíssimo, cópia, sem revisão da 
fôlha n° 55 do discurso pronun-
ciado pelo Deputado Delson Seara-
no, ontem dia 15 de março de 
1966. 

Requer ainda, Sr. Presidente, 
que a página referida seja auten-
ticada por V . Exa. e seja reco-
nhecida a firma. 

Sala das Reuniões, 16 de março 
de 1966 . 

<a.) José Ma~ia Magalhães. 
- Defiro o requerimento e so-

licito da Diretoria da Taquigrafia 
a entrega à Mesa da cópia, sem re-
visão, da fôlha 55, conforme solici· 
tação ,não concordando com o re-
conhecimento da firma. 
(a.) Pinto Coelho 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa 
recebe o Requerimento de V. Exa. 
e tomará as providências solicita-
das. 

Tem a palavra o sr. -Deputado 
Joaquim de Melo Freire. 

O SR. JOAQUIM DE MELO 
FREIRE - Sr. Presidente, Srs. De-
putados. 

Ocup:l a Tribuna na tarde de 
h oje a fim de trazer ao conheci-
mento do povo, como também, 
dêste Plenário, atos de perseguicão 
política que estão sendo feitos e:n 
nossa região. Procuramos, por al-
gum tempo nos afastar desta Tri-
buna com o objetivo nobre e ele-
vado de colaborar para que fôsse 
organizado o Partido Revolucioná-
rio, ou seja, a ARENA. Sentimos 
o empenho de S. Exa., o Sr. Pre-
sidente da República, para que se 
organizasse em Minas êste Parti-
do. Em homenagem, então a S. Exa. 
o Sr. Presidente da República, aos 
nossos lideres Guilherme Macha-
r:l :-- , Aureliano Chaves e muitos ou-
tros líderes da ex-UDN, procura-
mos evitar ventilar, nesta Casa, 
casos inomináveis de perseguição 
política na região Sudoeste do Es-
tado . Mas, agora, já organizada a 
ARENA achamos que não podemos 
mais permitir atos ccmo êstes na-
quela região que representamos. 
Assim, Sr. Presidente e Srs. Depu-
tados, trouxemos, hoje, a esta 
Casa, o relato de fato de uma ci-
dade que temos a honra de repre-
sentar, a cidade de Itamogi, em 
que a Diretora Ido Ginásio Estadual 
demonstra a impossibilidade do 
funcionamento daquele estabeleci-
mento, porque, infelizmente, a po-
liticalha está tomando conta do 
mesmo. Êste relato da Diretora do 
Ginásio Estadual de Itamogi foi 
encaminhado ao ·Sr. Secretário da 
Educação e também a nós, como 
representante daquela região, na 
Assembléia Legislativa. 

O Relatório é o seguinte: 
Exmo. Sr. Secretário da Educa-

ção do ~tado de Minas Gerais . 
Rogamos a V. Exa. a bondade 

de ouvir o nosso relato referente 
ao que se está pasando no "Giná-
sio Estadual de Itamogi". 

Ao recebermos um telegrama de 
D. Maria Antonieta Silveira, Chefe 
do Departamento do Ensino Médio 
comunicando que o funcionamento 
do . Ginásio, em 1966, dependia da 
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autorização do Sr. Secretário da 
Educação, para a Capital se enca-
minhou o Prefeito Sr. Alvino da 
Silva Dias, a fim de conseguir a 
autorização necessária. 

Após v::\rias demarches chegou 
à conclus- • de que elementos da 
ex-UDN e no caso êle, o Sr . Pre-
feito, esbarravam com dificuldades 
de tôda espécie e que a autoriza-
ção, possivelmente não se r i a 
obtida . 

De regresso, foi procurar o che-
fe d? ex-PSD do município de rta-
m-gi, Sr. Domingos João Guerra 
a quem expôs o caso. O referid~ 
Senhor incumbiu, então, o seu fi-
lho, o professor Dr. Francisco 
Guerra de ir a Belo Horizonte 
entender-se com o Deputado sr. 
Dclson Scaran') a fim de conseguir 
a autorização almejada por todos 
e ainda o contrato dos professôres 
do Gin :.'i sio Estadual de Itamogi. 

Dia 2 de março, o Dr. Francisco 
Guerr a partiu para a Capital le-
vando as autorizações expecÚdas 
pelo Comendador Sebastião de Sá, 
Dp. Inspetor Seccional de Guaxu-
pe o respectivo compromisso de 
cada professor e ainda a proposta 
~~ contrato d o s professôres que 
1:1am trabalhar durante o ano le-
tivo de 1966. 

Essa documentação foi entregue 
ao professor Dr. Francisco Guerra 
pela -Diretoria do Estabelecimen-
to. 
. Pelo Sr. Inspetor Seccional ha-
~am sld1 expedidas as autoriza-
çoes seguintes: 

br . Luiz Gonzaga de Carvalho 
(P~omotor de Justiça> - Portu-
gues. 

Terezinha Barbosa Guimarães 
<PSD) - História. ' 

Lourdes Ester Guerra - (PSD) 
- Geografia. 

Dr. Francisco Guerra - (PSD) 
- Matemática. 
4 D!· Darcy Fidelis Marques- Ci-
encias . 

Laís rsmênia Dutra do Nasci-
mento (PSD) -Francês 

Lêda Texeira Marques :..._ Dese-
nllo, 

Adhemar Ceemo de Medeiros 
Inglês . 

Hermínia Isabel de Oliveira -
Org. politica e social. 

Leila Magda Anacleto - Educa-
çã~ física. 

A proposta de contrato era refe. 
rente aos professôres citados. 

Em _regressando, o professor, Dr. 
Francisco Guerra, comunicou à di-
retoria do Estabelecimento que o 
Sr. Deputado Delson Scarano, en-
carregado de tratar de conseguir 
a a~toriza2ão e contrato dos pro-
fessores, nao concordou com a re-
lação dos mesmos, dizendo que ha-
via muitos elementos udenistas e 
substituiu os professôres das ca-
<;e!Ias de desenho. organização po-
ll tica e social e educação física por 
elementos seus, assim: 
. Prof. autorizarlos pela Insp. Sec-

ciOnal - Prof. colocados pelo Sr. 
Delson Se ar ano. 

Desenho - Iêda Teixeira Mar-
ques -Maria Aparecida Costa e 
Silva. 

Org. Política e Social - Hermi-
nia Isabel de Oliveira - Cleide 
Marlene de Medeiros Cardeal. 

Educação Física - Leila Magda 
~acleto - Israel Régis de Me-
deiros. 

Desejamos saber, Sr. Secretário 
quem 

4 
sub.stituiu as autorizações 

d?s tres citados professõres expe-
didas pelas Inspetoria Seccional 
de Guaxupé e quem propôs o con-
trato dos mesmos. 

O quadro de professôres que re-
ceberam autorização para' lecionar 
em 1966. compunha-Se, na sua qua. 
se t otalidade, dos mesmos professô-
res que, em 1965, trabalharam de 
graça, visando apenas a beneficar 
Itamogi e era do conhecimento de 
todos o compromisso que tínhamos 
de aproveitar êsses mesmos bom: 
elementos, quando o Ginásio pas-
sasse para o Estado. Acresce ain-
da Dr. Secretário, que o regimen· 
to do Educandário, no seu artigo 
77, reza o seguinte: 

"Os professôres, quer como re-
gentes, quer como estagiários são 
con~ratados pelo Ginásio, por 'pra-
:z;o mdetemúnado, de acôrdo com 
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as exigências das leis do ensino em 
vigor, combinados com as dispo-
sições da Consolidação das Leis do 
Trabalho, etc". 

As leis não devem ser obedeci-
das? 

Sr. Secretário, quando em 1965 
foram abertas as aulas do então 
"Ginásio Municipal de Itamogi", a 
escolha dos professôres não recaiu 
sôbre elementos de partidos, mas 
Unicamente sôbre elementos que 
r epresentavam valores para o en-
sino. 

Por que agora essa perseguição· 
que atinge àqueles professôres que 
trabalharam de graça e se desin-
cumbiram tão bem da missão de 
m estres? · 

Se a proposta de contrato de 
professôres foi alterada sem que 
a diretoria do Estabelecimento dela 
tivesse ciência para que Diretor? 

Cópia dêste relatório será envia-
da ao sr. Ministro da Educação. 

Esta comunicação, Sr. Secretá-
rio, tem apenas a finalidade de 
mostrar a V. Exa. o critério ado-
tado para o início de funcionamen-
to do Ginásio Estadual de Itamogi. 

Queira receber as nossas cordiais 
Saudações . 
Itamogi, 7 de março de 1966. 
(a.) Maria Guerra - Diretora do 

Ginásio Estadual de Itamogl. 
Firma rec·.::nbec!da no Cartório do 
2.Q Ofício - Tabelião Lourdes x. 
dos Santos - Monte Santo de Mi-
nas: Cartório Bolivar - Belo Ho-
rizonte ; Tabelionato Veiga - São 
Paulo e Tabelião Penafiel - Rio 
de Janeiro . 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa 
informa que o tempo do nobre ora-
dor é de mais 1 minuto na tribu-
na. 

O SR. JOAQUIM DE MELO 
FREIRE- Lamento, Sr. Presiden-
te, que o meu tempo esteja ter-
minando, mas o relatório apresen-
tado a esta Casa, por si só, repre-
senta um depoimento do que está 
se passando naquela cidade do Su-
doeste de Minas . 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
devo dizer que, antes de trazer ao 
conhecimento desta Casa êste do-

cumento, procurei o nosso Hder, 
Deputado Aureliano Chaves e S. 
Exa . teve, com o Sr. Secretário da 
Educação, entendimento, no qual 
ficou resolvido que o Sr. Secretá-
rio da Educação, naqueles próxi-
mos dias, mandaria expedir uma 
Portaria, da Secretaria, dizendo 
que as exigências que estavam sen-
do feitas para o funcio.namento de 
ginásios estaduais não atingiriam 
aquêles já instalados n o Govêrno 
anterior . Não vemos por que ra-
zão o Sr. Secretário da Educação 
venha pedir nova autorização para 
que êstes funcionem; a não ser 
que o Sr. Secretário queira apenas, 
juntamente com outros politicos, 
fazer média à custa do que foi fei-
to no Govêrno anterior. Não po-
demos aceitar estas provocações 
que est ão sendo feitas na nossa re-
gião eleitoral e, de hoje em diante, 
viremos, se necessário fôr, a esta 
tribuna, diàriamente, para denun-
ciar atos iguais a êste. E, ainda 
mais. estando na Casa o Lider do 
Govêrno e o nosso líder Aureliano 
Chaves, faço um apêlo a Ss. Exas. 
para que resolvam êste caso de 
Itamogi, com os outros casos que, 
sei, existem em nossa região e em 
outras regiões, porque, caso con-
trário, me reservo também o di-
reito de uma tomada de posição 
que não sei qual será com relação 
a êste Govêmo que aí está, por-
que não iremos permitir fatos des-
ta natureza, pois a politicalha não 
pode dominar mais em nosso Es-
taro . "É preciso que o Govêmo que 
aí est;á reconheça a hora grave que 
estamos vivendo. Reconheça que 
há nova conjuntura politica no 
país e nós temos meios de comba-
ter com tôda fôrça qualquer ato 
que venha demonstrar persegui-
ções a elementos do nosso ex-Par-
tido, no interior do Estado. 

O SR. PRESIDENTE - Com a 
palavra o Sr. Sinval. Boaventura. 

O SR. SINV AL BOA VENTURA -
Senhor Presidente e Senhores 

Deputados . 
Como representante da região, 

est Ju em condições de avaliar e 
de aplaudir, com pleno conheci-

-495-
mento de causa, o elevado alcan-
ce, em benefício de seu maior de-
s~nvolvimento, que representa a 
conclusão do serviço de energia 
elétrica à cidade de Arapuá, e ora 
realizado pela ERMIG. 

E congratulo-me com o digno 
povo daquele rico Município pela 
obtenção dêsse considerável me-
Ihorame~to em proveito de seu 
progresso e do confôrto de sua p J -
pulação. 

E quero levar minhas congratu-
lações e o meu reconhecimento ao 
Exmo. Senhor Ministro Mauro Thi-
bau, pelas s as atenções e provi-
dências no sentido da concessã o 
das necessárias verbas para a exe-
cução das obras, e, também, aos 
senhores Dr. Luiz Cláudio Maga-
lhães de Almeida e Dr . Evandro 
Barbosa, ilustres Di r e t o r e s da, 
ERMIG, pela dedicação e eficiên-
cia de seu trabalho, levando a bom 
têrmo, e em tempo récorde a sua 
conclusão. ' 

A eletrificação rural de nosso Es-
tado, como vem sendo realizada 
~ela ERMIG- essa admirável en-
tidade, em boa hora criada e am-
parada pel51 Govêrno do Dr. José 
de Magalhaes Pinto- abriu novos 
e ~- omissôres horizontes às popu-
laçoes do interior, sempre ansiosas 
P:>r melhores condições de vida e 
de. J?r_oJ?riedade, .até então apenas 
nvllegw dos maiores centros ur-

banos. 
. O eminente Ministro José Amé-

r~c<;>. que proporcion0u, com a mo-
rilcldad~ de preÇ<?s, o fornecimen-
to de força e luz às favelas cario-
cas, afirmava sempre que, quando 
pres~nciava os casebres e morros 
~ados, sentia um clarão su-

blime na própria consciência. 
E, assim, o Exmo. Senhor Minis-

tro Mauro Tlúbau e os ilustres Di-
retores e colaboradores da ERMIG 
que proporcionaram e promoveram 
a realização dêsse grande melho-
ramento . . hão de receber, agora, 
na su.a c nscinêclaj 'de cidadãos 
~~pr1dores de seus deveres e de-
1.cados ao engrandecimento da 

Patria! o clarão dos aplausos e da 
attd~o das populações reconhe-

cidas e ora benefic.iadas com as 
obras em aprêço. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
palavra o Sr. Deputado Florival-
do Dias 

O SR. FLORIV ALDO DIAS -
Sr. Presidente, Srs. Deputados. 

Tomei conhecimento hoje, pelo 
"Estado de Minas", de referências 
feit as desta Tribuna pelos ilustres 
colegas, companheiros de Arena 
dos ma.is combativos e brilhantes 
Deputados d e s t a Casa, Homero 
Santos e Del.son Scarano à guisa 
de justificarem a sua tes~ de que 
é da atribuiçã0 "da ex-UDN a in-
suflação do movimento estudan-
til para criar dificuldade ao novo 
govérno". E o meu estimado cole-
ga, hoje companheiro de partido, 
Homero Santos, de cuja amizade 
me e~v.aideço, para ilustrar aquela 
tese e1t0u Gomide, ex-Presidente 
do Diretório Estudantil da UDN, e 
o Sr. Elmo Calhau Dias, filho do 
Deputado Florivaldo Dias e ex-Of.i-
cial de Gabinete do Dr. Carlos La-
cerda, como principais lideres do 
movimento" . 

Como homem público até que 
?ão deveria dar resposta ao meu 
Ilustre colega porque não vejo ne-
nhum mal na citação de meu filho 
Elmo Calhau como incentivador de 
um movimento tão simpático que 
refl~te o verdadeiro espírit~ da 
mocidade, da mocidade mineira 
desta terra que nunca desmentiu' 
a sua tradição de terra da liber-
dade, bêrço e túmulo de Tiraden-
tes e torrão sagrado de nossos fi-
lhos e netos . Até mesmo pelo con-
trário, muito me honrou o meu 
ilustre colega e amigo Homero 
Santos com o registro p o r q u e 
tod,.. ~ aquAles que me' supunha~ 
aAlhe~o ao movimento, pelo meu si-
lenciO, !icam sabendo que a minha 
~~a la estava. através do meu 
fllno E~o Calhau, que poderia 
levar a minha carcaça ao teatro 
~os acontecimentos, se alvo fôsse 
ele dos excesscs policiais ·denun-
ciados, o que felizmente não acon-teceu. 
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Como pai, todavia, do jovem 

Elmo Calhau, é que quero dar ex-
plicação ao meu prezado colega 
Homero Santos, para dizer que 
aquêle jovem, além de ter sido 
sempre lider estudantil nesta Ca-
pital, o foi dos Diretórios Estudan-
tis da UDN Estadual e Nacional. 
E não vejo por que a sua condição 
de ex-membro do Gabinete do Sr. 
Carlos Lacerda possa desfigurá-lo, 
a ponto de tirar-lhe a autentici-
dade para participar de um movi-
mento, que não mereceu aprova-
ção somente da Polícia mas con-
tou com a simpatia, os encômios e 
os aplausos do povo, que acompa-
nhou todos os lances de aventura 
democrática da juventude minei-
ra que, se tiver cometi'do um êrro, 
merece ser perdoada em face dos 
ideais de que se acha imbuída, e 
êste êrro, ser somado a muito ou-
tros, que a n ossa história regis-
tra, e que antes de merecer con-
denação e censura das gerações 
subseqüentes. constituem o seu 
maior galardão, porque cometidos 
na defesa do mais sagrado dos 
nossos Direitos: a liberdade. 

Além do mais, meu ilustre cole-
ga, Deputado Homero Santos, de 
cuja amizade muito me desvaneço 
e cultuo, quero lhe comunicar que, 
além de meu filho Elmo set estu-
dante de Direito, goza da mais am-
pla liberdade de pensamento, pa-
lavra e ação contra a qual só opo-
nho a minha autoridade paterna 
se êle se enveredar por caminhos 
escusos, o que jamais aconteceu . 
E, tenho certeza de que, com re-
lação ao ilustre colega, não é outro 
o seu procedimento 

E, finalizando, para ilustrar a 
independência que existe entre 
mim e meu filho, na vida pública, 
quero informar ao meu ilustre co-
lega que, durante o tempo em que 
êle serviu no gabinete do ilustre 
Governador Carlos Lacerda, nunca 
lhe fiz um pedido e nem êle a mim. 
Por isto, é que, escudado nestas 
afirmações, quase desnecessárias, 
para provar a inocência da ex-
UDN nos acontecimento entre po-
licia e estudantes, posso afirmar 

que o meu filho Elmo Calhau não 
participou dos acontecimentos a 
serviço da ex-UDN. 

E a minha solidariedade aos es-
tudantes, menos por um desrespei-
t o à ação policial, foi a explosão 
de minha alma democrática de 
homem público, de pai e cidadão, 
amante da liberdade. 

- Não havendo mais oradores 
inscritos, segue-se a 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE 
PROPOSIÇÕES 

O SR. PRESIDENTE - Estão 
abertas as inscrições para a pri-
meira hora da Reunião de ama-
nhã. 

REDAÇÕES FINAIS 

(A seguir, o Sr. Presidente sub-
mete a discussão e votação os Pa-
receres de Redação Final aos Pro-
jetos n°s. 3.361 a 3.474, os quais 
são aprovados, cada um por sua 
vez, sem debates). 

- A sanção. 

REQUERIMENTOS 

O SR . PRESIDENTE - Sôbre a 
Mesa Requerimento do sr. Depu-
tado Jorge Ferraz, que, na forma 
regimentaL solicita se digne de-
terminar seja consignado, na Ata 
dos trabalhos da Assembléia Le-
gislativa, voto de solidariedade e 

· aplausos, a S. Exa. Revma. sr. Ar-
cebispo Coadjutor, D . João de Re-
zende Costa, pela sua nobre e al-
tiva posição, em face dos aconte-
cimentos que se verificaram, no 
dia 12 próximo passado, nesta Ca-
pital. 

Em votação o Requerimento. Os 
Srs. Deputados q u e o aprovam 
queiram permanecer como se en-
contram. (Pausa). Foi aprovado . 

Sôbre a Mesa Requerimento· do 
Sr. Deputado Lucio de Souza cruz 
que, na forma regimental, solicita 
que, ouvida a Casa, se digne man-
dar consignar em Ata dos nossos 
trabalhos um voto de congratula-
ções com o Uustre mineiro Adauto 
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Lúcio Cardoso, pela sua eleição à 
Presidência da Câmara dos Depu-
tados, e pelo compromisso assu-
mido de defender as prerrogativas 
e a dignidade do Poder Legislati-
yo .e de manifestar-se fiel aos ob-
Jetivos da Revolução. 

cioi_lar o progresso de nossa nacio-
nalidade. 
~ com satisfação, sr. Presidente 

que aqui estamos, para levantar ~ 
l~oss~ yoz e dizer a V. Exa. e ao 
I l~nano e ao J><?VO de Minas Ge-
rais, que o Brasil, neste instante 

Em votação o Requerimento. 
Com a palavra, para encami-

n.11ar a votação, o sr. Deputado Ex-
pedito Tavares. 

O SR. EXPEDITO TAVARES -
Sr. Presidente Srs. Deputados. 

A Merece, em verdade, apoio de 
toda a Casa o Requerimento que 
nesta h ora foi encaminhado à Me-
sa pelo nobre Deputado Lúcio de 
~ouza Cruz, em que pede seja con-
signado na Ata dos nossos traba-
lhos u~ voto de congratulações 
c~m o ilustre mineiro Auauto Lú-
~lo ~ardoso, pela sua eleição para 
presi<!ente da Câmara dos Deputa-
dos, e pelo compromisso por s 
Exa., assumido, de defender as 
prerrogativas e a dignidade do Po-
der I:egislativo, e pela afirmativa 
que fez de _fidelidade aos objetivos 
~~ revoluçao, sonhada e empreen-
ruda . Para ~egenerar uma ordem 
POlítica, social e econômica, degra-
dada durante longos anos. 

Sr. Presidente, aqui estamos 
para em nome da bancada da E'X. 
UDN, por delegação do ilustre 11-
~e~, D~putado Aureliano Chaves, 
.. olidanzar-nos com os têrmos dês-
te Requerimento com que, nesta 
hora, haveremos de homenagear 
es~a ilustre figura de homem pú-
blic~, que é o n osso coestaduano 
PreSidente da Câmara dos Depu-tados. 

Sr · Presidente, é bom frisarmos 
nesta hora, que 0 país, mais dÓ 
que nunca, está necessitando de 
convocar seus valores mais autên-
r.cos. para retomada de seus des-
mos para o inicio de uma era 

nova, em que hão de imperar novas 
normas, dentro do estilo em que 
P!etendemos que a nossa Pátria 
YIVa, que é o estilo da ordem dos 
1~s .de liberdade, da moralidade 

.~ inistrativa, e da defesa enfkn 
os princípios que devem , condi: 

c_o~ Adauto Lúcio Cardoso na pre:_ 
Sidencia da Câmara dcs Deputa-
dos, t.em motivos para crer no 
c~pr~l'l?-ento dos princípios revo-
~uciOnanos que, em boa hora, se 
Impl.antaram no Brasil, através do 
movllil.ento de 31 de março. 

Precisamos ter a consciência do 
nosso dever, em face da nova or-
dem, que aí está e em face dos 
n ° v 0 s postulados democráticos 
como bem diz o requerimento d~ 
Deputado Lúcio de Souza cruz 
~na ordem sonhada e empreen~ 
did~ para _!"egenerar uma politica 
social-economica degradada du-
rante longos anos. 
e Não é dema~s repetir que 0 Pais 
stava a caminho da subversão 

do caos e da anarquia, quando' 
vi~ram as reserva.g morais da Pâ-
t!Iat~ e ~e levantram para opor re-
SIS~enCia à onda que avassalava o 
pais ,tentando infiltrar-se na.g 
n ossas comunidades, tentando de-
turpar o sentido da Democracia 
que A qu.eremos seja cada vez mais 
autentica . Julgamos feliz a idéia 
do nobre Deputado Lúcio de Souza 
C~uz •. quan.do pede ao Legislativo 
Mme1ro, seJa consignado nos Anais 
des!a Casa, êste voto de congratu-
laçoes. E~. verdade, o Deputado 
A~auto Luc1o Cardoso à frente da 
Ca.mar~ dos Deputados, será uma 
garantia da defesa de tôdas as 
normas que devem informar que 
d~vem constituir 0 suporte dr{ dtg-
rudade de todo o povo brasileiro 
dcomo das Assembléias Legislativas 

cs Estados da Federação 
Sr . ~esidente, aqui ficam as 

expressoes com que queremos unir 
a voz ~a bancada da ex-UDN, à 
pretensao muito justa do nobre 
Deputado Lúcio de Souza Cruz 
quando pede que esta Casa home~ 
nageie, neste instante, esta tjgu-
ra impcluta, de passado illbade de 
de homem altivo e digno e que 
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sempre constituiu uma das reser-
vas morais da Pátria. 

Assim somos, pois, pela aprova-
ção dêste Requerimento. 

O SR. PRESIDENTE - Em vo-
tação o Requerimento. Para enca-
minhar, tem a palavra o sr. De-
putado Carlos Megale. 

O SR. CARLOS MEGALE- Sr. 
Presidente, Srs. .Deputados. 

Em nome da ex-Bancada do PR, 
aue sempre madrugou nas lutas 
éivicas pela grandeza da nossa Pá-
tria e pela felicidade do nosso 
povo, venho a esta Tribuna tra-
zer a nossa solidariedade ao Re-
auerimento d :) Deputado Lúcio de 
Z.ouza Cruz que pede um voto de 
congratulações com o ilustre mi-
neiro Adauto Lúcio Cardoso, pela 
sua eleição para Presidente da Câ-
mara dos Deputados, pelo compro-
misso p~r êle asumido de defen-
der as prerrogativas e a dignidade 
do Poder Legislativo e pela sua 
afirmacão de fidelidade aos obje-
ti·ms da Revolução. sonhada e 
empreendida para regenerar uma 
ordem política, social e econômi-
ça, ameaçada durante longos anos. 
Nesta hora aflitiva para os des-
tinos da Nação, em que todos estão 
apreensivos, é natural que esta As-
sembléia se manifeste, pois, teve 
sempre atitudes independentes nos 
seus pronunciamentos, como o fi-
zemos desde segunqa-feira, quan-
d::> a Assembléia se s ::>lidarizou com 
os estudantes, espancados em pra-
ca pública e mais do que isso, 
q u a n d o, novamente, ameaçados 
êsses estudantes, êste Poder Le-
gislativo foi o que abriu suas 
portas de par em par, para que 
êles tivessem g u a r 1 da, de vez 
que, qualquer opressão a êles, se-
ria também opressão a êste Poder, 
que representa a esperança do 
pov . ~les ficaram sabendo que, 
nesta Casa, jamais será posta 
aquela inscrição, afixada à porta 
do Infen1o de Dante: "Laschate 
ogmi esperanza voi che entra te" . 
Pelo contrário. Aqui, se redobrarão 
as esperanças, será retemperado o 
espírito da mocidade, dos jovens 
dispost~s 1\ lutar pela libemad~1 

pela grandeza de nossa Pátria p~a 
doarem à mocidade de amanha, 
um Brasil feliz e independente. A 
afirmação de Adauto Lúcio Car-
doso não nos surpreendeu. Nós 
sempre o conhecemos na luta pela 
dem~cratização de nossa Pátria. 
:rós o encontramos sempre na van-

guarda d~s grandes acontecúnen-
tos e era., portanto, natural que, 
nesta hora, déssemos o nosso apoio 
para dizer-lhe que a Assembléia da 
sua terra natal, na Minas de ou-
trora que dobrava cs sinos em fi-
nados à passagem do Imperador, 
que a Assembléia da terra de Ti-
radentes luta e sempre lutou pela 
liberdade. Esta Assembléia tem o 
exemplo no grande ex-Chefe desta 
terra o saudoso Arthur Bernardes 
que, quando não era permitido fa-
lar contra o G-Jvêrno, contra a 
pre~otência daquela ditadura que 
imperou de 32 a 39 nesta ter:a. 
desta terra foi mandado aos ceus 
de tôda a P átria brasileira aquela 
irase que todo o bom cidadão guar-
dou no seu espírito: "Quanto a 
:mi..'ll, fico com São Paulo que para 
U t ransportou, hoje, a alma cívi-
ca do Brasil" . A alma cívica está 
hoie nesta Assembléia, porque 
elo.giamos a bravura desta gente se 
solidarizando com os estudantes, 
r•rotestando, senhores, contra o es-
p:mcamento de que foram vítimas; 
assim é natural que nesta hora em 
que se leva solidariedade a Adauto 
Lúcio Cardoso, pela sua eleição e 
pela sua reafirmação de que de-
fenderá e continuará defendendo 
as prerrogativas e a dignidade do 
Poder Legislativo, é natural que, 
aqui, gregcs e troianos se irma-
nem para levar-lhe êste voto de 
solidariedade. Nesta hora, é certo 
que não vejo ser eu um homem da 
oposição e tão pouco olho para os 
homenS do Govêrno. Devemos, 
todos nós, congratular-nos, ajudar 
o Govêrn-::> naquilo que estiver 
em nossas mãos; condenã-lo 
quando precisar da nossa conde-
nação. Mas, precisamos, antes e 
acima de tudo, precisamos de pen-
sar um pouco na pátria brasllelra, 
de pensar um po\lco !leste Pais, 
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que é grande geogràllcamente e 
precisa sê-lo econômicamente· 
precisa sê-lo moralmente e preci~ 
sa, pela fôrça intelectual tão gran-
de que tem, de aproveitar t cdos os 
seus bens . ~ preciso que olhemos 
um pouco mais êste Pais, que olhe-
mos e nos lembremos dcs homens 
do interior. Quando vamos à nossa 
terra natal verificamos que o in-
terior precisa de melhores condi-
ções de vida. porque encontramos 
nos hospitaiS das nossas cidades 
centc:nas e centenas de pessoas que 
ali v~ consultar, mas que, segun-
do medicas amigos meus de nada 
adiantam as consultas, 'porque o 
seu mal é alimentação. ~ preciso 
fazer um pouco menos de política 
e cuidar dos interêsses do povo e 
a êle nos irmanamos na hora ~m 
que êste povo reclama n ossa pre-
sença_. ~ isto qu_e o povo espera 
de nos . Tenho dito muitas vêzes 
desta Tribuna que povo não é essa 
gente que vemos nessas avenidas· 
n~o é essa gente que freqüenta às 
vezes restaurantes, boites e cine-
mas; esta é uma minoria. 

Muitos costumam dizer: queixa-
-se de crises, mas, os cinemas e os 
aviões estão sempre cheios. Se cal-
cularmos que Belo Horizonte é uma 
cidade que possui um milhão de 
habitantes, podemos dizer que 
19%. ou apenas 100 mil pessoas se-
nam bastante para freqüentar ci-
nemas e andar de a vlão. Mas na 
realidade, 900 mil pessoas ~em 
~empre almoçam e nem sempre 
J~ntam. Por isto, então, é que pre-
cisamos de nos entender; preci-
samos esquecer u mpouco as lu-
tas políticas; esquecer um pouco 
nossas dissi'clências o que não im-
porta dizer que, devamos esquecer 
um pouco as lutas e dissidências, 
~o~que devam os homens da Opo-
slçao dar as mãos ao Govêrno. 
J?êem-nas tôdas as vêzes que êle 
fiZer um pronunciamento a favor 
da Nação e da mocidade; estentia-
mos a mão tôdas as vêzes que real-
mente a Pãtria n os recla.:nar isto 
mas fora dai, é necessário que cad~ 
um de nós continue na sua trin-
cheira; nós, homens da Oposição, 

continuamos na mesma estacada: 
lutamos em 31 dei março contra o 
Govêrno que caiu, quando muitos o 
aplaudiam e queriam que êle fôsse 
vitorioso. E, se vitorioso, estariam 
solidários com êle, como estiveram 
no Movimento de 37 : Nós outros 
temos combatido e continuaremos 
a combater, mas não o fazemos 
sistemàticamente; pelo contrário 
tôdas as vêzes que êle precisar dÓ 
nrsso apoio, tôdas as vêzes em que 
fôr preciso o voto tla oposição 
ao Govêrno, desde que Minas exi-
ja isto e que nós tenhamos nêle 
confiança, e dêle não desconfio 
devo dizer, êle pode contar com 
a nossa solidariedade, porque já 
disse que o povo está cansado de 
e~perar e o pouco de fôrça que 
amda lhe resta, mercê de Deus é 
a liberdade, e esta não permittre-
mos que acabe. O dia que ela 
acabar, nós cairemos com ela não 
ficaremos de pé, ficaremos oomo 
aquêle velho General francês que 
venct..o seus soldados mortos, no de~ 
sespero da luta, virou-se para 
aquêles que já estavam tombados 
e disse: "De pé os mortos". Se fôr 
preciso, faremos como a feiticeira 
de Lucano, que se levantem, que 
se pusessem de pé, porque a Pá-
t ria precisa de seus exemplos Por 
isto, Sr . Presidente, Srs. DePuta-
dos, é que nós nos exaltamos nesta 
Tribuna; por isto, é que nos sen-
timos orgulhosos, quando sabemos 
que, na Presidência da Câmara 
Federal, está um homem da enver-
gadura moral, d o saber e da for-
mação democrática de Adauto Lú-
cio Cardoso, patrimônio. da terra 
de Minas Gerais e patrimônio da 
terra brasileira. 

Com estas palavras, fica aqui a 
inteira solidariedade da Bancada 
do ex-PR, que, como disse, jamais 
conheceu o comodismo ,sempre 
madrugou na luta cívica pela 
grandeza de Minas e pela fellc1-
dade do Brasil. 

O SR. PR.SiiDENTE - Em vo-
tação o Requerimento. Os Srs. De-
putados que o aprovam queiram 
permanecer como se enconlram 
(Pausa) Foi aprovado. 
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QUEST.A.O DE ORDEM 

O SR. JOS'É MARIA MAGA-
LHAES- Sr. Presidente, em ques-
tão de ordem, encaminho a V. Exa. 
o seguinte Requerimento: 

REQUERIMENTO 

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

o Deputado infra-assinado re-
Quer de V. Exa. seja incluído na 
Resolução já aprovada pela Comis-
são Especial de Sindicância, presi-
dida pelo dign:l Deputado Nicanor 
Armando para apurar os aconte · 
cimentes' entre estudantes e poli-
ciais em Belo Horizonte ,o seguin-
te item: 

Solicitação para a apreciação da 
Comissão de todos os filmes de 
pr:;priedade da Imprensa fa~ada, 
escrita e televisionada, principal-
mente aos "Diários Associados (TV 
Itacolomi) e TV Belo Horizonte, 
Canal 12, que retratam, com mui-
ta veracidade, os lamentáveis epi-
sódios já referidos . 

Sala das Reuniões, 16 de março 
de 1966. 

(a.) José Maria Magalhães. 
- A Comissão respectiva para o 

processamento . 
O SR. PRESIDENTE - A Mesa. 

dentro de poucos minutos, levará 
ao Deputa!do José Maria Maga-
lhães o seu pronunciamento a res-
peito de sua questão de ordem. 

-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 a V. 
Ex a. a palavra pelo artigo 94, para 
tratar de assunto relevante e ur-
gente. 

Sala das Reuniões, 16 de março 
de 1966. 

(a.> .t\u:rell*'no Chav~. 

O SR . PRESIDENTE - Sôbre a 
Mesa Requerimento do Sr. Depu-
tado Aureliano Chaves que, na 
qualidade de líder, pede a palavra 
pelo artig::l 94, para tratar de as-
sunto relevante e urgente. 

A Mesa defere o Requerimento 
e fixa o praz'.J de 40 minutos. 

Tem a palavra o Sr. Deputado 
A reliano Chaves. 

O SR. AURELIANO CHAVES 
Sr. Presidente, Srs. Deputa:dos. 

No momento em que a Impren-
sa de noss ) Estado dá publicida-
de à formação do Gabinete Exe-
cutivo e do Diretório Regional da 
ARE.i.~A. cumpro o dever~~ o~upar 
esta Tribuna para dar e1enc1a do 
conteúdo do mesmo a esta Assem-
bléia Legislativa, para que conste 
dos seus Anais o documento que 
aquêles que ingressamos na ARE-
NA subscrevemos com a finalida-
de precípua de fixarA as nossas po-
sicões em face do novo quadro po-
liÚco, que a revolução d~ 3_1 de 
m a rço criou em nossa Patna. É 
um documento, ao meu ver, de al-
ta relevância, porque, aquêles que 
o subscreveram, f"zeram-no,. quero 
crer com 0 propósito firme e ina-
balá'vel de criar condições para 9-ue 
pudéssemos todos, que estamos rm-
buídos de igual propósito, leva: a 
revoluçüo de 31 de março a atm-
gir seus reais · objetiv?s· Em con-
~eqüência do que assmamos, cada 
um se propõe esquecer o pas-
sado e estabelecer normas condi-
cionais através das quais iremos 
criar nôvo estib de convivência 
política em nosso Estado. AdJ?l-
tir- se o ingresso na nova agrem!~
ção politica trazendo no seu bôJO 
o ranço do passado, é admitir-se 
a inviabilidade do funcionamento 
destas agremiações; a~tir_:-se o 
ingresso na nova agrem1açao da 
expectativa de que iremos percor-
rer através dela a estrada larga da 
popularidade barata, é admitir-se 
que não estejamos ingressando 
nela com reais propósitos de ga-
rantir a sua sobrevivência. Aquê-
les que nela ingressaram devem 
estar c::mscientes de que escolhe-
ram o camtnbQ m~ (u'duo, da& 

-501-
responsabilidades mais duras, das 
dificuldades mais desafiantes. Nin-
guém que se dispõe a subscrever 
ês2e documento, h á de admitir que 
êste ingresso possibilite que se viva. 
em um mar de rosas. Não! As di-
ficuldades são muitas e hão de exi-
gir de cada um de n·ós que se dis-
põe a ingressar na ARENA, a diS·· 
posição de vencer as vicissitudes 
políticas e, acima de tudo, as lutas 
políticas que no passado f oram di-
tadas e ainda insistem em conti-
nuar sendo ditadas por aquilo que 
existe de mais autêntico na polí-
tica mineira, mas, também, de 
mais maléfico que são as picui-
nhas municipais. Haveremos de 
lutar, bravamente sem esmoreci-
mentos. Creio que cada um de nós 
há de estar imbuído dêsse propó-
sito de levar aos n ossos compa-
nheiros do interior uma palavra, 
acima de tudo de compreensão e 
harmonia que o momento presente 
exige, para que a de:nocracia so-
breviva para que todos nós a pro-
fessemos de espírito e de coração e 
contribuamos para o desarmamen-
to de espírito no ambiente contur-
bado em que vive a pátria brasi-
leira. Não há de ser na base do 
raposismo político, não há de ser 
o uso da palavra para dissimular 
o pensamento, não há de ser efe-
tivamente na base dos golpes bai-
xos que esta agremiação politica 
há de sobreviver. Nãe> . Ela há de 
sobre iver. acima de tudo na corr· 
versa franca, leal, positiva e firme, 
por mais quixotesco que isto seja, 
para cafcla um de nós, que somos 
conscientes de n essas responsabili-
dades, perante os nossos compa-
nheiros do interior e mais do que 
isso, perante a pátria comum, que 
desejamos unida, forte e indepen-
dente. Não há de ser, meus preza-
dos companheiros da Assembléia 
Legislativa.. tie Minas, na base da 
fil sofia política, de u:n Fouché 
nem de um · Nicolo Maquiavelli, 
nem de um Mirabeu, nem de um 
Marat, nem de um Richelieu, e 
nem de tantos outros que ponti-
ficaram, no passado, através das 
artimanhas, que haveremos de 

construir uma agremiação política 
que pretenda ser o sustentáculo 
da revoluçã'J {ie março, que, ape-
sar de todos os desenganos, se 
pror;õe firmemente ,sob o co-
mando de um brasileiro ilustre, 
mais do que isso, patriótico, enér-
gico, decidido e firme, que é o Ma-
:!.'echal Humberto de Alencar Cas-
telo Branco, levar êste. país, custe 
o que custar, para o seu glorioso 
destino. O espírito que há tle nor-
tear o comportamento de cada um 
d~. nós, é o espírito do século em 
que vivemos, século, acima de 
tudo, das lutas contra as injusti-
ças que são muitas, que exige:n de 
quem pretenda exercer, na pleni-
tude do seu entusiasmo e tlo seu 
coração, a árdua missão de repre-
sentar a cpinião pública nos Par-
lamentos. 

O espírito que há de nortear ca-
da um de nós há de ser o mesmo 
que norteou o grande Presidente 
Kennedy, no seu memorável dis-
curso de posse . Fixava êle na pre-
cisá de sua linguagem, numa fra· 
se singular, mas que, na sua sin-
gularidade, traz o seu alto signi-
ficado: O comando da vida públi-
ca norte-americana, a tocha dêste 
comando foi transferida çle uma 
geração para outra, forjada na 
luta, na guerra, na defesa dos 
postulados democráticos e cris-
tãos. 

Meus prezados companheiros da 
Assembléia Mineira. Passo a ler 
para que conste, nos Anais desta 
Casa, êsse documento precioso pa-
ra que todos nós meditemos sôbre 
o seu conteúdo, e amanhã as pi-
cuinhas políticas não façam com 
que cada um de nós desfigure os 
propósitos que estão consubstan-
ciados, clara e incisivamente, nes-
te documento. 

Não pensem aquêles que o assi-
naram, estarem fazendo a mano-
bra de entrar por baixo do pano 
para assistir ao espetáculo. Não! 
A responsabilidade está muito bem 
fixada, e todos que os subscreve-
m os, haveremos de, sob pena de 
trair aquilo que há de mais sagra-
do n o mandato que o povo nos . 
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conferiu, que é a fidelidade às po-
sições que assumimos, h3:ver~mos 
de nos nortear pelo conteudo mci-
so neste documento. 
. . O Sr. Jorge Ferraz - ilustre lí-
der. Os integrantes do ex-Partido 
Republicano, segundo ~ su~as tra-
dições. assinaram tambem este_ do-
cumento, entendendo _a nec~ssld~
de da constituição desse diSposi-
tivo partidário, para que a revo-
lução de 31 de março tenha um 
instrumento capaz de atender ~ 
aspiracões do povo, já que nem to-
das as providências governamen-
tais têm alcançado aquelas aspi-
rações quando o povo delas se jul-
o-a credor pelo apoio maciço à Re-o . 
volução. 

Mas para que possamos levar 
esta m~nsagem de paz até. os n~s
sos correligionários do mtenor, 
torna-se necessário que o Govêrno 
do Estado, na pessoa do Sr. Isra~l 
Pinheiro, que a~unciou o. deseJO 
de uma pacificaçao na política do 
Estado de Minas Gerais através da 
Arena externe suas intenções mas 
acompanhada por atos e ação de 
seus auxiliares diretos, para a 
tranqüillda<:ie dos corre~gionários 
do interior. Do contrário, poderá 
v. Exa. estar certo de qu~, em-
bora façamos esta composiçao nas 
cúpulas se o Govêrno do Estado 
não pr~curar supervisionar a p olí-
t ica dentro da Arena, como seu 
patrocinador em ,Minas, se S. ~
não estiver imbmdo do verdadeiro 
desejo de pacificação, esta não 
será possível no interior, se~ _o d:e-
vido respeito às bases mumc1pa~s. 
se assim não fôr, cairá por terra 

todo êsse esfôrço dos lideres da 
cúpula política, na composição do 
Partido, mesmo com os altos ob-
jetivos patrióticos de instrumento 
dos ideais revolucionários. 

O SR. AURELIANO CHAVES -
Acolho nobre líder Jorge Ferraz, 
o oportuno aparte de V. Exa., ao 
fixar com muita propriedade, do-
is pont:::s fundamentais: o primei-
ro, o de que estamos dando à re-
volução de 31 de março um instru-
mento de ação política, qne lhe 

permita vencer as vicissitudes e 
corrigir os enganos_ já cometidos, 
enganos êstes que tem ~ustado ca-
ro ao paciente e ordeiro povo de 
nossa pátria . 

Mas, mais do que isto, ao se 
constituir êste inStrumento de 
ação política, estamos, acima de 
tudo, convictos de que S. Exa ·, o 
Governador do Estado, que tem a 
resp'JÍlsabilidade do comando ~o 
Executivo estadual, estará imbm-
do dos firmes propósitos de gov~
nar não dentro do estilo da polí-
tica' que a revolução repudiou m~s 
dentro de um nôvo estado de cm-
sas; de uma nova ordem :Eolltica, 
em que aquêles que compoem a 
Arena, que é o partido suporte da 
Revolução de 31 de março, seja re-
almente o partido através do qual 
o Governador do Estad~ vá ins-
trumentalizar a sua açao polltica 
em Minas Gerais. Admitir-se o 
contrário, será pré-supostamente 
estar-se constituindo uma agr~
miação política para tra~forma
la numa farsa. E nisto nao acre-
ditamos. Estamos convictos de que 
a agremiação política que agora 
se constitui vai estabelecer dora-
vante um estilo de comportamen-
to reciproco entre o Govern~dor 
do Estado e aquêles que compoe_!ll 
a Arena . As responsabilidades_ sao 
bilaterais, daqueles que compoem 
a Arena, no sentido de transf~r
má-lo em sustentáculo do Gover-
no e do Govêrno com as que in-
tegram a Arena. Admitirmos o 
contrário é efetivamente, estabe-
lecer "a p~iori", que estaríamos 
ingr~ssando numa agJ:emiação po-
lítica que pela sua própria contin-
gência dê conveniência, in!iabill-
za o seu funcionamento. Nao. Es-
tamos certos de que S . Exa. o 
Governador Israel Pinheiro, como 
de resto os homens do ex-PSD, 
que subscreveram êste documento, 
todos homens responsáveis e cons-
cientes de suas responsabilidades, 
~ subscreveram com a consciência 
de que estão com a disposição de 
vencer as dificuldades politicas do 
passado e as suas vinculações e, 
acima de tudo, exercitar dentro 
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da Arena um estilo de comporta-
mento político que não seja aquê-
le tradicionalmente exercido pe-
las agremiações extintas. "Ipso 
facto", este deve ser o comporta-
mento dos homens da minha agre-
miação como, de resto, dos homens 
do ex-PSD, do ex-PR, do ex-PTB, 
do ex-PRP, do ex-PDC, do ex-PL, 
enfim, de tôdas as agremiações 
políticas cDm assento nesta Casa. 
Só assim estaremos exercitando 
com lealdade o nosso comporta-
mento na vida pública. 

E' claro, e isto não há necessi-
dade de se alardear, que as difi-
culdades são muitas, são, às vê-
zes, até à primeira vista, instrans-
potúveis roas, se preliminarmente 
não estabelecermos uma premissa 
maior , que é a da boa vontade e 
da disposição de conviver, então · 
tôdas as premissas posteriores_ a 
premissa menor, e mais do que is-
to, a conclusão será efetivamente 
a inviabilidade da nova agremia-
ção politica. 

O Sr . .1\'Ianoel Costa - Nobre De-
putado Aureliano Chaves. Que-
ro, não apenas como um dos sig-
natários do Manifesto da Aliança 
Nacional Renovadora, mas, princi-
palnv:n te, com a responsabilidade 
de Líder do Govêrno nesta Casa, 
dizer a V. Exa. que a disposição, 
o propósito do Governador Israel 
Pinheiro é, como já tem sido, o 
de dar ao Partido que, com a nossa 
comum responsabilidade, se orga-
niza em Minas Gerais, condições 
de tranqüila convivência. E' que, 
Sr. Deputado,. os homens que 
apoiaram a eleição do Sr. Israel 
Pinheiro que, nesta hora, assumi-
ram, em Minas, a responsabilidade 
de ao lado dos antigos udenistas 
e antigos republicanos, organizar 
a Arena em nosso Estado, senti-
ram, pesaram e mediram a res-
ponsabilidade. E pode V. Exa., 
nesta hora, ficar certo de que en-
vidaremos esforços, desarmaremos 
os espíritos e faremos com que Mi-
nas encontre, em um plano alto, 
um entendimento para que, real-
mente, haja essa desejada convi-
vência que será, antes. de tudo, o 

resguardo da democracia e da li-
berdade . Quero dizer a V. Exa. -
c interpreto nesta hora o pensa-
mento do Governador do Estado 
- que o Sr. Israel Pinheiro tem o 
propósito e o desejo de criar em 
Minas o clima necessário e indis-
pensável para que possamos esta-
belecer um Partido Político que 
seja com exatidão a reiliú.ão de 
homens que querem a grandeza 
do Estado e do Pais . Pode v. Exa., 
nesta hora, anotar minhas pala-
vras, pois elas são uma afirma-
ção de compromisso e uma afir-
mação de que daremos condições 
e clima para que a ARENA encon-
tre em Minas a convivência que 
desejamos e para a qua1 temos a 
obrigação de contribuir. 

O SR. AURELIANO CHAVES -
Louvo, nobre Deputado Manoel 
Costa, o oportuno aparte que V. 
Exa. acaba de proferir. Recebo-o 
com a autoridade que V. Exa. tem 
neste instante, de llder do Govêr-
no na Assembléia, convicto de -que 
as palavras de V. Exa . traduzem, 
com fidelidade, o sentimento e o 
àesejo de que está possuido o Go-
vernador de criar, em Minas Ge-
rais, um clima de entendimento e 
de harmonia que permita aos ho-
mens, que se integraram na ARE-
NA, dar a esta agremiação pollti-
ca o sustentáculo que ela preten-
de e deve ser do Movimento Re-
volucionário de 31 de março, con-
dições fundamentais para que, 
at ravés desta cc:nvivência frater-
nal, possam os, gradativamen~e, 
caminhar para uma reformulaçao 
completa, não só de forma, mas 
de essência, da mentalidade pollti-
ca do nosso Estado, visando, fun-
damentalmente, a criar, em Minas 
Gerais, que é a síntese da reall· 
dade brasileira, as condições es-

senciais para que, daqui, parta, 
realmente, êsse grito de entendi-
mento e de harmonia que há de 
ressoar por t odos os rincões do 
solo pátrio, tendo por finalidade 
precípua dar condições à Nação 
Brasileira que Deus fêz grande e 
que nós não haveremos de fazê-la 
pequena, condições para Que ela 
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possa sob o comando firme do Ma-
rechal Castelo Branco, colimar os 
seus reais objetivos, que ~ão ~e 
propiciar ao povo brasileiro tao 
sofrido e tão desenganado as con-
dicões fundamentais de ter den-
t ro em breve, uma vida; mais hu-
mana, mais cristã, maiS justa. 

o Sr. Otelino Sol - Nobre co-
lega. o pronunciamento ~e V. Exa. 
tem ressonância e acolhida entre 
cs pessedistas desta casa, que su-
bscreveram o Manifesto da Arena. 
Destaco no pronunciamento de V. 
Exa., c~mo também há pouco nas 
palavras d 'J Líder do Govêrno, nes-
ta Casa o nobre Deputado Ma-
noel Costa, expressões como estas: 
renúncia, compreensão, harmon-
nia, recíproco entendimento. Que-
ro dizer a V. Exa . , e aos meus 
colegas _ ne::;ta casa, que é intenção 
do Govern adcr Israel Pinheiro pa-
cificar e harmonizar Minas e que 
ês~e seu propósito patriótico e al-
tivo tem acolhida entre os pesse-
ã istas desta Casa. Só assim, com 
renúncia e c: mpreensão nós, mi-
neiros. que temos uma grande res-
ponsabilidade na Revolução <;Je 31 
de Março, poderemc.s proporc10nar 
r--s t im lo c prestígio ao Marechal 
castelo Branco para que S. Exa . 
conti.''lue a levar Minas e o Bra-
sil aos seus gloriosos dest.inos. 

O SR. AURELIANO CHAVES-
Recebo, com prazer, nobre Depu-
tado Otelino Sol, o seu oportuno 

aparte . V . . Exa . tem autoridade 
para faiar, como falou, porque é 
um Deputado cujo comportamen-
to nesta Casa, tem sido marcado 
pe'las constantes que foram alinha_ 
das no seu bri'hante aparte . 

Passo a ler, neste instante, pa-
ra conhecimentJ da Casa, e para 
que conste dos seus A'!:lais, o docu-
ment::> q1 e aquêles que ingressa-
rn.m 1 ~ 1~REHA, om no3 subscre-
vemos: 
"O MANIFESTO 

"O Brasil, após a Revolução de 
L.,_r..rco ele 1064, ive profundas 
tr~r.sforn ações sociais, políticas e 
econômicas. 

Novas perspectivas de paz e de 
progresso se abrem aos seus des-
tinos. o Govêrno da República, empe-
nhado em se manter fiel aos 
ideais que determinaram a defla-
gração da jornada libertadora, as-
sentou o ropósito de reorganizar 
a vida J:Olítica do país em moldes 
aue lhe assegurem sobrevivência 

e ~continuidade. Para essa tarefa 
se disuõe a convocar todos os ci-
dadães e homens públicos em con_ 
dLões de contribuir não somente 
pa"ra a consolidação dos princípios 

revolucionários que ainda para 
a restauração definitiva do pro-
ce:;so democrático do Govêrno. 
Resistências naturais têm de ser 
,,-encidas em face das estruturas 
político-partidárias até há pouco 
vigentes . 

A hora atual, todavia, está a 
exigir alta compreensão e esp~ito 
de renúncia, não apenas dos diri-
gentes governamentais como tam-
bé das lideranças políticas, po-
pulares, econômicas autênticas em 
benefício da nova ordem que se 
vai instituindo no Brasil. 

Impõe-se que, movidos por sadio 
e lúcido patriotismo, todos cola-
borem no esfôrço para a mudança 
de rumos que reclamava o país na 
defesa dos valores permanentes de 
sua civilização e de sua cultura. 
À vista dêsses altos propósitos ma-
nifestados pelo Govêrno da Repú-
blica Minas não podia faltar, com 
seu decidido apoio à concretização 
do plano em marcha. E aqui, hoje, 
está presente à convocação dos 
rr.nis p, os sentiment~s do povo 
brasileiro . 

I- spiradas nesses objet ivos, de 
alta sig ificação cívica e visando, 
s bretudo, a resguardar a paz e a 
tranquilidade nacionais, é que di-
versns correntes politicas neste 
jnstante se congraçam e se con-
fraternizam, sensibilizados pelo 
imperativo cívico e moral da re-
construção da pátria. 

Decidem, por isso, a integrar-se 
na Alianca Renovadora Nacional, 
aue haverá de ser o instrumento 
ê.:etivo de realização dos ideais re-
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volucionários de aprimoramento 
de nossas instituições políticas e 
mais adequada solução de nossos 
problemas econômicos, dentro dos 
princípios de justiça social. Em-
bora sem a estrutura de partido, 
mas com suas atribuições, as 
exercerá ela para os pleitos dire-
tos e indiretos do ano em curso. 

Todos os que passamos a compor 
os seus quadros temos o mesmo 
objetivo de ação comum em prol 
da causa revolucionária, de pro-
fun das r azões populares. 

Em seu seio se apagarão antigas 
divergências, a fim de que cedam 
lugar ao espírito de harmonia e 
entendimento que de nós exigem 
o presente e o futuro pela grande-
za da nação. Em suas fileiras, to-
dos teremos t ratamento igual, sem 
prevenções pessoais, sem preferên_ 
cias políticas . 

Êsse o compromisso que todos os 
seus integrantes assumem peran-
te o povo e a opinião pública. 
Nossa opinião está feita: entre a 
volta ao passado e o impulso para 
o porvir, sob a inspiração das re-
formas em curso, preferimos a ca-
minhada para a frente, certos de 
que maior serviço não poderíamos, 
neste momento, prestar ao Brasil 
e ao nosso Estado . 

Res.:Ivemos, dêste modo, dar nos-
so decidido apoio em Minas Ge-
rais à formação do Diretório Re-
gional, através dêste documento 

que juntos assinamos". 
O Sr. Athos Vieira de Andrade ·-

Nobre Deputado Aureliano Cha-
ves, eu seria incoerente comigo 
mesmo e fugiria à responsabilida-
de pessoal que tenho nesta Casa. 
se não usasse esta oportunidade 
para aparteá-lo. Louvo, ·por um 
lado, a intenção de V. Exa. em 
tentar trazer, para esta Casa, o 
espírito que deveria ser de todos 
os mineiros . Tod-'3. via, nobre De-
putado diante du fato concreto, 
que é a organização da ARENA, 
Partido Governamental, e diante 
das palavras do ilustre lider do 
Govêrno, Deputado Manuel Costa, 
que tenta impregnar esta Casa de 
suposta atuação benéfica do Go-

vêrno, no sentido de criar condi-
ções no interior do Estado para 
pacificação, quero indagar de V. 
Exa. : Ainda não assinei êste do-
cumento, e não o assinei, exata-
mente, porque, até agora, não exis-
te em Minas Gerais êste clima de 
pacificação . O Sr. Governador do 
Estado, na pessoa dos seus repre-
sen tantes legais, especialmente do 
Sr. Secretário da Educação, não 
tem proporcionado no interior do 
Estado as condições minimas à 
pacificação . Eu diria, para com-
provar que por 7 vêzes, trouxe de-
núncias reais, desta Tribuna, com 
nomes, fatos e datas e, até hoje, 
o Sr. Governador do Estado, que 
recebeu cópia de todos os meus 
discursos pois eu os enviei a S. 
E .. a., nem o Sr . Secretário da 
Educação e nenhuma outra auto-
ridade tomou conhecimento das 
denún cias que fizemos aqui. En-
quanto isto, o Sr. Prefeito Muni-
cipal de Bom Jesus do Galho, com 
mais de 60 homens, invade o gru-
po escolar do distrito de Quartel 
do Sacramento para destituir ile-
galmente sua diretora, Profa. Ma-
ria Teixeira Maia. O delegado de 
polícia, um major que para lá foi 
mandado pelo Govêrno, recusa-se 
a abrir o inquérito contra o Sr. 
Prefeito Municipal. Por duas vê-
zes telegrafei àquela autoridade e 
ela se recusa a instaurar o com-
petente inquérito . Enquanto isto, 
o Prefeito Municipal de Sobrália 
vai até o 6° Batalhão e traz de lá 
um tenente e 6 soldados para usá-
los como instrumento de poder na 
instalação das aulas do grupo es-
colar daquela cidade. E' verdade 
que não conseguiu seu intento, 
p : is a polícia inteligentemente 
compreendeu a manobra. 

No Distrito de Passa Dez, uma 
professôra destitui a diretora nor-
malista e coloca em seu lugar, 
uma colega leiga . No município 
de Córrego Nôvo, uma diretora que 
não é normalista e que ainda é 
aluna, destitui 5 professôras está-
veis, padronizaldas, e S. Exa., que 
já foi Secretário da Educação, sa-
be o que isto representa, e em se11 
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lugar coloca 5 professôras leigas, 
sem credencial alguma. Já apela-
mos para o Govêrno do Estado e 
para o Sr. Secretário da Educação 
e a Inspetora Seccional que lá foi 
para apurar os fatos foi desfei-
tea.da, insultada, humilhada pela 
àiretora-aluna, juntamente com o 
Prefeit:) daquêle município e até 
hoje o Govêrno não tomou qual-
quer providência. 

Como é que vamos acreditar 
nesse palavreado bonito, do líder 
do Govêrno, que existe clima no 
interinr do Estado para formação 
da ARENA? Enquanto existir o 
que existe, não po .... e ei assinar 
nenhum documento, porque não 
creio na sinceridade do líder do 
Govêrno, porque o Govêrno não 
tem correspnndido ao que dêle se 
espera nesta Casa. 

O SR. AURELIANO CHAVES -
V. Exa., como um dos mais au· 
têntlcos revolucionários, aborda 
o problema existente no interior 
do Estado, e que dificulta efetiva-
mente, a convivência. E' provável 
que eu, ao ocupar esta Tribuna, 
fixando o propósito de que todos 
devemos estar imbuídos, a o fixar 
novas condições para convivência, 
esteja, em última análise, me trans-
formando naquele em que al~P m 
Deputado enxergue um Dom Qui-
xote. E' provável, é muito prová-
vel. Estou, entretanto, com êste 
firme propósito . Não pensem, po-
rém, que eu seja passível de ser, 
como e diz na giria, empurrado 
tranqüilamente com a barriga. Na 
ARENA, estou me empenhando a 
fundo, convicto, acima de tudo, de 
que estou praticando um ato pa-
triótico em beneficio dos superiores 
interêsses {iêsse País. Os homens 
dêsse Estado, com a responsabili-
dade que têm de Estada-Líder na 
Federação, com as responsabilida-
des que têm de homens públlcoa 
de um Estado-Líder, devem e po-
dem encontrar a maneira de con-
viver. Estamos certos de que, na 
constituição do diretório regional 
da ARENA, serão fixados os crité-
rios para essa convivência e que, 
através da fixação dêsses critéri-

.os, possamos, efetivamente, partir 
para o entendimento. 

Se, infeliZJI\entê, nós, mineiros 
que, dentro da Federação, somos 
titi - s como h omens capazes de 
dialc~ar permanentemente, n ã o 
pudermos encontrar um divisor 
comum para nossas diferenças, 
então seja o que Deus quiser. Se 
não pudermos efetivamente ven-
cer essas dificuldades, então que 
o País e o Estado caminhe para 
outros destinos e que Deus o pos-
sa conduzir. Esta a minha opini-
ão, êste o meu ponto de vista. Vou 
caminhar resolutamente, vencen-
do as tempestades e até os risos 
íntimos porque, felizmente, a Pro-
vidência Divina me dotou de su-
ficiente fôrça física e moral para 
suportar as vicissitudes, os trope-
ços, os desenganos, as incompre-
ensões e as injustiças . Estou no 
roteiro no qual me propus cami-
nhar, convicto, acima de t do, de 
que pratico um ato de acôrdo com 
os superiores interêsses de meu 
pais. 

O Sr. Carlos Megale - Nobre 
Deputado, todos nós sabemos que 
vamos encontrar na ARENA obs-
táculos inúmeros para transpor . 

Eu espero que a nossa consciência 
democrática e o nosso nunca des-
mentido amor a Minas e ao Bra-
sil, sejam superiores a êsses obs-
táculos que vamos encontrar. 
Quanto ao fato de estar S. Exa. 
à frente dêsse movimento, isto im-
port a dizer que nós podemos segui-
lo confiantes porque V. Exa. é 
uma grande bandeira de que esta 
Casa se orgulha. Homem do ex-
PR, a que pertence êsse bravo e 
denodado companheiro Athos Vi-
eira de Andrade, signatário da 
ARENA, por ela lutarei porque, 
como disse há alguns minutos na 
Tribuna, a p átria está em dificul-
dade, o povo sofre, não tem o que 
comer nem o que vestir e não é 
possível que os homens públicos 
responsáveis pelos seus destinos 
se desintendem, mas nem sempre 
podemos nos entender. Naqullo 
que me diz respeito hei de fazer 
todo safrifício para 1r até o fim, o 

-507 
que não importa dizer que, nessa 
hora, membro da ARENA, eu dei-
xe de trazer a minha solidarieda-
de a Athos Vieira de Andrade. Es-
~u c~r.to de que, na formação do 
D!fetori? d~ . ARE!iA, o objetivo 
des~e Du~tono sera a pacificação, 
ser~ corrigir as_ injustiças já pra-

ticadas. Eu nao precisava dizer 
porque, V . Exa. sabe, que a mi-n?a voz secundaria a de Athos Vi-
eira de Andrade em todos os pro-
test~s contra injustiças a compa-
~eiros nossos, quem quer que se-
Ja . Mas, quero r enovar a v Exa 
Sr . Deputado, a minha afirmaçã~ 
de que V. Exa. é realmente uma 
bandeira de esperança na ARE-
NA para todos nós. 

logo.. en~endo Democracia com 
c~nVIvênc a dos partidos de oposi-
ça~. E.' nesta hora em que v . Exa. 
delil!ela o caminho do partido do 
Govern? nesta Casa, que talvez se 
com.~ora de. mais de 70 deputados, 
eu J a tracei a minha caminhada 
no partido da oposição, porque 
ente?do que a revolução da qual 
participei e em cujos princípios 
fun~amentais ainda acredito se 
desv;1.0u na sua rota e precisa re-
toma-la com o Povo 

O SR. AURELIANO CHAVES _ 
Agradeço profundamente o seu 
apar te V.: Exa. sabe, perfei amen-
te, o apreço e a estima que dedico 
e quero cr~r que as suas p alavras ~ 
~eu respeito foram, acima de tudo 
ditadas pela nossa amizade frater~ 
nal. 

O Sr. Carlos · Megale _ São an-
tes de tudo, honra ao mérito. 

O SR. AURELIANO CHAVES _ 
quço o nobre Deputado José Ma-
na Magalhães. 

O Sr. José Maria Magalhães _ 
Nobre Deputado, desejo que 0 fu 

turo confirme os anseios de V-
Exa .. Como ex-colega de partido. 
adnurador incondicional da suá 
bra~ra cívica e, sobretudo, da sua 
sere~d.ade e 'tia sua lealdade no 
:?Cerciclo da causa pública, eu' as-
ISto, vercla~iramente er.:lociona-

do, a pregaçao de fé que V Exa 
faz.? futuro não deverá ser i.ngr~ 
to c m v. Exa. porque V Exa é 
homem bem intencionado. Mas 
devo, nesta oportunidade comunJ 
car ao meu ex-companh~iro u; 
Pretendo traçar a minha cÓnd~ta 
r~sta Casa com o mesmo patrio-
N mo 9- e V. Exa. se propõe fa .. ê-lo 

assa Intenção é de servir a Pátria. 
e serVi-la num regime democráti-
co, I;Je~encendo a um Partido de 
~~O~lçao ao de V Ex a. porque 

o entendo democracia no monó-' 

E' J?_reciso, justamente, que a 
posiçao, construtiva e patriótica 

façS;. retornar ao seu camlnh~ 
a.9ueles princípios de que a revolu-
çao se afastou, para a felicidade 
de nosso povo. 

Fica, aqui, nobre Deputado a 
n : ssa disposição. Poderemos' dis-
cordar de v. Exa., mas reconhe-
cemos ser V. Exa. um lider sin-
cero e patriótico, esperando que 
V · Exa . , t~mbém, reconheça, na 
noss~ . caminhada, os melhores 
propos1tos. 

O SR . PRESIDENTE_ o tem-
po do nobre orador j á está esgo-
tado. 

O SR. !i URELIANO CHAVES _ 
Sr · Pres1~este, peço à Mesa que 
me permita, apenas, concluir 0 meu pensamento . 

Nopre Deputad~ JoSé Maria Ma-
galhaes, V· Exa. sabe do aprêço 
que tenho pelo seu comportamen-
~0 e a .amizade pessoal que lhe de-
~0 · S~I que a oposição conta, em 
... eu bojo, com homens de grande 
envergadura. Estou certo de que 
a_ preser;ça de V . Exa.' na oposi-
çao, assun como a de tantos ou-
tros Deputados com assento nesta 
~sembléia, há de constitUir efe-
tl amente, um m otivo para ~ diá-
logo I?ermanente, em beneficio dos 
supen?res interêsses do pais. To-
d?s nos entendemos que a essên-
~Ia da, democracia é 0 diálogo E 
este s? ~Xiste na medida em que 
as posiçoes se ·fixem de um e de 
ou~ro lado . Estou certo de que o 
paiS há de lucrar muito com êste 
p~rmanent~e diálogo, entre oposi-
çao e G?verno, e que todos tenha-
mos, acuna de tudo, um ideal co-
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mum, qual seja o de atingir os 
supremos interêsses do pais e de 
seu povo. Há deA s~ encontra~, 
mesmo nas divergenCias, por maiS 
profundas que sejam, um ponto 
comum, que há de ser sempre o 
interêsse do povo. o aparte que V. Exa. profere 
ao meu discurso representa para 
mim um estimulo nesta árdua ta-
refa que t cdos nós temos, com 
igual responsabili{iade, de repre-
sentantes do povo. 

Advertido por S. Ex.a., o Sr. Pre-
sidente de que o meu tempo está 
esgotado, peço a atenção da Casa 
para o manifesto que todos subs-
crevemos, para que conste dos 
Anais desta Casa como documen-
to predso a abalizar o comporta-
mento de cada um de nós. 

-Vem à Mesa: 

REQUERIMENTO 

Exmo. Sr. Presidente da Assem· 
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. o Deputado abaixo assinado vem 
requerer a V. Exa. lhe seja con-
cedida a palavra pelo art. 94 do 
Regimento Interno para, de acôr-
do com o art. 95, transferi-la ao 
Sr. Deputado Delson Scarano, que 
tratará de assunto relevante e ur-
gente. 

Sala das Reuniões, 16 de março 
de 1966 . 

(a.) Manoel costa - Líder do 
Govêrno. 

O SR. PRESIDENTE - Sôbre a 
Mesa Requerimento do Sr. Deputa. 
do Manoel Costa, que requer a pa-
lavra pelo artigo 94, para, nos têr-
mos do artigo 95, transferi-la ao 
Sr. Deputado Delson Scarano. que 
tratará de assunto urgente e re-
levante. 

A Mesa defere o Requerimento 
e fixa o prazo do orador em 40 mi· 
nutos. 

Antes, porém, de dar a palavra 
ao nobre Deputado Delson Sca-
rano, a Mesa comunica ao Depu-
t ado José Maria Magalhães, que 
ocupou a Tribuna em questão de 
ordem, requerendo providências da 

comissão de Sindicância, criada 
por esta casa para investigar os 
acontecimentos ocorridos nesta 
Capital no sábado e ~nt_em, que 
encaminhou àquele orgao o seu 
pedido, para a devida apreciação, 
o que faz segundo os têrmos do 
nosso Regimento In temo. 

Tem a palavra o nobre Deputa-
do Delson Scarano. 

O SR. DELSON SCARANO- Sr. 
Presidente, Sre. Deputados. 

Venho a esta Tribuna após tê-la 
ocupado o nobre líder, Deputado 
Aureliano Chaves, que fêz uma ex-
posição clara a esta Casa e a tô-
da Minas Gerais, sôbre a consti-
tuição do partido Aliança Renova-

dora Nacional. S. Exa., neste 
magnífico discurso, que eu consi· 
dero uma pregação de fé , veio jus-
tamente trazer a esta Casa uma 
peça oratória digna de seu com-
portamento político nesta ~em
bléia. Quando S . Ex a. e:xpoe o 
seu pensamento sôbre seus propó-
sitos de ingresso na ARENA, nu-
ma demonstração de cumprimen-
to dos compromissos por S. Exa. 
assumidos neste instante, S. Exa. 
pode estar certo de que nós, que 
assinamos êste documento, tam-
bém estamos imbuídos dêste mes-
mo propósito ; propósito eleva<!_o, 
no sentido de trazer a pacificaçao 
política a Minas Gerais; propósi-
to de trabalharmos em benefício 
do engrandecimento de nossa pá· 
tria. 

Portanto, suas palavras, seu 
pensamento, também são os nos-
sos pensamentos e propósitos. S. 
Exa. ainda disse que é preciso fi-
xarem-se critérios. S. Exa. disse 
mais: que não se pode, absoluta-
mente, trazer para os debates as 
lutas políticas desagregadoras, as 
picuinhas municipais. Concordo 
com o seu raciocínio. E' necessá-
rio fixar critérios e não envolver 
picuinhas municipais, para que 
possamos levar adiante o pensa-
mento e os objetivos desta agre-
miação que nasce fortalecida em 
nosso Estado. 

Ocupo esta Tribuna, Sr. Presi-
dente, Srs. Deputados, para res-
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ponder acusações que foram lldas 
por um Deputado desta Casa a 
respeito da minha conduta, de 
perseguição política no município 

e rtamogi. Esta é a razão da mi-
nha vinda a esta Tribuna: foi lido 
um ofício endereçado ao Sr. se-
cretário da Educação pela emi-
nente Diretora do Ginásio Estadu-
al de I t amogi, em cuja pessoa ve-
jo os verdadeiros dotes de grande 
educadora. Mas, é necessário que 
se esclareça a esta Casa e a todo 
o Estado de Minas Gerais, sôbre a 
veracidade dêste fatos. É n eces-
sário fixar critérios para que a 
P~~ENA, lá, realmente, possa so-
breviver. Entre êsses critérios po-
deremos fixar o que pode fa-
zer com que as injustiças prati-
cadas sej am corrifri.das . Êste deve 
ser o primeiro objetivo. Mas, an-
tes de entrar no assunto quero 
dizer a esta Casa que a' minha 
conduta política, desde o ano de 
1!t45. quando participei da funda-
ça"~ do ex ,PSD. foi a de cumprir 
sempre com o meu dever cívico. 
Peço aos Srs . Deputados que, du-
rante os governos em que ocupa-
va o Palácio da Liberdade o meu 
Partido, mostrem à Casa c u a 
t?do o Estado um ato de injus-
tiça ~u de perseguição praticado 
por mrm . Jamais persegui um fun-
c·onário público jamais prejudi-
qu_ei o interê se de quem quer que 
seJa . . M~u trabalho n a política se 
~onst1t~u em eivindicar, junto 
as a:u:torrdades fe erais, alguns be-
n_eficios para minha região, até en-
tao, abandonada, desprezada e 
m?l'ginalizada paios Poderes Pú-
blicos do Estado . Consegui, real-
~ente, verbas para as Prefeituras 
C?~t.~rem ginásios, inclusive o 
gl~fl.Slo de Ita::nogi. Por esta razão, 
fui tachado, nesta Casa, com a pe-
cha ment irosa e caluniosa de cor-
rupt . Corrupto é o homem que 
c~r>~egue uma verba para criar gi-
nas!os? Corrupto é o homem que 
eqmpa Hospital? Ent~.o. corruptos 
devem ser todos os Governantes 
que instalarem e criaram benfei-
torias nos municípios d::> nosso Es-
tado, . 

Pois bem, Srs. Deputados, fot 
lido, hoje, nesta Casa, o oficio da 
ilustre Diretora do Ginásio de Ita-
mogi, ainda com comentários do 
ilustre Deputado, que ocupou esta 
Tribuna, para dizer que eu estou 
fazendo politicagem. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
ou dizer os motivos que me ins-

piraram a dar um lugar ao sol à 
professôra Maria Aparecida Costa 
e Lima. Essa professôra lecionou 
no Grupo Escolar de Itamogi, du· 
rante 21 anos. 

Constituiu família, uma prole 
numerosa. Depois, com a entrada 
de uma diretora, não sei se doente - . ' n ao sei e sofre das faculdades 
m entais, ela, por inspiração polítL 
ca, fêz processar um inquérito, de 
que es ta:nos recorrend::>, na Secre-
taria de Educação, para nulidade 
d e t udo aquilo que foi feito sob ins-
piração política. Esta senhora Ma-
ria Aparecida Costa e Lima c~m 4 
filho.:; studando no Ginásio, com 
residência em Itamogi, casa pró-
p ria construída com o sacrifício de 
seu marido, foi transferida para 
Claraval, para um município que 
nem luz elétr ica, na época, possuia . . ' nem os meios de lá permanecer, 
u:na senhora que teve de abando-
nar o la r, ~eus filhos e espôs , por-
que lhe fizeram uma grande in-
justiça. A esta mulher eu prome-
ti, em praça pública, que, .se o Sr. 
Go-..:ernador do Estado, Israel Pi-
n_ e1:o, fõsse eleito, levaria o seu 
caso ao conhecimento de S. Exa ., 
a fim de que fôsse reparada esta 
injustiça. A oportunidade surgiu 
e ela foi lecionar no Ginásio de 
Itamogi, por ser competente e es-
tar devidamente credenciada para 
tal fim. 

O segundo caso, Sr. Presidente 
e Srs . Deputados, é o do professor 
~rael Furtado de Medeiros, jovem 
amda, mas com autorização ex-
pre~sa do Departamento de Edu-
caça~ Fisica desta Capital, para 
Ie~10nar no Ginásio de Itamogi. 

Indiqueio nome dêsse môço por-
que a diretora lhe prometera que 
seu nome seria incluído na rela-
ção dos professôrés. Maa isto hão 
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aconteceu. Resolvi então tomar 
esta atitude de procurar o Secre-
tário da Educação e o Governador 
do Estado, uma vez que o caso 
muito me impressionara. tste mo-
ço dirigia o Cartório que perten-
cera a seu pai, na cidade de Ita-
m.ogi, durante 30 anos. tste car-
tório era a única fonte de renda 
desta família. Com a morte de seu 
pai, que se 'Cieu há 7 anos, êste ra-
paz assumiu a direção do Cartó-
rio, mantendo sua família com o 
seu rendimento. No ano passado, 
quando estava à frente da Secre-
taria do Interior o ilustre Secretá-
rio Manoel Taveira, foi aberto um 
concurso ao qual se candidataram 
3 nessoas: o rapaz, cuja história 
estou contando, ~ filho de um 
chefe udenista da cidade de Ita-
mogi, na época, e um outro jovem. 
o Sr. Israel Furtado de Medeiros, 
ao iniciar a sua prova, foi avisa-
do por um funcionário daquela 
Se~retaria do Interior, não ser 
preciso se submefler àquele concur-
so, porque êle já era titular. Pois 
bem: êsse moço veio com sua ve-
neranda mãe a esta Capital, fêz 
um apê1o a·) Sr. Secretário, a fim 
de que não lhe retirassem o Car-
tório, pois era dali que tirava o 
sustento para sua familla. Pois 
bem: o ilustre Secretário do Inte-
rior nomeou o filho do Chefe ude-
nista e retirou, dessa família, o 
cartório; êsse môço foi indicado por 
mim, para ser o professor de edu-
cação física do ginásio de Itamo-
gi, porque êle precisa viver e tra-
balhar. 

Pois bem, Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, porque indiquei a 3.a 
professôra, Cleide Furtado de Me-
deiros? Porque, além de ser filha 
dessa senhora que perdeu o cartó-
rio, tem o 29 para o 3° ano da Fa-
culdade de Filosofia e é, talvez, a 
rnôçu mais culta da cidade e cre-
denciada pelo Ministério de Edu-
cação e Cultura para lecionar. O 
que houve de mais grave é o que 
ocsrreu com o meu acesso às de-
pendências das Secretarias de Es-
tado, quando pude observar, no 
processo que deu posse ao titúlar 

do cartório de Itamogi. que êste 
môço fêz o concurso, tomou posse 
e está em exercido de suas fun-
ções sem ter apresentado o seu 

certificado de reservista para a 
tal posse. Retirei a Lei que êle in-
vocou para servir de argumento 
ao Sr. Secretário do Interior, di-
zendo que a Lei n° 9. 500, no seu 
artigo 140, de julho de 1946, evi-
tava, ou dispensava a prova de 
que êle apresentasse a sua Cartei-
ra de Reservista. Copiei e trouxe 
à assessoria jurídica da Assembléia, 

fiz-lhe uma consulta e foram o 
Sr. João Teodoro da Silva, asses-
sor-técnico do Legislativo e, tam-
bém, o Sr. Caio Mário Paraguassu, 
assessor-chefe, que deram Pare-
cer de ilegalidade ao ato. Levei ao 
Sr. Secretário do Interior, Depu-
tado Luiz Femando de Azevedo, 
que chamou o Sr . Hélio Unhares 
e está providenciando medidas le-
gais para a nulidade do ato pra-
ticado contra uma familla que 
possuía um cartório ali. A ilustre 
Diretora do Ginásio de Itamogi, 
pessoa que tanto admiro pela sua 
cultura, tão logo consegui a por-
taria do Ginásio, para seu funcio-
namento, que se encontrava para-
lizada por falta de documentação, 
que eu procurei apresentar, pas-
sei-lhe um telegrama de congra-
tulações, esperando que ela, com 
a sua cultura, com a sua filosofia 
e vontade de ensinar, de prestar 
inestimáveis serviços ao ensino da 
cidade de Itamogi, cujo ginásio me 
cala fundo ao coração, porque, 
quando era Prefeito o Sr. Euripe-
des Vicente de Paula, consegui do 
Ministério de Educação e Cultura, 
verba que êle recebeu em São Se-
bastião do Paraíso, no Banco do 
Brasil, construiu com ela o pré-
dio, e prestou contas ao Ministério 
da Educação e Cultura, que foram 
aP,rovadas, compreendesse minha 
atitude e meu interêsse. Esta, Sr. 
Presidente, Srs. Deputados, a justL 
ficativa da minha presença nesta 
Tribuna. Não sou homem de perse-
guições, e as pessoas substituídas, 
uma que substituiu o seu espôso -
- dentista do põsto de saúde e den· 
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tista num Grupo Escolar - é pro-
fessôra e vice-diretora do Grupo Es-
colar daquela cidade, não poderia 
ceder, pelo menos, o seu lugar no 
ginásio a u:na môça que tem mais 
cultura, mais condição de ensinar 
e mais precisa do emprêgo? P or 
isto, observei bem o patriótico dis-
curso do S. Exa., o Sr . Deputa-
do Aurelian o Chaves. Não sou ho-
mem de perseguições. Não persi-
go, mas corrijo as injustiças. 

Não sou homem de perseguir 
Não persigo, mas corrijo as injus~ 
tiças. Estas eu não permito custe . , 
o meu proprio mandato vou às 
>'I ti mas c~mseqüências pára ela. 
Sou homem que, pelo meu passa-
d_? e pela minha vida pública, se 
fez credor da confiança do povo e 
solicit~ria. se houver alguma con-
testaçao, que se determine a aber-
tura de uma Comissão Parlamen-
t,ar d~ Inquérito, para percorrer 
a regi ao onde faço política. Todos 
sabem o resultado das urnas Can-
did~teime a Deputado e fui Üm dos 
ma1s votados . Chefiei a campa-
nha de Israel Pinheiro contra um 
Govêrno que tinha nas mãos todo 
o poder capaz de fazer vitorioso 
o seu candidato e venci as eleicões 
na mi11.ha região. Portanto, esta é 
a prova da. esthna que me dedi-
cam aquêles com quem convivo 
com quem lido !Jeriôdicamente ná 
minha região. 

Estas. Sr. Presidente, Srs. De-
putados, as explicações que eu não 
Poderia deixa r de prestar a esta 
Ca a, neste momento, tôdas as vê-
zes que posso, e que sou chamado 
a. sanar e corrigir uma injus-
tlça praticada, eu o faço, seja com 
o meu adversário ou não pois 
~e e~c_ontrarão sempre à sua 
d~os1çao para tal, uma vez que 
na? ~ou homem de permitir perse-
gw;oes ou politicagem. Na Secre· 
tana de Educação, atualmente, se 
enc.ontra om homem que é meu 
an:u.go, e, tenh"J certeza de que um 
Pedido _ meu não será negado. 
Mas, nao fiz a êle nenhum pedido 
sequer, que pudesse justificar uma 
perseguição a quem quer que seja. 

No entanto, na minha cidade, Sio 
Sebastião do Paraíso, fatos de na-
tureza politica, do Govêrno pasaa-
do, aconteceram. ProfessOras que 
fizeram concurso, nomeadas, fo-
ram preteridas por outras que ti-
veram classificação mais baixa. 
Estas foram, 28 dias depois, man-
dadas para a sede do município, 
quando estavam na zona rural. 
Essas professôras a que me refiro, 
tiveram urp.a classificação mais 
baixa. Não concordo com êste fa-
to, 'porque é do Código do Ensino 
Primário, e todos nós sabemos, 
que uma professôra, nfio pode ser 
t ransferida de uma zona rural pa-
ra a sede do município, a não ser 
após ~ois anos de efetivo exercício. 
Mas estes fatos aconteceram e, se 
preciso, trarei uma cópia dêles da 
Secretaria da Educação, confir _ 
mando o que digo . 

Eram estas as explicações que 
queria dar a esta Casa. Nada te-
nho contra a professôra do giná-
sio de Itamogi. Reconheço nessa 
senh ra capacidade para dirigir 
aquêle estabelecimento de ensino. 
Passei-lhe um telegrama de felici-
tações, quando tomei conhecimen-
to da portaria autorizando p fun-
cionamento do ginásio. Sou ho-
mem incapaz de perseguir de fa-
zer politicagem, mas sou 'homem 
para vir à Tribuna, a fim de ver-
be~ar quantas vêzes foreDl neces-
s2.r ias, quando injustiças forem 
pratica<;!as. E, há um grande equi-
voco, nao existem professOres do 
Ginásio F::stadual preteridos pois é 
~~ . gináSio criado agora, e está 
uuc1ando, portanto, não existe ne-
nhum cargo ocupado, é apenas 
falta de experiência sôbre o assun 
t . da digna diretora. -

Por isto, felicito o nobre Depu-
tado Aureliano Chaves que disse 
er necessário, dentro da ARENA 

fixarem-se aritérios. Sim. E' ne~ 
cessarias fixarem-se posições. A 
minJ:a posição - como esclareci 
no discurso de ontem, está defini-
da: s : u, hoje, um hciDlem integra-
do na ';''\RENA; dou o meu integral 
apoio a S. Exa., o Presidente da 
República, e a S. Exa. o Governa· 
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dor do Estado; e não serei capaz 
de. através de sofismas e artima-
nhas, prejudicar os entendimentos 
e a boa vivência de que necessita-
mos para o bom êxito da agremia-
ção a que nos filiamos. 

Está de parabéns o nobre Uder, 
Aureliano Chaves, quando diz que 
é necessário fixarem-se critérios . 
Um dêsses critérios - eu já o in-
dico a S. Exa. - o primeiro dêles 
será justamente o de corrigirem-
-se as injustiças. 

QUESTÃO DE ORDEM 

O SR. NICANOR NETO ARMANDO 
"Exmo. Sr. Presidente da As-

sembléia Legislativa. 
O Deputado signatário desta pe-

de vênia para comunicar a V. Exa. 
e ao douto Plenário que a Com'ts-
são Especial de Sindicância, cujo 
objetivo é a apuração de respon-
sabilidades atinentes aos aconteci-
mentos do dia 12 de março cor-
rente, nesta Capital, reuniu-se on-
tem, elegeu-me seu Presidente e 
tomou as seguintes resoluções: 

1 - Requisitar do Exmo. Sr. 
Secretário da Segurança do Estado 
de Minas Gerais, mediante Oficio 
entregue pessoalmente àquele titu-
lar ou a quem suas vêzes faça, em 
seu próprio Gabinete, os esclareci-
mentos abaixo mencionados: 

a - indicação das autoridades 
responsáveis pelo policiamento da 
Capital, no dia doze do corrente 
mês, n ntadamente daquelas a cujo 
cargo se encontrava a cobertura 
da passeata programada e reali-
zada pelos estudantes universitá-
rios. · P 

b - quais as corporações poli-· 
ciais designadas para a referida 
cobertura e quais os respectivos 
chefes; , 

c - relação das pessoas atendi-
das pelo Pronto Socorro Policial, 
vitimadas pela repressão à passea-
ta, com menção das profissões e 
dos endereços correspondentes; 

d - relação das pessoas - no-
tadamehte estudantes e policiais-
presas ou detidas, no dia doze do 
corrente mês, nesta Capital, em 

decorrência da operação policial 
citada, com menção expressa do 
tempo em que permaneceram cer-
ceadas em sua liberdade de ir 
e vir· 

e _:._ remessa à Comissão, se pos-
sível, de fotografias tomadas por 
ocasião dos incidentes entre poli-
ciais e estudantes. 

2) - A Comissão decidiu ainda 
oficiar aos Presidentes do Diretó-
rio Central dos Estudantes da Uni-
versidade Católica de Minas Ge-
rais e da União Estadual de Estu-
dantes, convidando-os a compare-
cerem, no próximo dia dezessete 
dêste mês, às 15 noras, perante o 
órgão, a fim de prestarem escla-
recimen t Js sôbre os fatos perti-
nentes à referida repressá!> poli-
cial. 

A Comissão encareceu ao Sr. Se-
cretário da Segurança a conveni-
ência de os ditos esclarecimentos 
lhe serem enviados até o dia 17 
do corrente mês, quando se reali-
zará nova reunião. 

Esclareço a V . Exa . e à Casa 
que os ofícios já foram entregues 
aos destinatários - pessoalmente. 

Sala das Reuniões, em 16 de 
março de 1965. 

(a. ) Nicanor Neto Armando". 
- Ciente - Publique-se. 
O SR. P RESIDENTE - A comu-

nicação d o Deputado Nicanor 
Neto Armando, Presidente da Co-
missão de Sindicância, que irá in-
vestigar os assuntos já de conheci-
mento público, é importante para 
que se tenha conhecimento das 
providências que êste Poder vem 
tomando dentro das determina-
ções legais que presidem ao seu 
f-uncionamento. 

O ilustre Presidente daquela Co-
missão Especial, com os demais 
ilustres Deputados, dela compo-
nentes é pessoa indicada para 
presidir os trabalhos daquele ór-
gão, visto que, antes de pertencer 
a êste Plenário, era uma das fi :.. 
guras ilustres da magistratura mi-
neira. 

A Mesa recebe, pois, a comuni-
cação de S. Exa., e a farã constar 
dos Anais desta Casa. 
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- Esgotada a hora destinada à t 

1 a .,... t à vo ação da matéria em pauta, co-. rar e, passa-se mo ora acontece. 
2.a PARTE DA ORDEM DO DIA 

PALAVRAS DO SR. PRESIDENTE 

~ugeriria, então, a V. Exa. que, 
apos a constituição da ARENA, es-
ta Casa tomasse deliberação de 
cortar o jeton daqueles Srs. De-
putados que não responderem à 
chamada final. Não é possível Sr 
Presidente, que esta Casa, dé 82 
Srs. Deputados, tenha, constante_ 
mente, eni Plenário, .apenas de ~8 

O SR. PRESIDENTE - A Or-
dem do Dia da presente Reunião 
tem, como último item para os 
nossos trabalhos, a discussão úni-
ca do Projeto no 3 .548, do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual cria 
cargo de Assessor do Governador 
do Estado. · 

:êste Projeto está tramitando, 
nest~ Ca~a, dentro das novas de-
termmaçoes da Lei Constitucional 
no 14, fruto do Ato Institucional 
n° 2. 
. A Presidência, ex-ofício, resolve 
mverter a Ordem do Dia, passando, 
c~mo assl;ID to inicial, à discussão 
deste P_!'OJeto, e fazendo com que 
a. ~otaçao do veto passe a ser ma-
téna a ser apreciada em seguida 
pelo Plenário. ' 

Entende esta Presidência que 
send_9 exíguos ES prazos pat'a dis~ 
~u.s~ao. e votaçao dos projetos de 
:zuCiattva governamental, devam 
~les, ,de agora para a frente, ser 
mclwdos de forma preferencial na 
pauta de n~ssos trabalho1;, sem 0 que o Plenario corre.rá 0 risco de 
perder o prazo para discutir e vo-
tar esta matéria, fugindo, assim, 
ao debate e à apreciação do seu 
conteúdo . 

A Presidência entende seguir 
dorava~te, esta determinação, qué 
passara a ser norma do seu com-
portamento, para o funcionamen-
to do Plenãrio da casa. 

QUESTÃO DE ORDEM 

a 22 representantes . 
Esta é a questão de ordem que 

levanto neste instante. 
O SR. PRESIDENTE - A Mesa 

~gradecerá sempre ao nobre Depu-
tado_ Hélio Garcia as suas lnter-
vençoes, mostrando e indicando, a 
falta de "quorum" para o funcio-
namento dos nossos trabalhos. 

_No entanto a Mesa deseja ma-
mfestar ao eminente representan-
te do povo que esta Casa funcio-
na, não só através dêste Plenãrio 
como através do Plenário de Vá~ 
rias Comissões, e através também 
d? atendimento que o Poder Le-
gislativo faz nos gabinetes das li-
deranças das diversas bancadas. 

O Poder Legislativo funciona 
P?lS, de Várias maneiras, e essas 
diversas formas devem ser bem fi-
xadas, para que o povo tenha a 
certeza de que êste Poder deve e 
P?de, por dive~sas maneiras e por 
diversas funçoes, trabalhar em 
prol da ordem democrática ··da 
melhoria de tudo aquilo que o' po-
vo reclama. 

Recebo, no entanto, · a queStão 
de ordem do nobre Deputado Hélio 
Garcia, qu~ nesta Casa tem ocu-
pado posiçoes de relêvo, co:no a de 
Lider do Gov,êmo, no sentido de 
que se faça a chamada dos Senho-
res Deputados, para verificação 
de quantos se encontram presen-
Ees e se êste número atinge .0 quo _!Um" necessário para a dis-
cussao e votação da matéria em 
pauta. 

O. SR. Ir1:LIO GARCIA- Sr 
P:estdente, com referência à deci-
~ que V· Exa. acaba de tomar 
~fodemos louvar a atitude de v~ 

Mas, tenho acompanhado 08 tr!lbalhos da Assembléia até o tér-
mtno de cada Reunião, e não te-
nho encontrado em Plenário . nú-
me~o SUficiente para . cUscussão e 

. O SR. ~LIO GARCIA _ Sr. Pre-
SldE!nte, sem querer estabelecer 
polemlca com a 'Mesa, quero·. de-
clarar que levantei a . ques~ 
de ordem no sentido de resta-
belecer o prestigio da . casa, por. 
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que aquêles que aqui vêm, e 
assistem aos nossos trabalhos, sa-
bem que as reuniões das comis-
sões são entre 14.30 e 15,3_9 horas. 
Por outro lado, a dJscussao e vo-
tação dos projetos se processam 
geralmente após as 16 horas. 

A minha questão de ordem, por-
tanto, tem o objetivo de, também, 
defender o Poder Legislativo. 

CHAMADA 

O SR PRESIDENTE - A Mesa re· 
gistra a contribuição de v. Exa. e 
so11dta ao Sr. Secretário que pro-
ceda à chamada dos Srs. Deputa-
a r.s. 

O SR. SECRETARIO - (Faz a 
chamada). 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa 
vai proceder à segunda chamada. 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa 
verificou. através da chamada, que 
estão presentes 44 Srs. Depu~dos. 
Há "quorum" para discussao e 
' 'otação da matéria em pauta. 

Em primeiro lugar, conforme 
anterior decisão da Mesa, teremos 
a discussão única do Projeto no 
3. 548, do Sr. Governador do Es-
tado o qual cria cargos de Asses-
sor do Governador do Estado. 

As Comissões de Justiça, de Ser-
viço Público e de Finanças, opi-
nam pela aprovação do Projeto. 
Foi tncluido na Ordem do Dia de 16 
-3-66 nos têr:nos dos U 3° e 4°, do 
artigÓ 1o, da Resolução n° 50, da 
Câmara dos Deputados, que serve 

de subsídio ao nosso Regimento 
Interno. 

A Presidência avisa, ainda, à 
casa que êste Projeto já tem 23 
dias de tramitação pelos canais le-
gislativos dêste Poder. 

Em discussão única o Projeto. 
Não há oradores inscritos. Encer-
ro a discussão. 

Em votação. OS Srs. Deputados 
que o aprovam queiram permane-
cer como se encontram. (PausaJ . 
f~i aproy~dQ , 

VERIFICAÇAO 

O SR. ATHOS VIEIRA ~ AN-
DRADE _ Peço verificaçao, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa 
vai proceder à verificação requ~
rida pelo Sr . Deputado Athos Vl-
eira de Andrade. Os Srs. Deputa-
dos que votaram a favor queiram 
levantar-se. <Pausa> . Podem as-
sentar-se. Os Srs. Deputados ~e 
votaram contra queiram levantar-
se. (P&.usa). Queiram assent~r-se-. 
Votaram a favor 29 Srs. Depu~a
dos; contra 2, e uma abste!lçao . 
Não há "quorum" para votaçao do 
Projeto. A Mesa vai fazer, nova-
mente, a chamada dos Srs. Depu-
tados e apela para as diversa.s U-
derancas no sentido de que possa-
mcs êomo aconteceu, agora, fa-
zer a verificação com o número de 
Deputados que responderam à 
chamada, há pouco feita por esta 
Mesa.. 

'l'em a palavra o Sr. Secret(u"lo 
para proceder à chamada dos Srs . 
Deputs.dos. 

O SR. SECRETARIO- (Faz a 
chamada) . 

O SR PRESIDENTE - Tem a 
palavra ·a Sr. Secretário para pro-
ceder à 2.• chamada dos Srs. De-
putados. 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa 
registra a presença de 45 Srs. D~
putados e vai renovar a votaçao 
do Projeto. Em votação o Projeto 
no 3. 548. Os Srs. Deputados que o 
aprovam queiram permanecer co-
mo se encontram. (Pausa>. Foi 
aprovado. 

VERIFlCAÇAO 

O SR. ATHOS VIEIRA J?E AN-
DRADE - Peço veriftcaçao, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE:- A Mesa 
vai proceder à veriflcaçao requeri-
da . pelo Sr. De~tados Athos Vi-
eira de Andrade. os Srs. Deputa-
dos que votarann a favor que~ 
levantar-se (Pausa) • Podem as-
sentar-se. os Srs. Deputados que 
YQW~ CQD~ que~ lçv~~~ 
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se. (Pausa). Podem assentar-se. 
votaram a favor, 42 Srs . Deputa-
dos e contra votou um Sr. Depu-
tado . Está aprovado o Projeto . 

- A Comissão de Redação. 
A Mesa vai colocar em votação 

o veto total à Proposição de Lel nq 
4 .159, nomeando para escrutlna-
dores os Srs. Deputados Sebastião 
Anastácio e Euler Lafetá. 

A Mesa soltclta do Sr. Secretá-
rio que proceda à chamada dos 
Srs. Deputados para a menciona-
da votação. 

O SR. SECRETARIO - <Faz a 
chamada). 

O SR. PRESIDENTE - Solicito 
ao Sr. Secretário que proceda à se-
gunda chamada dos Srs. Deputa-
dos. 

- Feita a chamada, depositam 
seu voto na uma os Senhores: 

Bonifácio de Andrada - Leão 
Borges - Mário Hugo Ladeira -
Pinto Coelho - Altair Chagas -
Alvaro Sales - Alvlmar Mourão 
- Ataliba Mendes - Athos Vieira 
de Andrade -Augusto Zenun-
Aureliano Chaves - Batista Mi-
randa- Benedito Xavier- Car-
los Eloy - Carlos Megale - Cfce-
ro Dumont- Euler Lafetá- Ex-
pedito Tavares - Florivaldo Dlas 
- Gomes Moreira - Hélio Garcia 
- Jehovah Santos - Jorge Fer-
raz- João Vaz- Joaquim de Me-
lo Freire - José de Castro - José 
Luiz Baccarinl - José Maria Ma-
galhães - Lélis Chaves - Lúcio 
de Souza Cruz - Manoel Costa -
Martins Silveira - Nicanor Ar-
mando - Nunes Coelho - otelino 
Sol - Pereira de Almeida - Raul 
Fernandes - Sebastião Anastácio 
- Sette de Barros - Slnval Boa-
ventura - Waldir Morato - Wal-
domiro Lobo - · Walthon Goulart 
-Wilson Chaves. 

O SR. PRESIDENTE- Votaram 
44 Srs. Deputados. 

APURAÇAO 

O SR. PRESliDENTE - Os SltJ. 
escrutinadores vão proceder, ago-
ra, à apuração doa votos. 

Antes. porém, vão contar o nú-
mero de sobrecartas encontradas 
na uma, a ftm de que se faça o 
necessário exame da correspondên-
cia entre o nÚJÍlero de sufrágios e 
de votantes. 

(Pausa). 
Os srs. escrutinadores anunci-

am que foram encontradas na ur-
na 44 sobrecartas. vamos passar 
à contagem dos votos. (}J«usa). 

o resultado da votação dos Sra. 
Deputados foi de 44 votos "SIM", 
isto é, a favor do Projeto e contra 
o veto. 

Cai, pois, o veto oposto à Pro-
posição de Lei n° 4.159 e fica de 
pé o Projeto, como foi aprovado 
pela Casa. 
-A promulgação. 
- Logo depois, submetidos a 

votação, são aprovados, cada um 
de sua vez, sem debates, em 1.• 
discussão, já encerrada, os Proje-
tos seguintes: 

Projeto n° 3. 558/66, do Sr. Ma-
noel Costa, o qual dá a denomina-
ção de Professor Fábregas ao GI-
násio Estadual da cidade de Lu-
minárias. .. 

Projeto n° 3.559/66, do Sr. Ma-
noel Costa, o qual dá a denomina-
ção de ·Padre João Neiva ao Giná-
sio Estadual de Santana da Var-
gem. 

- A Comissão de Justiça. 
- A seguir, submetidos a votos, 

são aprocados, em 2• discussão, já 
encerrada, cada um de sua vez, ar-
tigo por artigo, sem debates, os 
Projetos: 

Projeto nq 3.486/65, do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual cria 

Ginásio Estadual na cidade de São 
Pedro da União. 

- Aprovada Emenda .da Comis-
são de Finanças. 

- A Comissão de Finanças.· 
Projeto no 3.501/66, do Sr. Joio 

Luiz de Freitas, o qual dá a deno-
minação de Dom José Ga&J5ar ao 
Colégio Estadual de Aruá. 

Projeto n° 3.542/66, do 8r. Jai-
ro Magalhães, o qual concede o ti-
tulo de "Cidadão Honorário de MI-
nas Gerais" aos eapnhe1roa or-
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fila Lima dos Santos e Geonislo 
Carvalho Barroso. 

- A Comissão de Justiça. 
O SR. PRESIDENTE - Votação 

em 3.• discussão, do Projeto n° 
3.018165, do Sr. José Maria Ma-
galhães, o qual declara de utlllda-
de pública a sociedade civil deno-
minada Fraternidade Paulo de 
Tarso, com sede em Belo Horizon-
te . 

A Comissão de Justiça opina pe-
la aprovação do Projeto. 

Em votação o projeto. Os Srs. 
Deputados que o aprovam quei-
ram permanecer como se encon-
tram. <Pausa). Foi aprovado. 

- A Comissão de Redação Final. 

ENCERRAMENTO 

O SR. PRESIDENTE - Esgota-
da a matéria constante da pauta, 
não havendo Oradores Inscritos, 
encerro a Reunião e convoco os 
Srs. Deputados para a Extraordi-
nária de logo mais, às 20,00 horas, 
CÇ>m a Ordem do Dia já anuncia-
da e publicada, bem assim para a 
Ordinária de amanhã às 14,00 ho-
ras, com a seguinte Ordem dk> Dia: 

ORDEM DO DIA 
(17 13166) 

t.• Parte 

Das 14 às 16 horas: 
Leitura e aprovação da Ata. 
Expediente, inclusive leitura e 

apresentação t!_e pareceres, proje-
tos, comunicaçoes, requerimentos 
e indicações. 

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

res, requerimentos, comunicações 
e indicações. 

Discussão e votação de relações 
finais. 

2.• Parte 

Das 16 às 18 horas: 
1 ... dlacussão do ProJeto n9 3.557 

166, do Sr. Jalro Magalhães, o 
qual reconhece de utuldade públl-
ça '- rundação Seráfica de Bc:tuca-. .. . . . . 

ção da Paróquia de Nossa Senho-
ra de Pompéla, com sede no Mu-
nicípio de Belo Horizonte. 

t.• discussão do Projeto n° 3.560 
I 66, do Sr. Governador do Esta-
do, o qual abre à Secretaria de Es-
tado da Educação, para o Conse-
lho Estadual de Educação, o cré-
dito especial de Cr$ 4.800.000. 

1.• discussão do Projeto n° 3.561 
I 66 <Resolução), da Comissão de 
Justiça, o qual aprova convênio 
entre o Estado de Minas Gerais e 
o Instituto Brasileiro de Reforma 
Agrária. 

1.8 discussão do Projeto n° 3.562 
I 66, do Sr. Cicero Dumont, o qual 
reconhece de utilidade pública o 
Centro Educacional de Belo Hori-
zonte. 

2.• discussão do Projeto n9 3.510 
166, do Sr . Governador do Estado, 
o qual concede pensão à viuva do 
Dr. Lourenço Ferreira de Andra-
de, ex-Deputado Estadual. 

2.8 discussão do Projeto n° 3.541 
I 66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual concede pensão a D.8 Julie-
ta Fernandes de Rezende. 

- O Sr. Presidente convoca, 
ainda, Reunião Extraordinária 
para amanhã, dia 17, às 20 horas, 
com a seguinte Ordem do Dia: 

ORDEM DO DIA 
(1713/66) 

Reunião Extraordinária 

As 20,00 horas: 
Discussão dos vetos totais opos-

tos às Proposições de Lei n°s.: 
2.877, que autoriza o GovêJno 

do Estado a construir prédio des-
tinado às Escolas Primárias na se-
de do Distrito de Gama, Munici-
pio de Açucena. 

3. 012, que autoriza o Govêmo do 
Estado a construir Jardim de In-
fância em diversas cidades do Es-
tado. 

3.014, que autoriza o Govêmo 
a construir dois Jardins de Infân-
cia na cidade de Juiz de Fora. 

3 .114, que cria o Glná8io Esta-ªtw. d~ Alé~ P~, 
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3 .136, que autoriza o Govêmo 

do Estado a criar um Ginásio e Es-
cola ~ormal Oficial na Cidade de 
Janauba . 

3 .174, que autoriza o Govêmo do 
Estaao a criar um Ginásio e Esco-
la N.o;mal Oficial na cidade de 
Brasília de Minas. 

3 .191, que cria Granja-Escola 
na cidade de Carmo da Cachoeira. 

3. 199, que cria a Universidade 
do Trabalho da Cidade de Juiz de 
Fora e dá outras providências · 

3: 296, que autoriza o Poder EXe-
cutivo a cr}ar a segunda Cátedra 
de Portugues no Colégio Estadual 
de Caratinga. 

3. 611, que institui a Escola Nor-
mal Oficial Noturna no Colégio 
Normal Oficial de Montes Claros. 

- Levanta-se a Reunião. 



541• Reunião OrdiDária da Assembléia Legislativa, aos 
17 de ma.rço de 1966 

PRESIDÉNCIA DOS SRS. BONIFACIO DE ANDRADA, 
JOAO NAVARRO E JOAO VAZ 

SUMARIO - Comparecimento -
Ata - Expedient-e: Telegramas 
diversos - Leitura e IApresnt. 
ção de Proposições - Pareceres: 
para .2~ discussão dos Projetos 
ns . 3 .551-3 .553-3 .554 e 3.555; 
para 3• discussão dos Projetos 
ns. 1.868 - 2 .006 e 3 .545; de 
Redação Final dos Projetos ns . 
1.333 - 2 .038 - 3 .125 - 3.209 
- 3.412- 3.467- 3 .468- 3.470 
e 3.548; e sObre o ~uernnento 
n. 1.150 - Projeto n. 3 .571 do 
Sr. Jarbas Medeiros - ~ue
rimento, do Sr. S!n val Boa-
ventura - Discursos dos Srs. 
Jorge Ferraz, Altair Chagas, Joa-
quim de Melo Freire e Waldo-
mlro LObo ......, DiBcussão e Vota. 
ção de 'Proposições - Palavras 
do Sr . Presidente - Requeri-
mento (art. 94), do Sr . Jorge 
Ferraz - Questão de ordem -
Palavras do Sr. Presidente -
Questão de Ordem - Discurso 
do Sr . Jorge Ferraz - Reque-
rimento (arts. 94 e 95) do Sr. 
Jorge Ferraz e discurso do Sr. 
Athos Vieira de Andrade - Re-
querimento (art. 94) e discurso 
do Sr. Aureliano Chaves - Pa-
recer de Redação Final ao Pro-
jeto n . 1 . 980 - Requerimentos 
dos Srs. J o ã o N a v a ·r r o e 
Cícero Dumont - Discurso do 
Cícero Dwnont - Aprovação -
Requernnentos dos Srs. Ba-
tista Miranda e Sinval Boaven-
tura - Requerimento n. 1.133 -
Indicações n°s 1. 031 - 1. 038 -
1 .043 e 1.046 - 2f. PARTE DA 

ORDEM DO DIA - Palavras do 
Sr. Presidente - 1• discussão do 
Projeto n . 3 . 560 - 2v. discussão 
do Projeto n . 3 .541 - 1• discus-
são do Projeto n. 3.557 - 1• dis-
cussão do Projeto n. 3 . 561 - Dis-
curso do Sr . Sinval Boaventura 
- Aprovação - 1v. discussão do 
Projeto n . 3 .562 - Encerramen-
to Ordem do Dia . 

OMPARECIMENTO 

As 14,05 horas, comparecem 
os Srs. 

Bonifácio de Andrada - Leão 
Borges - Mário Hugo Ladeira -
João Navarro - Reny Rabello -
Altair Chagas - Ãlvaro Sales -
Alvimar Mourão - Anibal Teixei-
ra - Artur Fagundes - Ataliba 
Mendes - Athos Vieira de Andrade 
- Augusto Zenun - Aureliano Cha-
ves - Batista Miranda - Benedi-
to Xavier - Carlos Eloy - Car-
los Megale - Cícero Dumont 
Daniel de Barros - Délson Seara-
no - Euler Lafetá - Expedito Ta-
vares - Florivaldo Dias - Gerar-
do Grossi - Gomes Moreira - Hé-
lio Garcia - Hermelindo Paixão -
Homero Santos - Hugo Castelo 
Branco - lbrahlm Abi-Ackcel -
Jairo Magalhães - Jarbas Medei-
ros - Jehovah Santos - Jorge 
Ferraz - Jorge Vargas - João Luiz 
de Carvalho - João Vaz - Joa-
quim de Melo Freire - José de 
Castro - JO"sé Luiz Baccarini 
José Maria Magalhães - Ladislau 
SBles - LéUs Chaves - Lourival 
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Brasil - Lúcio de Sousa Cruz -
Luiz. Junqueira - Manoel Costa -
M~u1a Pena - Martins Silveira -
N1canor Armando - Nunes Coelho 
- Orlando Andrade - Otelino Sol 
- ~aulino Cícero - Pereira de Al-

Universitários Viçosa congratu-
lam ilustre representante defesa 
causa universitária apoiando luta 
liberdade. 

.Paulo Romano, Presidente Dire-
tório ~cadêmico Artur Bernardes. meida - Pires da Luz - Raimundo 

Albergaria - Salim Nacur _ Se-
b!'lstião Anastácio- SebasUão Nas-
crmento - Sette de Barros - Sin-
val Boaventura - Sousa e Silva 

Ulysses Escobar - Valdir Mel-
g~o - Waldir Morato - Waldo-
rmro LObo - Walthon Goulart _ 
Wilso~ Chaves - Wilson Modesto 

Wilson de Palva - Wilson Ta-
nure . 

- Com a Presença de 73 Srs 
Deputados o Sr . Presidente decla~ 
ra aberta a Reunião. 

ATA 

O SR. WALDm MORATO _ (:ZO 
S~cretário "ad-hOc") _ Procede à 
leitura da Ata da Reunião anterior 
a_ qual é aprov~. sem observa: 
çoes . 

EXPEDIENTE 

O SR. JOAO NAVARRO _ oo 
Secretário) - Lê Expediente cons-
tante da seguinte matéria: 

TELEGRAMA 
Rio, 10 de março de 1966. 
Exmo · Sr . Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi 
nas Gerais. · 

De ordem Sr. Min. Ind Com 
comunico Vossêncfa assun·to tra: 
~o1 Requertménto 1 . 113 Deputado 

c o de Sousa Cruz e outros enca-
minhado ComfasAo Desen lvim 
to Industrial pt Sds. vo en-
b~~entura Parina- Chefe Ga-

- Ciente. Publlcar. 

TELEGRAMA 

Ciente. Publicar. 

TELEGRAMA 

Viçosa, 15 de março de 1966 
Exmo. Sr . Presidente da .A$em-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Universitários Viçosa congratu-
lam Ilustre representante defesa 
causa universitária apoiando luta 
111:>erdade Elza Fonseca, Presidente 
Diretório :Acadêmico Ocilla KUmel. 

- Ciente . Publicar. 

TELEGRAMA 

Viçosa, março de 1966. 
Exmo · Sr . Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de .. ,_ 
nas Gerais . u.u. 

Universitários Viçosa congratu-
lam ilustre representante defesa 
causa universitária apoiando luta 
liberdade Darcio Calais, Presidente 
Diretório Acadêmico Navarro An-
drade. 

- Ciente. Publicar. 
-Passa-se à 

LEITURA E APRESENTAÇAO DE 
PROPOSIÇOES 

PARECERES 

- Pelos respectivos relatores são 
enviados à Mesa os seguintes pare-
ceres: 

PARECER ~ 2.• DISCUSSAO 
DO PROJETo N . 3.551166 

Comlaio de CoastHuJçio, I.ectala-
çlo e Justiça 

b Exmo · Sr. Presidente da Assem-
léia Legislativa do Estado de Mi-

nas Gera1a. 

Através do Projeto n. 3. 551166 de 
autoria da senhora Deputàda Mar-
ta Nair Monteiro. fica declarada 
de uttlldade p\lblica a "Sociedade 
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Educadora CUra D' Ars Ltda. ", com 
sede em Belo Horizonte. 

A proposição acha-se de~d:amen
te instruída, tornando legltrma a 
iniciativa. . 

Assim sendo, concluimos favora· 
velmente à sua aprovação, em se-
gunda discussão, tal como está ela-
borada. 

Sala "José Proença", 17 de mar-
ço de 1966 . 

(aa . ) Hugo Castelo Branco, Pre-
sidente . - Carlos Eloy, Relat<?r . 
- Jarbas Medeiros - Expedito 
Tavares . 

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

PARECER PARA 2.o DISCUSSIAO 
DO PROJETO N . 3 . 553166 

Comissão de oanstituição, Legisla~ 
ção e Justiça · 

Segundo o Projeto em exame, ~e 
autoria do ilustre Deputado Leao 
Borges, fica denominado "~es~
dente João Pinheiro" o 23.0 v1gés1-
mo terceiro) Grupo Escolar de 
Uberaba, criado pelo Decreto n. 
9.656, de 2 de março de 1966 .. 

consideramos a homenagem v1sa-
da como das mais justas e opor-
tunas . 

Não carecendo de restrição legal 
ou constitucional, somos pela apro-
vação do projeto, em sua segunda 
discussão, tal como está elabora-
do. 

Sala "José Proença", 17 de mar-
ço de 1966 . 

(aa . ) Hugo Castelo Branco, Pre-
sidente . - Carlos Eloy, ~lator. 
-Jarbas Medeiros- Expedito Ta-
vares . 

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

PARECE& PIARA 2.1!- DISCUSSAO 
DO PROJETO N . 3.554166 

Comissão de Constituição, Legisla-
ção e Justiça 

O nobre Deputado João Navarro, 
por via. do Projeto n. 3.554166, pro-

põe seja declarado de utilidade pú-
blica o "Lion's Club", da cidade de 
Guaxupé. 

Fazendo-se acompanhado da do-
cumentação legal e não sendo ob-
jeto de qualquer reparo por nos-
sa parte, concluimos favoràvelme~
te à sua aprovação, em segunda dis~ 
cussão, nos têrmos em que fm 
apresentado pelo autor . 

Sala "José Proença", 17 de mar-
ço de 1966 . 

(aa.) Hugo Castelo Branco, Pre-
sidente e Relator . - Carlos Eloy 
- Expedito Tavares - Jarbas Me-
deiros . 

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

PARECER PARA 2.1). DISCUSSAO 
DO PROJETO N. 3 .555166 

Comissão de Constituição, Legisla-
ção e Justiça 

Através do Projeto n . 3 . 555166, o 
nobre Deputado Carlos Eloy pre-
tende dar a denominação de "Mon-
senhor João Câncio" ao Grupo Es-
colar de Cruzília, construido com 
recursos do Plano Nacional de Edu-
cação. 

Examinando-o, verificamos tra-
tar-se de homenagem justa e opor-
tuna e não carece o projeto de re-
paro legal ou constitucional, mo-
tivos que nos induzem a opinar 
pela sua aprovação, em segund~ 
discussão, nos têrmos em que esta 
redigido. 

Sala "José Proença", 17 de mar-
ço de 1966 . 

(aa . ) Hugo Castelo Branco, Pre-
sidente. - Expedito Tavares, Re-
lator . - Carlos Eloy - Jarbas Me-
deiros. . 

- Publicado o Parecer, mclua-se 
0 Projeto em Ordem do Dia. 

PARECER PARA 3." DISCUSSAO 
DO PROJEl'O N. 1 . 868165 

Comissão de Constituição, Legisla-
ção e Justiça 

o nobre Deputado Spártaco Pom-
peu propõe à Casa o Projeto n. 

-521-
1.868165, através do qual pretende-
-se reconhecer de utilidade pública 
o Botafogo Futebol Clube, com sede 
na cidade de Varginha. 

Em oportunidade anterior, apro-
vamo-lo em segunda discussão, sem 
emendas . 

Nesta, somos igualmente pela sua 
aprovação, em terceira discussão, 
tal como está redigido . 

Sala "José Proença", 17 de mar-
ço de 1966. 

<aa.) Hugo Castelo Branco, Pre-
sidente - Jarbas Medeiros, Rela-
tor. - Expedito Tavares - Carlos 
Eloy. 

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

PARECER PARA 3.• DISCUSSAO 
DO PROJETO N . 2 .066165 

Comissão de Constituição, Legisla· 
ção e Justiça 

Através do Projeto n . 2 . 066165, de 
autoria do nobre Deputado José de 
Castro Ferreira, fica declarada de 
utilidade pública a Associação Bra-
sileira de Odontologia, subseção de 
Juiz de Fora . 

Tendo sido aprovado em segunda 
discussão, opinamos nesta opor u-
nidade no sentido de que o Proje-
to seja aprovado em terceira discus-
são nos têrmos de sua redação ori-
ginal . 

Sala "José Proença", 17 de mar-
Ço de 1966 . 

(aa.) Hugo Castelo Branco, Pre-
sidente - Expedito Tavares, Rela-
tor - Carlos Eloy - Jarbas Me-
deiros. 

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

PARECER PARA 3.• DISCUSSAO 
DO PROJETO N. 3 . 545166 

Comissão de Constituição, Legisla-
ção e Justiça 

O Projeto n. 3.545166, de auto-
ria do Uustre Deputado Carlos 

Eloy, dá a denominação de Depu-
tado Cláudio Pinheiro à Unidade 
Sanitária do Município de Caeté . 

Ao relatarmos o projeto em sua 
segunda fase de discussão discor-
remos longamente sôbre a justa ho-
menagem que se procura prestar ao 
saudoso Deputado Cláudio Pinhei-
ro . 

Assim sendo, ratificamos o pare-
cer anterior, opinando no sentido 
de que a proposição seja aprovada 
em terceira discussão nos têrmos 
em que está redigida. 

Sala "José Proença, 17 de mar-
ço de 1966. 

(aa.) Hugo Castelo Branco, Pre-
sidente e Relator - Carlos Eloy -
Jarbas Medeiros - Expedito Tava-
res. 

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

PARECER DE REDAÇAO FINAL 

Comissão de Redação 

O Projeto n . 1. 333165, de autoria 
do Sr . Deputado Athos Vieira de 
Andrade, que declara de utilidade 
pública a entidade Ação Social 
América Cardoso de Menezes, com 
sede na cidade de Belo Horizonte, 
foi aprovado nas discussões regi-
mentais, 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. 1.333165 

Declara de utilidade pública a en-
tidade Ação Social América Cardo-
so de Menezes, com sede na cidade 
de Belo Horizonte . 

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

Art . 1.0 -Fica declarada de uti-
lidade pública a Ação Social Amé-
rica Cardosc. de Menezes, com sede 
e fôro na cidade de Belo Horizonte. 

Art. 2.0 - Revogadas as disposi-
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ções em contrário, esta lei ent~rá 
em vigor na data de sua publicaçao. 

Sala "José Proença", 17 de mar-
ço de 1966. 

(aa.) José Maria Magalhães, Pre-
sidente - Carlos Megale, Relator 
- Batista Miranda. 

- Publicar . 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL 

Comissão de Redação 

O Projeto n . 2 . 038165, de autoria 
do Sr . Deputado Hilo Andrade, que 
dá a denominação de Rodovia Luiz 
Martins Soares à Estrada de Roda-
gem que liga Belo Horizonte a Pon-
te Nova, foi aprovado nas discus-
sões regimentais, sem emenda . 

Assim sendo, somos de parecer 
que se lhe dê, como final, a reda-
ção abaixo, que está de acOrdo com 
o Projeto, para que, sob esta for-
ma seja enviado à sanção: 

PROJETO N. 2 . 038165 

Dá a denominação de Rodovia 
Luiz Martins Soares à Estrada de 
Rodagem que liga Belo Horizonte 
a Ponte Nova . 

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

Art. 1.0 - Passa a ter denomi-
nação de Rodovia Luiz Martins Soa-
res a estrada que liga Belo Hori-
zonte a Ponte Nova. 

Art. 2.0 - Revogadas as dispo-
sições em contrário, esta lei entra-
rá em vigor na data de sua publi-
cação. 

Sala "José Proença", 17 de mar-
ço de 1966 . 

(aa.) José Maria Magalhães, Pre-
sidente - Carlos Megale, Relator 
- Batista Miranda . 

-Publicar. 

PARECER DE R.EDAÇÃO FINAL 

Comlnio de Redaçio 

O Projeto n . 3. 018165, de autoria 
do Sr. Deputado José Maria Maga-

lhães, que declara de utilidade pú-
blica a sociedade civil denominada 
Fraternidade Paulo de Tarso, com 
sede em Belo Horizonte, foi apro-
vado nas discussões regimentais, 
sem emenda. 

listo pOsto, somos de parecer que 
se lhe dê, como final, a redação 
abaixo, que está de acOrdo com o 
pr.ojeto, para que, sob esta forma, 
seja enviado à sanção: 

PROJETO N . 3 . 018165 

Declara de utilidade pública a so-
ciedade civil denominada Fraterni· 
dade Paulo de Tarso, com sede em 
Belo Horizonte . 

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

Art. 1.0 - Fica declarada de uti-
lidade pública a sociedade civil Fra-
ternidade Paul.o de Tarso, com se-
de em Belo Horizonte . 

Art . 2.0 - Revogadas as dispo-
sições em contrário, esta lei entra-
rá em vigor na data de sua publi-
cação. 

Sala "José Proença", 17 de mar· 
ço de 1966. 

(aa.) José Maria Magalhães, Pre-
sidente - Carlos Megale, Relator 
- Batista Miranda . 

- Publicar. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL 

Comissio de Redaçio 

O Projeto n. 3 . 125165, de autoria 
do Sr . Deputado Athos Vieira de 
Andrade, que autoriza o Poder 
Executivo a doar um veiculo de sua 
!rota ao Lar de Crianças Maria Fe-
lisbilia de Sousa, do mW)!cfpio de 
Prudente de Morais, foi aprovado 
nas discussões regimentais, sem 
emenda . 

Assim sendo, somos de parecer 
que se lhe dê, como final, a reda· 
çi.o abaixo, que está de acOrdo com 
o projeto, para que sob esta for· 
ma, seja enviado k sançio. 
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PROJETO N. 3 . 125j65 

Autoriza o Poder Executivo a doar 
um veiculo de sua frota ao Lar de 
Crianças Maria Felisbina de Sousa, 
do município de Prudente de Mo-
rais . 

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

Art . 1.0 - Ftca· autorizado o Po-
der Executivo a doar ao Lar de Cri-
anças Maria Fellsbina de Sousa o 
veiculo de marca G . M. C., tipo 
Furgão, motor n. 22828491, da Se-
cretaria da Administração. 

Art . 2.0 
- Revogadas as disposi-

ções em contrário, esta lei entrará 
em vigor na data de sua publica-
ção. 

Sala "José Proença", 17 de mar-
ço de 1966. 

(aa . ) José Maria Magalhães, Pre-
sidente - Carlos Megale, Relator 
- Batista Miranda. 

- Publicar. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL 

Comissio de Redaçlo 

O Projeto n. 3 . 209165, de autoria 
do Sr . Deputado Manoel Costa, que 
dá a denominação de P.residente 
Kennedy à Universidade Aliança, 
com sede em Belo Horizonte, foi 
aprovado nas discussões regimen-
tais, sem emenda. 

Assim sendo, somos de parecer 
que se lhe dê, como final, a reda-
ção abaixo, que está de acOrdo com 
o Projeto para que, sob esta forma, 
seja enviado à sanção . 

PROJETO N. 3 . 209165 

Dá a denominação de Presidente 
Kennedy k Universidade Aliança, 
com sede em Belo Horizonte . 

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

Art. 1.0 -Passa a denominar-se 
Universidade Presidente Kennedy a 
Universidade Aliança, com sede em 
Belo Horizonte, criada pela Lei n. 
3. 043, de 20 de dezembro de 1963 . 

Art. 2.0 
- Revogam-se as dispo-

sições em contrário, entrando esta 
lei em vigor na data de sua publi-
cação . 

Sala "José Proença", 17 de mar-
ço de 1966 . 

(aa .) José Maria Magalhães, Pre-
sidente - Batista Miranda, Relator 
- Carlos Megale. 

-Publicar. 

PARECER DE REDAÇAO FINAL 

Comissio de Redação 

O Projeto n . 3. 412165, de autoria 
do Sr. Deputado José de Castro Fer-
l'eira, que dá denominação ao no-
vo Palácio da Justiça em constru-
ção na cidade de Juiz de Fora, foi 
aprovado nas discussões regimen-
tais, sem emenda. · 

Assim sendo, somos de parecer 
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 k sanção. 

PROJETO N. 3. 412165 

Dá denominação ao novo Palácio 
da Justiça, em construção na cida-
de de Juiz de Fora. 

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

Art . 1.0 
- Denominar-se-á Ben-

jamim Colucci o Palácio da Justiça 
de Juiz de Fora. 

Art. 2.0 
- Esta lei entrará em 

vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em con· 
trário. 

Sala "José Proença", 17 de mar-
ço de 1966. 

(aa.) José Maria Magalhães, Pre-
sidente - Carlos Megale, Relator 
- Batista Miranda. 

- Publicar. 

PARECER DE REDAÇAO FIN-AL 

Comlssio de RedaÇão 

O Projeto n. 3. 467165, de autoria 
do ~oder Executivo, que dispõe so-
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bre· a autorização de auxílio finan-
ceiro ao Hospital Dr . Pacífico ~s
carenhas, com sede e~ Caet~o~o
lis, foi aprovado nas dlscussoes re-
gimentais, sem emenda . 

Assim sendo, somos de parec~r 
que se lhe dê, como final, a redaçao 
abaixo, que está de acôrdo com o 
Projeto, para _que, s~b esta forma, 
seja enviado a sançao . 

PROJETO N. 3.467 j65 

Autoriza auxílio financeiro ao 
Hospital Dr . Pacifico Mascarenhas, 
com sede em Caetanópolis . 

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

Art . 1.0 - Fica o Poder Execu~I
vo autorizado a conceder o auxlli.o 
financeiro de Cr$ 2 . 000. 000 (~OIS 
milhões de cruzeiros) ao Hospital 
Dr . Pacífico Mascarenhas, com se-
de em Caetanópolis . , 

Art . 2.0 - Para ocorrer as ~es~e
sas resultantes da presente lei, f1ca 
aberto à Secretaria de Estado da 
Fazenda, com vigência até 31 de ~e
zembro de 1966, o crédito espeCial 
de Cr$ 2. 000 . 000 (dois milhões . de 
cruzeiros), pode_ndo o Executivo 
realizar as operaçoes de crédito que 
para tanto se tornarem necess~rias. 

Art. 3.o -Revogam-se as dispo-
sições em contrário . , . 

Art . 4.o- Esta lei entrara :m VI-
gor na data de sua publicaçao . 

Sala "José Proença", 17 de mar-
ço de 1966. 

(aa . ) José Maria Magalhães, Pre-
sidente - Batista Miranda, Relator 
- Csrlos Megale. 

- Publicar . 

PARECER DE REDAÇAO FINAL 

Comissão de Redaçio 

o Projeto n. 3 .468j65, de auto_r~ 
governamental, que concede aUXIllo 
financeiro à Escola de Belas Artes 
de Belo Horizonte, foi provado nas 
discussões regimentais, sem emen-
da. 

Assim sendo, somos de parecer 
que se lhe dê, como final, a redação 
abaixo, para que, ~ob esta forma, 
seja enviado à sançao. 

. PROJETO N . 3 . 468 j65 

Concede auxilio financeiro à Es-
cola de Belas Artes de Belo Hori-
zonte. . 

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

Art. 1.0 - E' o Poder Exec';ItiV? 
autorizado a conceder um auxilio fi-
nanceiro na importância ~e Cr~ . .: .. 
46 .000. 000 (quarenta e seiS milboes 
de cruzeiros) à Escola de Belas Ar-
tes de Bélo Horizonte .. . _ 

Art . 2.0 - O auxílio financeu~ 
de que trata o artigo anter~or sera 
dividido em parcelas mens&S e co~· 
secutivas de Cr$ 2.000.000 (doiS 
milhões de cruzeiros), a contar de 
janeiro de 1966 . 

Art 3.0 - Fica aberto à Secreta-
ria d~ Estado da Fazenda o c~édito 
especial de Cr$ 24 .000 . ~ ( vmte . e 
quatro milhões de cruze.rros), para 
ocorrer às despesas resultantes des-
ta lei no exercício de 1966, corren-
do o restante da despesa por ver-
ba própria a ser consignada nos or-
çamentos subseqüentes do E~tado: 

Art . 4.0 - Revogam-se as disposi-
ções em contrário . 

Art. 5.0 - Esta lei e.ntrará :m 
vigor na data de sua publicaçao . 

Sala "José Proença", 17 de mar-
ço de 1966. 

(aa.) José Maria Magalhães, Pre-
sidente - Carlos Megale, Relator 
- Batista Miranda. 

- Publicar. 

PARECER DE REDAÇAO FINAL 

Comissão de Redaçio 

o Projeto n. 3.470165, de autoria 
do Poder Executivo, que autoriza 
au.xllio financeiro ao Lactário Nos-
sa Senhora Aparecida, com sede em 
Visconde do Rio Branco, foi apro-
vado nas discussões regimentais, 
sem emenda. 
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Assim sendo, somos de parecer 

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 . 3.470j65 

Autoriza auxílio financeiro ao 
Lactário Nossa Senhora Aparecida, 
com sede em Visconde elo Rio Bran-
co . 

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

Art. 1.0 
- Fica o Poder Executi-

vo autorizado a conceder o auxílio 
financeiro de Cr$ 2. 000 . 000 (dois 
milhões cruzeiros) ao Lactário Nos-
sa Senhora Aparecida, com sede em 
Visconde do Rio Branco. 

Art . 2.0 
- Para. ocorrer às des-

pesas resultantes da present~ lei, 
fica aberto à Secretaria de Estado 
da Fazenda, com vigência até 31 de 
dezembro de 1966, o crédito espe-
cial de Cr$ 2. 000 . 000 (dois milhões 
de cruzeiros), podendo o Executivo 
realizar as operações de crédito que 
para tanto se tornarem necessárias. 

Art . 3.0 
- Revogam-se as disposi-

ções em contrário. . 
Art. 4.0 

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

Sala "José Proença", 17 de mar-
ço de 1966 . 

(aa.) José Maria Magalhães, Pre-
sidente - Batista Miranda, Relator 
- Carlos Megale. 

- Publicar. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL 

Contissão de Redação 

O Projeto n . 3.548:,66, de autoria 
governamental, que dispõe sObre a 
criação de cargos de Assessor do 
Governador do Estado, foi aprova-
do sem emendas. 

Assim sendo, somos de parecer 
que se lhe dê, como final, a reda-
ção abaixo, que está de acôrdo com 
o Projeto para que, sob esta for-
JDa, seja en~o à sanção, 

PROJETO N. 3.548j66 

Cria cargos de Assessor do Go-
vernador do Estado. 

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

Art. 1.0 
- Fica criado no Qua-

dro Geral do Serviço Público Ci-
vil, a que se refere o Anexo I da 
Lei n. 3 . 214, de 16 de outubro de 
1964, sob o Código 1.088, 1 (um) 
cargo executivo de Assessor do Go-
vernador do Estado para Assun-
tos de Fiscalização e Contrôle, sim-
bolo C-14, que passa a integrar o 
Anexo III, III b, da Lei n.0 3.214, 
de 16 de outubro de 1964. 

Art . 2. o - Fica criado no Qua-
dro Geral do Serviço Público Civil, 
a que se refere o Anexo I, da Lei n . 
3. 214, de 16 de outubro de 1964, sob 
o código 1. 089, 1 (um) cargo exe-
cutivo de Assessor do Governador 
do Estado para Assuntos de Admi-
nistração, símbolo C-14, que passa 
a intregar o Anexo III, IIIb, da 
Lei n. 3. 214, de 16 de outubro de 
1964. 

Art. 3.0 
- Fica criado no Anexo 

VI da Lei n . 3 .214, de 16 de outu-
bro de 1964, o símbolo C-14, com o 
vencimento de Cr$ 510.000. 

Art . 4. o - Os ocupantes dos car-
gos criados por esta lei percebe-
rão a gratificação de 113 (um têrço) 
prevista na Lei n . 3 .214, de 16 de 
outubro de 1964, não se estendendo, 
porém, aos mesmos a vantagem de 
que trata o § 3.0 do art. 4.0 da Lei 
n. 3 . 442, de 8 de outubro de 1965. 

Art. 5.0 
- As atribuições especi-

ficas dos cargos criados por esta 
Jei serão fixadas em decreto do 
Executivo. 

Art. 6.0 
- As despesas resultan-

tes desta lei correrão pelas verbas 
próprias do Orçamento do Estado. 

Art . 7.0
- Revogam-se as disposi-

ções em contrário . 
Art. 8.0 

- Esta Lei entrará em 
vigor na data de sua publicação. 

Sala "José Proença", 17 de mar-
ço de ~96(1, 
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( ) José Maria Magalhães, Pre-
aa . 1 t sidente - Carlos Megale, Re a or 

PARECER SOBRE O REQUERI-
MENTO N.0 1.150 

- Batista Miranda. 
- Publicar. 

Comissão de Agricultura, Iudústria 
e Comércio 

PARECER DE REDAÇAO FINAL 

Comissão de Redação 

o Projeto n. 3. 473165, de autor}a 
governamental, que concede pensao 
à viúva de Eulino Manoel_da Silva, 
foi aprovado nas discussoes regi-
mentais, sem emenda. 

Assim $endo, somos de parecer 
que se lhe dê, como final, a reda-
ção abaixo, que está de acOrdo com 
0 Projeto, para que, sob_ esta for-
ma, seja enviado à sançao. 

PROJETO N. 3.473165 

concede pensão à viúva de Euli-
no Manoel da Silva. 

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

Art . 1.0 - Fica concedida a !JB· 
Mary O linda Santiago da . Silva, 
viúva de EU}ino Manoel da S1lva, a 
pensão mensal vitallcia de ....... . 
Cr$ 63 .000 (sessenta e três mil cru-
zeiros). 

Parágrafo único -Sobrevindo o 
falecimento da beneficiária, em es-
tado de viuvez, a pensão objeto des-
ta lei será rateada entre os filhos 
do casal, enquanto menores. 

Art. 2.o - O pagamento da pen-
são a que se refere esta lei correrá 
pelos recursos orçamentários pró-
prios. 

Art. 3.0 - Revogam-se as dispo-
sições em contrário, entrando esta 
lei em vigor na data de sua publi-
cação. 

Sala "José Proença", 17 de mar-
ço de 1966. 

(aa.) José Maria Magalhães, Pre-
sidente - Carlos Megale, Relator 
- Batista Miranda. 

- Publical'. 

o Sr. Deputado Lúcio de Souza 
Cruz através do Requerimento n . 
1 . 1SÓ, pleiteia que seja feito a!* 
lo aos Srs. Presidente da Republi· 
ca e Ministro de Minas e Energia, 
assim como ao Conselho Nacional 
de Petróleo e à Petrobrás, objeti· 
vando a fixação de novos pre_ços 
para a gasolina e demais deflva-
dos de petróleo em Belo Horizonte, 
tão logo entre em funcionamento a 
Refinaria Gabriel Passos, entenden-
do que deverão ser equiparados aos 
estabelecidos para a Guanabara . 

De fato 0 preço dos prod":tos de-
rivados de petróleo, na região ge_?-
econOmica de Belo Horizonte, sao 
muito elevados em relação a outros 
mercados consumidores, como o da 
Guanabara e o de São Paulo, uma 
vez que seu custo, entre nós, sofre 
a elevação decorrente de altos fre· 
tes. _ 

Uma antiga reivindicaçao das 
classes produtoras de Minas Ge-
rais é exatamente esta que agora 
se concretiza: a implantação da Re-
finaria Gebriel Passos, ligada à J:?U· 
que de Caxias pelo Oleoduto R1o· 
- Belo Horizonte. 

Tal empreendimento, de impor: 
tância básica para o desenvolVl· 
mento industrial de Minas, deve 
trazer, como conseqüência imedia-
ta, o abaixamento no preço da ga-
solina e outros derivados de petró· 
leo, pois, com o transporte de re-
finados pelo Oleoduto Rlo-Belo Ho-
rizonte, previsto ainda para êste 
ano ficará eliminado o transporte 
rod~-ferrovlário, que vinha sendo 
o principal fator determinante do 
custo mais elevado dêsses produ-
tos no mercado mineiro. 

Obtida a equiparação de preços 
nos mercados consumidores de Be-
lo Horizonte e Guanabara, in~ 
ras serão as perpectlvas de implan· 
taçio de novas 1Ddústrlas, sejam 
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subsidiárias, sejam outras atrafdas 
pela melhoria no custo de matérias 
primas, em conseqüência da redu-
ção nos preços de tra.n.sporte, acar-
retada, por sua vez, com a baixa 
nos preços de gasolina e óleos. 

Muito benéfica, portanto, envol-
vendo os mais altos interêsses de 
Minas, a medida proposta pelo ilus-
tre Deputado Lúcio de Souza Cruz, 
razão por que concluimos pela 
aprovação do substancioso Reque-
rimento de sua autoria. 

Sala "José Proença", 17 de mar-
ço de 1966 . 

(aa . > Otelino Sol, Presidente -
Florivaldo Dias, Relator - Ataliba 
Mendes. 

- Publicar . 
-Vêm à Mesa: 

PROJETO N. 3.57l j66 
Reconhece de utilidade pública o 

Conselho Particular da Sociedade 
de São Vicente de Paulo, de São 
Gonçalo do Sapucaf . 

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

Art . 1.0 - Fica reconhecido como 
instituição de utilidade pública o 
Conselho Particular da Sociedade de 
São Vicente de Paulo, sediado na 
cidade de São Gonçalo do Sapucaf . 

Art. 2.0 - Revogam-se as dispo-
sições em contrárto, entrando esta 
lei em vigor na data de sua publi-
cação. 

Sala das Reuniões, 17 de março 
de 1966 . 

(aa. > Jarbas Medeiros - José 
Maria Magalhães - Cícero Dumont 
-Nunes Coelho- Athos Vieira de 
Andrade - Otelino Sol. 

Justificativa - As conferências 
vicentinas são instituições assisten-
Ciais que prestam serviços relevan-
tes à coletividade, pois auxiliam, 
com o mais elevado espfrito de ca-
ridade cristã, os pobres desampa-
rados. 

E' o que acontece com as con-
ferências congregadas no Conselho 
Particular da Sociedade de São Vi-
cente de Paulo, de São Gonçalo do 
Sapucaf, cidade em que o movimen-
~ V\c(mUnQ ~xlf~ ~ 4'tuar com ~~ 

prend.imento e rara eficiência, des-
de 1896, sem interrupção. 

Constitui um preito . de justiça, 
portanto, aprovar esta proposição 
que dispõe sObre o reconhecimen-
to de utilidade pública a uma so-
ciedade assistencial cujo trabalho 
é conhecido, proclamado e enalteci-
do pelo generoso povo de São Gon-
çalo do Sapucaf. 

(a.) Jarbas Medeiros. 
- Publicado o Projeto, inclua-se 

em Ordem do Dia . 

REQUERIMENTO 

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

O Deputado que êste subscreve, 
regimentalmente apoiado, requer, 
ouvida a Casa, seja inserido na Ata 
de nossos trabalhos um voto de 
congratulações com a Diretoria e 
funcionários da Companhia de Ar:-
mazéns e Silos do Estado de Minas 
Gerais - CASEMG - pelos excep-
cionais resultados obtidos no exer-
cício de 1965. 

Sala das Reuniões, 17 de março 
de 1966. 

(aa . ) Sinval Boaventura - Mar· 
tins Silveira - Carlos Eloy - Ge-
rardo Grossi - Ataliba Mendes -
Luiz Junqueira. 

Justificativa - O prestigioso órgão 
de nossa imprensa "O Estado de 
Minas", em sua edição de 14 do cor-
rente mês, na seção especializada 
com o titulo de "Balanço da CA-
SEMG revela boas perspectivas pa-
ra 66, examina e comenta o balan· 
ço geral e relatório da CASEMG, 
concluindo que o resultado é tan-
to mais significativo quando se sa-
be que grandes recursos foram apli-
cados na construção de novos ar-
mazéns, que aumentaram em 20 
por cento a capacidade de arma-
zenamento, em relação à anterior, 
que era de 3 milhões de volumes. 
Ressalta~ ainda, o articulista que 
o aumento da capacidade dos arma-
zéns permitiu á CASEMG iniciar o 
~~fCfCiQ de 1~ "COPJ qm VQJUJDO 
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. superior a 2 milhões de sacos, fato 

de expressão especial, pois à época 
de entresafra os armazéns normal-
mente estão vazios" . 

Além de outras considerações de 
ordem econômico-financeiras, in-
clusive dando ênfase ao lucro li-
quido de 291 milhões . de cru-
zeiros obtido em 1965, é colocado 
em relêvo o sistema de administra-
ção de pessoal implantado na Com-
panhia . 

Por todos êsses motivos, e pelo 
incentivo que essa publicação deve 
trazer a todos os órgãos governa-
mentais que passam a ver seus es-
forços reconhecidos de público, é 
que recomendo êste voto de congra-
tulações. 

(a.) Sinval Boaventura . 
"BALANÇO DA CASEMG REVELA 
BOAS PERSPECTIVAS PARA 66 
A análise do balanço geral e re-

latório da CASEMG, recentemente 
publicados, mostra que a emprêsa, 
ao 'lado de um lucro líquido de 
de Cr$ 446 . 000 . 000 milhões. :esse re-
~ltado é tanto mais significativo 
quando se sabe que grandes recur· 
sos financeiros foram aplicados na 
const rução de novos armazéns, que 
aumentaram em 20 por cento a ca-
pacidade de armazenamento, em re· 
lação à anterior, que era de 3 mi-
lhões de volumes . 

REFLEXOS PARA 66 

Os resultados positivos de 1965 
provocam reflexos significativos pa-
ra o exercício de 1966, já que o esto-
que de mercadorias remanescentes 
da safra anterior permite à OA-
SEMG iniciar o . ano com um volu-
me superior a 2 milhões de sacas, 
fato de expressão especial, pois na 
época de entressafra os armazéns 
normalmente estão vazios. 
~sse volumoso depósito permite 

à emprêsa iniciar sua gestão finan· 
celra de 1966 com uma receita da 
ordem de 100 milhões de cruzeiros 
mensais. 

A situação para 1966 . é bastante 
<Uflerente porque, desde agora, a 

CASEMG está preparada para man-
ter uma posição de equilíbrio ope-
racional que, se conservada a mes-
ma política de armazenamento, de-
verá se prolongar por todo o ano. 
Êsse volume de depósito significa, 
ainda, que o próprio recorde de 2 
milhões de sacas armazenadas, pon-
to mais alto atingido se assL"lalou 
em setempo de 1963, em ocasião 
propícia à companhia, está sendo 
batido agora, quando os armazéns 
deveriam estar vazios, com volume 
de mercadorias armazenadas supe-
rando aquela cifra. 

Deve ser ressaltado, ainda, que o 
estoque de sacaria vazia, adquiri-
da em condições excepcionais e que 
será financiada aos produtores no 
decorrer da safra, assegura, desde 
já, um lucro para o atual exercício 
de 140 milhões de cruzeiros, que se 
somará aos demais a serem obtidos 
no ano. 

INVESTIMENTOS 

Os investimentos novos em 1965 
permitiram a construção de arma· 
zéns em Unaí e Fruta!, além de ca-
sas de residência para funcionários 
junto a unidades armazenadoras e 
da aquisição de equipamentos para 
t ratamento e pesagem de mercado-
rias, como secadores e balanças. E 
mais ainda: estão em fase de aca-
bamento construções ou ampliações 
de armazéns em Carmo do Para-
naíba, Monte Carmelo, Araxá, Ube-
raba, Campina Verde, Centralina e 
Capinópolis . 

Outro elemento positivo das ati-
vidades da CASEMG, na gestão dos 
Srs . Odilon Rodrigues de Souza, 
Luiz Felipe de Almeida Filho e José 
de Castro Botelho, é a politica ra-
cional de pessoal e de salários . Ad-
missões na companhia são feitas 
exclusivamente por concurso, os sa-
lário são mantidos em níveis de 
mercado, preocupando-se, ainda, a 
emprêsa em dar aprimoramento 
técnico ao funcionlismo, a quem 
proporciona treinamento e cursos 
especiais". 
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O SR. PRESIDENTE _ Com a 

palavra o Sr. Jorge Ferraz 
O SR . JORGE FER&AZ ·_ Sr 

rença do custo das obras é muito 
gra?d~: alcança a importância de 
8 bilhoes de cruzeiros. Assim é que 
Srs. _Deputados, para que nas cC:, 
missoes Técnicas, os seus membros 
po~m ter conhecimento da reper-
cussao da Indicação que fizemos 
!lo Sr. Governador do Estado e do 
mt~rêsse das autoridades e popa-
laçao da região, encaminhamos á 
Mesa os seguintes telegramas· 

Presidente, Srs. Deputados · 
~a Reunião de 3 de març~. enca-

minhamos à Mesa uma Indicação 
que recebeu o n° 1. 051 e que se re-
fere ao. asfaltamento da estrada Be-
lo Honzonte-Guanhães-Sêrro pas-
s~do por Jaboticatubas Se~ra do 
C1pó e Conceição. ' 

Da justif~cativa, além das pala-
vras por mun proferidas dest<B Tri-
bun.a, ~onsta também ofício da As-
so_Claçao Comercial de Minas Ge-
raiS, que houve por bem encaminhar 
ao Sr . Governador solicitação no 
mesmo sentido. 

Esta Indicação está tendo anda-
mento normal na Assembléia 

Recebemos, hoje, diversas ~ni
festações de moradores e autorida-
des daquela Região que, endossan-
do as nossas palavras encarecem 
t~bém, a necessidad~ da realiza~ 
çao desta obra, de vez que se trata 
de velha aspiração das populações 
~quela região do Estado, além de 
mteressar, também, fundamental-
mente, ~ nossa Capital, já que aque-
la região é como que um centro 
abastecedor de cereais par·a nossa 
Capital. 
_No DER, existiam dois projetos 

sobre_ o assunto: o primeiro, que 
planeJava a obra, saindo de Lagoa 
Santa; e o segundo, que determina-
ya o início em Ita.bira. !:sses pro-
Je~os foram estudados pela Secção 
Tecnica do DER e teve preferência â projeto que determinava 0 início 
a estrada em Lagoa Santa . 

1.o) Vindo de D. Joaquim·· do 
Presidente da Câmara MUni~ipal 
Senhor João Rabello Madureira: 

"Câmara Municipal por únânimi: 
dade e população êste mUnicípio 
manifestam Vossência inteiro apoio 
campanha pró asfaltamento estra-
da Lagoa Santa _ Guanhães Sds ,. 

2·0 > Vindo de Santana do Riacho 
assinado pelo Presidente da Cãma: 
ra Municipal, Senhor José Maria 
dos Santos Maia: 

"Empenho Vossa Excelência líder 
nossa região meu apoio asfalta-
mento Lagoa Santa - Guanhães 
pt. Saudações". · 

3.o) Vindo, ainda, de Santana do 
Riacho, assinado pelo Sr Prefeito 
Jo~é Ferreira Belisário: 

Empenho eminente lider campa-
nha pró asfaltamento estrada Lagoa 
San~a - Guanhães pt Região ne-
cessita seu desenvolvimento grande 
obra pt Saudações". 

Sr · Presidente, ao fazer a leitu-
ra. desta Tribuna, requeiro que os 
referidos telegramas sejam encami-
~dos á Comissão, onde se encon-
ra, no momento, a Indicação n 

1 · 051, para que os mesmos sejam 
juntados ao respectivo processo 

O SR. PRESIDENTE _ Com à 
palavra o Sr. Deputado Altair Cha-
gas. 

~as. Sr. Presidente, apesar de 0 proJeto ~goa Santa, Jaboticatubas 
Conceiçao, em demanda a Guanhãe; 
e Sêrro ser o que melhor atende a 
~ma região PrOdutora e abastece-
ora da Capital, é bem verdade que 

oboutro projeto .atende, também, ao 
a astecimento não da Capital mas 
: zo~ sidenírgica ligada a Ítabl-
Lag . . E bem . verdade que o projeto 

_oa Santa em número e nume-
jrãk,o tem vantagem sObre 0 pro-
e de Itabira, de vez que a dite-

O SR. ALTAIR CHAGAS _ Sr 
Presidente, Srs . Deputados. Trag~ 
ao conhecimento da Casa mais três 
reclamações originárias das Cida-
des de Iapu, de Central de Minas e 
Caratinga, onde se repetem os p;o-
blema_:; objeto das mesmas const-
deraçoes em registros anteriores· a 
preterição de regentes do Ensbto 
Primário, com a dispenaa de Profes-
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sõras melhor habilitadas e a con-
tratação, em seus lug·a.res, de Pro-
fessôras com habilitação inferior. 
Tive o cuidado de trazer cópias das 
referidas reclamações, as quais 
passo à Taquigrafia, para fazer par-
te integrande dês te meu discurso. 

Sr . Presidente, Srs . Deputados, 
ao fazer mais êste registro e ma-
nifestar, mais uma vez, a minha ex-
pectativa, a minha confiança, face 
ao pronunciamento, de ontem, do 
nobre Lfder Aureliano Chaves, con-
firmado e corroborado em partes 
do Líder do Govêrno, Deputado Ma-
noel Costa, quero declarar que tenho 
a certeza de que essas injustiças, es-
sas irregularidades, que vêm sendo 
diariàmente praticadas no interior 
do Estado, tenham dentro de pou-
co tempo o seu fim. Nunca é demais 
ressaltar que não estou pleiteando 
qualquer posição, qualquer põs!o 
de confiança, qualquer colocaçao 
ou emprêgo para os meus amigos, 
para meus correligionários . Apenas· 
tenho a preocupação de que êste 
meu pronunciamento chegue ao co-
nhecimento do Sr . Govemador, que 
está com o firme propósito de man-
ter a harmonia política no interior 
do Estado. O Sr . Secretário da 
Educação já baixou Portaria regu-
lamentando o assunto, mas, apesar 
disso, faço êste relato, desta Tri-
buna, porque as irregularidades es-
tão-se repetindo . Eu faltaria ao 
meu dever, faltarLa ao meu man-
dato e à confiança que em mim 
depositaram, se não fizesse o re-
gistro dessas ocorrências, principal-

. mente na fase atual, sem a existên-
cia de partidos polfticos. 

Entendo ser necessário constar 
dos Anais tôdas as reclamações que 
me chegaram às mãos, e, uma vez 
publicados no "MinRs Gerais" eu 
possa pleitear a correção para o 
ato que fOr considerado injusto. 

Gostaria também, Sr. Presidente 
e Srs. Deputados, de abordar dois 
outros assuntos. O primeiro, para 
fazer uma justa referência á pessoa 
do nobre Deputado Raimundo Al-
pe~aria. qüan~o do meu primeirQ 

discurso, anunciando irregularida-
des no município de Sobrália e o 
ambiente de intranqüilidade que o 
Prefeito municipal, o Sr. Miguel Pe-
reira Santiago, levava àquele muni-
cípio insistindo em impedir o com-
parecimento ao serviço de serventes 
efetivadas pela Lei n. 3. 214, que to-
dos votamos nesta Casa, tentando 
impedir o acesso, às salas de aulas, 
de professôras estabilizadas com 
exame de suficiência, naquela oca-
sião eu havia dito que S. Exa ., o 
Deputado Raimundo Albergaria, ha-
via prometido ir a Sobrália e ali 
interferir no sentido de desarmar 
os espíritos S . Exa . , efetivamente, 
assim o fêz. E com a mesma vee-
mência com que registrei a imper-
tinência do Prefeito, registro com 
s :1tisfação a atuação serena. do De-
putado Raimundo Albergana, que 
devolveu a tranqüilidade ao murucí-
pio de Sobrália, resolvendo e repa-
rando várias injustiças . 

Ainda há alguns casos dependen-
do de acêrto e de modificação . Mas, 
por dever de justiça e dentro da 
nossa linha de ação, nesta Casa, 
desejamos fixar nossa posição . e 
transcrever, aqui, o nosso elogio 
ao Deputado Raimundo Albergaria . 
S. Exa., com êste ato, demonstrou 
que, não sàmente o Governador do 
Estado e seus auxiliares desejru;n 
possibilitar um clima de entendi-
mento em Minas Gerais, mas, tam-
bém que membros da ex-corrente 
pessedista têm tal comportamento . 
Estarei aqui, quantas vêzes forer_n 
necessárias, para reconhecer de pu-
blico a correção com que agirem 
os meus à dversários ou ex-adver-
sários. 

Outro registro refere-se à notl· 
cia inserida, hoje, no "Estado de 
Minas", segundo a qual o eminen~ 
Govemador Israel Pinheiro tena 
se queixado ao Presidente da ARE· 
NA, Deputado Guilherme Macha'!o, 
de que Deputados da ex-UDN, nao 
correspondendo ao tratamento que 
S . Exa. nos tem dispensado, têm 
sido intolerantes, acusando o seu 
Govêmo !la Tribuna des~ Assem· 
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bléia . A nota não faz referência a 
nomes, mas gostaria de fazer êste 
registro no meu discurso. Tenho 
sido um dos Deputados que qua-
se diàriamente, vêm anunc~ irre-
gularidades cometidas no interior 
do Estado. Gostaria de lembrar a 
S . Exa., o Sr . Governador, a mi-
nha disposição de, aqui, registrar 
não sbmente as injustiças que são 
cometidas, mas, também sua cor-
reção, seu acêrto ou retificação, co-
mo acabo de fazer com referência 
à atuação do Deputado Raimundo 
Albergaria. 

todo período em que lecionei para 
assim, melhor esclarecer as minha~ 
qualidades de professôr·a e também 
provar o atrevimento daqueles que 
ontem maldiziam a revolução e 
hoje tentam roubar-nos o título de 
revolucionários. 

OFtCIO 

DD . Deputado 
Dr. Altair Chagas . 
Comunicamos nesta data qu~, de 

acõrdo com as instruções de v. Exa. 
fizemos reclamação dirigida ao Sr.' 
Presidente da República, ao Sr . Mi-
nistro da Educação, ao Sr. Gover-
nador do Estado, ao Sr . Secretário 
da Educação e ao Sr. Delegado de 
Ensino de Governador Valadares. 

Isto em referência ao sermos dis-
pensadas sem motivos . Passamos a 
suas mãos esta comunicação a fim 
de sua atenção ser dada ao assun-
to até o fim. 

Das humildes professOras que fi-
carão agradecidas pela sua colabo-
ração. 

Central de Minas, 10 de março 
de 1966 . 

(aa.) Dávila. Correia de Oliveira 
- Maria Emflia Soares - Olinda 
Martins Pereira - Gessy Vargàs 
Brandão . 

São Cândido, 9 de março de 1966. 
Exmo . Sr . Deputado Altair Cha-

gas. 
Saudações. 
O que obriga importunar o nosso 

Deputado são os acontecimentos 
atuais reinantes neste distrito, e 
ameaça de minha dispensa. 

Há 4 (quatro) anos, leciono no 
Grupo Escolar João Moreira Fran-
co. Quisera mesmo apresentar um 
esquema de meus trabalhos durante 

Se é verdade que o Brasil vive do 
momento revolucionário, é preciso 
dar provas, as quais· possamos co-
nhecer. Como por exemplo: em São 
Cândido, aquêle que foi o repre-
sentante de Leonel Brizola, espa-
lhando suas cartas e listas con-
quistando camponeses etc., fdi a co-
lhido pelo extinto PSD. Será que 
a revolução chegou mesmo em nos-
so município? Ou porventura, nós, 
o povo de São Cândido, não somos 
também brasileiros? Queremos pro-
va. 

Deputado, voltando ao assunto de 
escola; devo dizer-lhe que, para seu 
govêrno, tenho o exame de sufici-
ência feito em Caratinga e o Curso 
Intensivo de férias feito em Bom 
Jesus do Galho. 

Por isso conto com o seu es-
fôrço . 

Antecipadamente agradece 
(a. ) Maria Ferreira de Andrade . 
Iapu, 25 de fevereiro de 1966 . 
Exmo . Sr. Dr. Altair Chagas, 

DD. Deputado Estadual, Belo Hori-
zonte . 

Prezado Senhor. 
Apresento-lhe meus cordiais cum-

Primentos, e tenho o prazer de diri-
gir-me a V . Exa. para passar às 
suas mãos as certidões de tempo 
de serviço, comunicando-lhe haver 
sido dispensada de minhas funções, 
por uma comissão chefiada pelo 
Sr. Coletor Estadual, composta pe-
los escrivães de paz da cidade e da 
vila do Bugre, por um Vereador, 
José Canedo Sobrinho, e mais al-
gumas pessoas intltuladoas de che-
fes politicos, tendo sido colocada 
em meu lugar pessoa de habilita-
ção inferior. 

Solicito de V. Exa. a gentueza 
de fazer extrair uma certldio de 
contagem de tempo, na Pagadoria 

• 



-532-
do Estado, referente ao período de 
1512 a iOI12160. 

Nesta oportunidade renovo meus 
protestos de admiração e aprêço . 

Cordialmente, . 
(a. ) Conce1ção Bonfim Perell'a. 
Em tempo: Esclareço-lhe que te-

nho no município e no Estado cêr-
ca de 13 anos de exercicio e apro-
veito para comunicar que, nest~ da-
ta, estou me dirigindo às se~t~ 
autoridades: Presidente da Republl-
ca Ministro da Educação, Governa-
ddr do Estado, Secretário da Edu-
cação, Delegado Regional. 

O SR . PRESIDENTE - Com. a 
palavra o Sr. Deputado Joaqwm 
de Melo Freire . 

O SR. JOAQUIM DE MELO FREI-
RE - Sr. Presidente, Srs. Deputa-
dos : 

Ocupamos a Tribuna desta Casa, 
ontem a fim de trazer ao conheci-
mento do povo mineiro, atos de per-
reguição politica que estão sendo 
praticados em nossa região, pelo 
atual Govêrno do Estado. 

Sr. Presidente e Srs. Deputados, 
logo após a edição do Ato Instit~
cional n. 2, extinguindo os Parti-
dos po.liticos do Pais, sentim~s qu_e 
o nosso caminho natural e histón-
co seria o de ingressar na ~NA, 
ou seja, no Partido Revoluc10nário. 
Mas ficamos surpresos quando da 
or~ação dêste Partido, com a 
inclusão, em suas fileiras, daque-
les que fizeram uma campanha 
em todo o interior do E s t a d o 
e na Capital, na base de uma opo-
sição tremenda ao Govêrno do 
Marechal Castelo Branco. Aquilo 
nos surpreendeu, porque, na ver-
dade, não podíamos crer que aquê-
les homens que combateram o Go-
vêmo Federal, demonstrando no 
interior e na Capital que as difi-
culdades por que o povo estava 
passando o culpado exclusivo era 
0 Sr. Presidente da .República. 
Sentimo-nos surpresos quando vi-
mos que aquêles mesmos elemen-
tos que safram vitoriosos nas ur-
nas, pela campanha realizada no 
posso !Jlteriorr ingr~av~ ~ 

A R E NA . Com a evolução dos 
acontecimentos e com as conver-
sações realizadas com os elemen-
tos ligados á nossa facção, )~to 
ao Sr . Presidente da Republica, 
tomamos ciência de que o Mare-
chal Castelo Branco mostrou-se 
interessado em que a extinta UDN 
ingressasse na ARENA . Mas, nós 
só 0 fizemos depois de termos a 
certeza de que o Sr . Presidente 
da República seria fiador desta 
nova organização politica no Esta-
do . Ingressamos na ARENA com 
um objetivo superior, mas reser-
vando o direito de denunciar, des-
ta Tribuna, quando necessário, o 
Govêrno Estadual. O nosso ingres· 
so na ARENA não significa apoio 
incondicional ao Govêmo do Es-
tado, porque, na verdade, não acre-
ditamos muito neste Govê~o e 
não acreditamos também no slste-
ma de fôrça que êste Govêrno re· 
presenta . Na nossa regiã? eleit?-
ral as perseguições politlcas Já 
começam a ser efetuadas . Ontem, 
ocupamos esta Tribuna e trouxe-
mos o relatório de uma diretor~ 
do Ginásio Estadual de It~o~, 
no qual narrava que, no seu diiel-
to de organizar a lista de profe~
sôres mandou para a Secretana 
de Educação esta lista que!. ante~ 
de chegar àquela Repartiçao, fo1 
modificada por elementos __ que f_a-
zem politica naquela regiao. Tao 
logo deixei a Tribuna, na tarde d_e 
ontem um Deputado que faz poli-
tica ~quela mesma região, asso-
mou também a esta Tribuna, para 
falar dos grandes beneficios por 
êle realizados na região . Pergunta 
o referido Deputado se verbas pa-
ra construções de ginásios e hos· 
pitais pc;>dem ser tachadas de cor-
ruptoras. Não desejávamos voltar 
ao assunto, que já consider&fil:os 
passado, já objeto de vários ~
cursos nesta Casa, quando anali-
sávamos detidamente o problema · 

Só podemos dizer que reafirma-
mos e ratificamos todos os pronun-
ciamentos a respeito do assunto . 
O pron~cl~tQ 4~UJ Pep~~-
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do, ao qual nos referimos há pou-
co desta Tribuna, poderá ser lido 
pelo Sr . Governador do Estado, 
pelo Sr . Secretário de Educação e 
por todos os Srs . Deputados, pois 
êle vem comprovar, cabalmente, 
aquelas denúncias que aqui fize-
mos, porque êle disse que, na ver-
dade, substituiu os professOres . 
Ora, Sr . Presidente, Srs . Deputa-
dos, pergunto a Vs. Exas. se é atri-
buição de Deputado contratar pro-
fessOres? A nosso ver, esta atribui-
ção é exclusiva da Diretora do edu-
candário . Para que, então, existe 
uma nomeada para gerir estabele-
cimento de ensino, que é no caso 
a Diretora? O orador que ocupou 
na tarde de ontem esta Tribuna 
tentou rebater as nossas argumen-
tações e tentou rebater aquilo que 
dissemos no relatório, que ninguém 
poderá contestar, porque é a ex-
pressão da verdade. Mas, êste 
Deputado foi mais além, querendo 
nos tachar de perseguidores politi-
cos na época em que Unhamos a 
responsabilidade de representar, na-
quela região, o Govêrno de Maga-
lhães Pinto . E trouxe, para esta 
Casa, fatos passados há mais de 
um ano, quando da cidade de Ita-
mogi foi removida uma professO-
ra para uma cidade próxima. Dis-
se êste Deputado que foi aquêle 
um fato de perseguição politica . 
Porém, a verdade é bem diferente . 
O caso havido em Itamogi, com a 
referida professOra, foi feito den-
tro da lei. Para lá foi mandada 
uma Comissão de Sindicância e foi 
instaurado inquérito administrati-
vo e, depois, ficou provado que 
aquela professOra era Uder do mo-
vimento anarquista que existia no 
Grupo Escolar Minas Gerais, daque-

o deveria ter sido se fõsse um caso 
de injustiça e, mais ainda, poderia 
ter sido tratado e levado ao Tri-
bunal de Justiça . Indago, Sr. Pre-
sidente, Srs . Deputados, para que 
existe lei, para que existe Justiça, 
para que existem Tribunais senão 
para coibir o abuso do Poder. o 
abuso dos Governantes? E nada dis-
so foi feito, Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, porque, na verdade, o 
caso foi feito dentro da lei. 

Ainda mais, recebemos também 
acusações desta Tribuna, de que tí-
nhamos nomeado irregularmente o 
escrivão de Primeiro Oficio para a 
mesma cidade. Mas, Sr . Presi-
dente, êsse caso também não cor-
responde à realidade, porque, fo-
ram abertas as inscrições para con-
curso para o tabelionato daquela 
cidade. Três candidatos se inscre-
veram e todos três foram classifi-
cados . Caberia, então, ao Sr. Go-
vernador do Estado, fazer a no-
meação . Nós fizemos a indicação 
do candidato de nossa preferência, 
que também foi o candidato nomea-
do para aquêle cartório. Se o caso 
fôsse de injustiça, de perseguição 
politica, aquêles que se julgaram 
prejudicados deveriam, dentro do 
prazo legal, entrar com mandado 
de segurança, para desfazer aque-
la ilegalidade . Não acreditamos 
que aquêle ato seja tornado .sem 
efeito porque foi feito dentro da 
lei . · Estando terminado o nosso 
tempo, deixamos esta tribuna, com 
o propósito de voltar a ela, quan-
tas vêzes fOr necessário, a fim de 
denunciar perseguições poUticas em 
nossa região. 

O SR. PRESIDENTE- Com a 
palavra o Deputado Waldomiro LO-
bo. 

O SR. WALDOMIROLOBO- Sr. la cidade. Então, solicitamos do Sr. 
Secretário da Educação a remoção 
daquela professOra. Poderiamos ter 
Pedido a remoção de 4 ou 5 profes-
sOras, mas pedimos apenas de uma, 
Para que a ordem e a tranqüilidade 
do ensino fOssém restabelecidas na-
quele Grupo. :tste caso não tinha 
ainda sido tratado desta Tribuna e 

Presidente, Senhores Deputados. 
Volto hoje a tratar do mesmo 

assunto de que tratei da última vez 
que ocupei esta Tribuna. E' o ca-
so do Abrigo para· o Tuberculoso 
Pobre em trAnsito. Foi cedido para 
funcionar nêle o Hospital Cfcero 
Ferreira, até que êste fOsse ~rmt-
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nado . Quando era Secretário de 
Saúde o Deputado Salim Nacur é 
que foi cedido o prédio, onde ftm-
cionava o Abrigo do Tuberculoso 
em trânsito, para o Hospital Cíce-
ro Ferreira . Prometeu-me o então 
Secretário de Saúde que em 30 
dias tudo ·ficaria normalizado e, o 
Abrigo do Tubreculoso em trânsi-
to passaria a funcionar no prédio 
que foi reformado pela Fundação 
Waldomiro Lôbo, para que êle cum-
prisse as verdadeiras finalidades 

para as quais foi construído . Pa,. 
rece que não adiantaram as nos-
sas providências nesse sentido. O 
Deputado Salim Nacur deixou a Se-
cretaria de Saúde num daqueles 30 
dias e a promessa não foi cumpri-
da. Resultado: um pequeno bar-
racão construido junto ao antigo 
Abrigo, agora funcionando ao Hos-
pital Cícero Ferreira, não é o sufi-
ciente para abrigar os tuberculo-
sos pobres que vêm do interior de 
Minas Gerais e de outros Estados . 
A Bahia nos manda todos os dias 
grande quantidade, o Espírito San-
to, a mesma coisa. Existem, nas pen-
sões sanatoriais e nos sanatórios 
proletários de Belo Horizonte, do-
entes até do Acre . Uma providên-
cia que o Govêrno deve tomar é a 
de regularizar bem a locomoção 
dos doentes de um Estado para 
outro . O Sul de Minas manda os 
seus doentes para São Paulo, isto 
é, uns 50%. Em compensação, Belo 
Horizonte recebe doentes de vários 
Estados. Não é só do Sul de Mi-
nas, absolutamente. Do Triângulo 
Mineiro, grande parte é enviada 
para São Paulo . 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Depu-
tados, tudo é Brasil . E é com sa-
tisfação que prestamos socorros a 
todos que nos procuram . Estamos 
ficando algemados. Por isso é pre-
ciso que o govêrno tome as provi-
dências urgentes e necessárias, 
através da Secretaria de Saúde, 
para que seja terminado o Hospi-
tal Cícero Ferreira, para que o 
Abrigo do TUberculoso Pobre em 
trânsito passe a cumprir as suas 

verdadeiras finalidades . Não á 
possível continuar assim, a não 
ser que queiram que os doentes 
encontrados pelas ruas, sejam co-
locados á porta do Palácio da Li-
berdade. E isto vai acontecer, Sr . 
Presidente, se o Govêrno do Sr. Is-
rael Pinheiro não tomar as provi-
dências necessárias. O Abrigo 
"Eduardo Menezes" está em refor-
ma eternamente. E' uma vergonha 
que o Govêrno não procure olhar 
para êsse lado: terminar a refor-
ma do Sanatório Eduardo Mene-
zes e o prédio do Hospital Cícero 
Ferreira, para que sejam atendi-
dos os tuberculosos pobres do in-
terior que para aqui vêm, todos os 
dias e até de outros Estados . 

Vou usar esta Tribuna quantas 
vêzes forem necessárias para fazer 
com que o govêrno escute aquilo 
que precisa escutar, embora não 
esteja muito interessado . Não é 
uma ameaça, é uma necessidade. 
Se o govêrno não tomar as provi-
dências necessárias e urgentes, nós 
colocaremos os doentes na Praça 
da Liberdade. · 

Espero que o Governador, atra-
vés do Secretário de Saúde, tome 
as providências necessárias, resol-
vendo êste problema, porque, ape-
lar para o Sr. Secretário de Saú-
de e outras autoridades eu não vou 
porque de nada adiantaria. 

Sr. Presidente, faço não um apêlo 
mas um aviso, uma advertência ao 
Sr. Governador do Estado, para que 
tome as providências solicitadas, 
pois do cQntrário nós as tomare-
mos enviando os doentes que esti· 
verem jogados pelas ruas para o 
jardim do Palácio da Liberdade, 
porque assim o Sr. Governador to· 
mará tais providências . 

- Esgotado o prazo destinado à 
Leitura e Apresentação de Propo-
sições, segue-se a 

DISCUSSAO E VOTAÇAO DE 
PROPOSIÇOES 

O SR. PRESIDENTE - Estão 
abertas as inscrições para a Reu-
nião de amanhã. 
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PA.IJA VRAS DO SR. PRESIDENTE 

O SR . PRESIDENTE - A Pre-
sidência informa ao Plenário que, 
nes ta data, começa a correr o pra-
zo de três dias para apresentação 
de en:-endas ao Projeto q.. 3. 567, de 
autor.ta do Poder Executivo que 
abre crédito á Secretaria de 'segu-
rança Pública. 

Será o projeto remetido, na for-
ma da Resolução da Câmara Fede-
ral, às Comissões respectivas. . 

A Presidência comunica, ainda, a 
remessa ao Poder Executivo nos 
têrmos do artigo 29 da Co~titui
ção do Estado, modificado pela 
Lei Constitucional n . 14, de vários 
projetos que, com o prazo desti-
nado_à discussão e votação esgota-
do, sao considerados, na forma da-
queles dispositivos, aprovados. 

Os projetos são os seguintes: 
Projetos ns . 3 .498, 3 .509, 3.510, 

3 .511, 3 .513, 3.515 e 3.516 . 
Belo Horizonte, 17 de março de 

1966 . 
Senhor Secretário Chefe da Me-

sa. 
Cumpre-me levar ao conhecimen-

to de v . s.~ que os projetos abai-
XO relacionados, de autoria do Se-
nhor Governador do Estado na 
f~rma do artigo 29 da Constitui-
çao do Estado, modificado pela 
Lei Constitucional n . 14, estão com 
prazos de discussão e votação es-
gotados. 

Atenciosamente, 
<a . ) Adônis Martins Moreira, 

Diretor das Comissões. 
- A apreciação do Sr. Presi-

dente. 
Em 1713/66. 
(a.) Darke Baêta da Costa Se-

cretário-chefe da Mesa . ' 
A Diretoria do Expediente para 

providenciar remessa ao Poder 
Executivo na forma da Lei Consti-
tucional n . 14, remetendo-se os 
respectivos projetos. 

(a.) Bonifácio de Andrada Pre-
sidente . ' 

A Diretoria das Comissões para 
atendimento do despacho d~ Sr. 
Presidente. 

Em 17/3/ 66. 
(a. ) Darke Baêta da Costa Se-

cretário-Chefe da Mesa. ' 

RELAÇÃO DE PROJETOS GOVER-
NAMENTAIS COM PRAZOS ES-

GOTADOS. 

Projeto n. 3 .498- Mensagem n. 
1 . 011 - Abre à Secretaria de Es-
ta5io. das Comunicações e Obras 
Públicas o crédito especial de Cr$ 
7. 08~. 380 - Prazo para votação: 
45 dias :- Apresentado em 20!1/66 
- Te~mmou o prazo em 10/3/ 66 . 

ProJeto n . 3 .509 - Mensagem n. 
1 . 017 - Concede pensão especial 
ao Sr. Joaquim Lopes de Araújo 
- Prazo para votação: 45 dias -
Apresentado em 25/ 1/ 66 - Termi-
nou o prazo em 15/ 3/ 66 . 

Projeto n . 3 .510- Mensagem n. 
1 . 018 - Concede pensão à viúva 
do Dr . Lourenço Ferreira de An-
drade, ex-deputado estadual -
Prazo para votação: 45 dias 
Apresentado em 25/ 1/66 - Termi-
nou o prazo em 15/3/ 1966. 

Projeto n . 3. 511 - Mensagem n. 
1 . 020 - Revoga e modifica disposi-
tivos contidos na Lei n. 3 . 905, de 
22 de dezembro de 1965 e dá ou-
tras providências - Praz~ para vo-
tação: 45 dias - Apresentado em 
26/1/66 - Terminou o prazo em 
16/3/66. 

Projeto n. 3 .513 - Mensagem n. 
1 . 022 - Abre à Secretaria de Es-
tado da Fazenda o crédito especial 
de Cr$ 10 . 900 . 000 - Prazo para vo-
tação: 45 dias - Apresentado em 
26/1/ 1966 - Terminou o prazo em 
16/3/1966 . 

Projeto n. 3.515 - Mensagem n. 
1 . 024 - Abre à Secretaria de Es-
tado da Educação o crédito espe-
cial '!_e Cr$ 795 . 000 - Prazo para 
votaçao: 45 dias - Apresentado 
em 26/1/ 1966 - Terminou o pra-
zo em 16/3/ 1966 . 

Projeto n. 3.516 - Mensagem n. 
1. 025 - Concede auxílio financei-
ro (para instalação · de um Obser-
vatório Astroffsico em Minas Ge-
rais) - Prazo para votação: 45 
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dias - Apresentado em 26/1/~ -
Terminou o prazo em 16/ 3/ 66. 

-Vem à Mesa: 

REQUERIMENTO 

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

O Deputado abaixo assinado, na 
qualidade de Lfder da Bancada do 
ex-PR, requer a V . Exa:, nos têr-
mos do Art . 94 do Regrmento In-
temo, lhe seja concedida a pala-
vra, a fim de que possa trazer ao 
conhecünento da Casa assunto de 
natureza urgente e relevante . 

Sala das Reuniões, 17 de março 
de 1966 . 

(a . ) Jorge Ferraz. 
O SR. PRESIDENTE - Sôbre 

a Mesa, Requerimento do nobre De-
putado Jorge Ferraz que, na qua-
lidade de llder da bancada do ex-
PR, requer a palavra pelo Art. 94, 
para tratar de assunto relevante 
e urgente. 

A Mesa defere o Requerimento e 
fixa o prazo de 30 minutos. 

QUESTAO DE ORDEM 

O SR. C!CERO DUMONT- Sr. 
Presidente, V . Exa . acaba de anun-
ciar à Casa que cinco Projetos do 
Poder Executivo acabam de ser en-
caminhados àquele Poder, em virtu-
de de ter-se esgotado o prazo que es-
ta Assembléia tinha para votá-los . 

Em questão de ordem do Depu-
tado Batista Miranda, feita há al-
guns dias atrás, V . Exa . decidiu 
que, decorrido o prazo sem a vo-
tação, o Projeto iria ao Executivo, 
para sanção, segundo noticiou a 
imprensa. De acOrdo com o dis-
posto no Art. 29 e seu §, com a 
nova redação que lhe dá a Emen-
da Constitucional n . 14, de 9/ 12/ 65, 
cabe ao Poder Executivo, neste ca-
so, não sancionar o Projeto, mas 
apenas promulgá-lo. Também, não 
cabe ao Executivo o direito de san-
ção, que só é dB4o ao Executivo 
quando se trata de matéria vota-

da. ~ o processo do Poder Execu-
tivo aderir à matéria votada . O 
direito de veto é uma conseqüên-
cia do direito de sanção . Se não 
há matéria votada, não pode o Exe-
cutivo nem sancionar, nem votar ; 
cabe-lhe, simplesmente, promulgar . 
O direito de promulgação c a b e 
realmente, ao Executivo, e não à 
Assembléia . Isto, por uma razão 
muito simples: até à Emenda 
constitucional n . 14 cabia somen-
te ao Poder Legislativo a obriga· 
ção de promulgar os projetos de 
lei encaminhados ao Executivo e 
que não fOssem por êste sancio-
nados ou vetados no prazo . Isto 
porque só ao Poder Executivo se 
consignava prazo para o cumpri-
mento dês te direito . Depois da 
Emenda Constitucional n . 14, tam-
bém foi fixado ao Poder Legislati-
vo prazo para cumprir a sua obri-
gação; desde que a Assembléia 
não cumpJ::iu o prazo, cabe ao Po-
der Executivo promulgar . ~ ne-
cessário, Sr. Presidente, que tique 
bem claro que o Executivo nada 
mais pode fazer, senão promul-
gar . A promulgação de um Ato 
é um direito do Executivo, como 
não é o do Legislativo; a promulga-
ção é uma obrigação . Promul-
gando, não pode o órgão, que o 
faz, alterar, em qualquer ponto, a 
proposição. Tanto mais não po-
de, quando a Lei COnstitucional n . 
14, dando nova redação ao art . 29 
diz o seguinte: "Vencido o prazo, o 
projeto considerar-se-á aprovado 
no texto do original, que provém 
do Poder Executivo" . Esta frase 
deixa bem claro que a matéria pas-
sou a ser lei, não em virtude de 
tratar-se de Poder Legislativo e 
Executivo, mas por fôrça da pró· 
pria lel . 

Assim, Sr. Presidente, ao serem 
encaminhados os projetos em re-
ferência, a mtnha questão de or-
dem é no sentido de que V . Exa. 
ao encaminhá-los faça anotar que 
ao Executivo só cabe promulgá-
los. 

Aproveitando, ainda, a oportuni-
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dade, pediria a V. Exa. que man-
dasse levantar uma relação de to-
dos os projetos originários do 
Executivo, que tenham seus pra-
zos já vencidos; projetos êsses 
que cuidem de criar cargos, fun-
çõe em empregos públicos, au-
mentar vencimentos ou despesa 
ou ainda fixar o efetivo da Fôrça 
Pública Policial. Esta matéria 
parece-me da maior relevância . 
Trata-se de dar interpretação a 
um dispositivo nôvo; trata-se de 
fixar a área de competência dos 
podêres e, ao mesmo tempo, sa-
ber quais os atos que podem pra-
ticar dentro desta nova mecânica . 
Mesmo porque se o Executivo não 
ficar_ dentro desta interpretação, 
os mteressados, os beneficiados 
com tais projetos poderão bater 
às portas da justiça e não convém, 
nesta hora, que se provoque um 
conflito entre os podêres, quando 
o assunto deve ser examinado com 
tôda a cautela . 

Sugeriria a V. Exa . , se permite, 
que antes de decidir, em definiti-
vo, a matéria, que proceda a uma 
consulta entre as lideranças das 
bancadas nesta Casa, a fim de que, 
ao tomar decisão de tanta relevân-
cia, V. Exa. possa, realmente, le-
vantar a opinião dominante desta 
Casa . E se fOr conveniente, e ao 
arbítr io de V. Exa ., seja procedi-
do um preliminar entendimento en-
tre o Chefe do Executivo e o Chefe 
dês te Poder Legislativo. 

Est"a, Sr . Presidente, a questão 
de ordem para a qual, insisto, pe-
Ço tOda a atenção de V . Exa . 

PALAVRAS IX> SR. PRESIDENTE 

O SR . PRESIDENTE- A questão 
de ordem do nobre Deputado tem 
dois aspectos e duas etapas . Uma, 
que se refere, especificamente, às 
atividades legislativas desta Casa, e 
outra, que se refere às atividades 
legislativas do próprio Estado, di-
zendo respeito às relações do Po-
der Legislativo e do Poder Execu-
tivo. Quanto àquela parte, isto 

é, às atividades desta Casa, a Me-
sa informa ao nobre Deputado que 
já vem se comportando de acOrdo 
com os imperativos legais consti-
tucionais e institucionais, não ha-
vendo necessidade de nenhuma 
margem de arbftrio ou de enten-
dimento com as lideranças desta 
Casa, porque a matéria é expres-
sa e clara dentro dos dispositivos 
que nos presidem . Assim, a Casa 
comunica ao nobre Deputado Cí-
cero Dumont e ao Plenário que, 
relativamente ao projeto de cria-
ção de ginásios, na localidade de 
Monlevade, foi, por esta · Presi-
dência, encaminhado ao Chefe do 
Poder Executivo um ofício, no 
qual estava estabelecido que a ma-
téria é levada à apreciação legal 
do titular do outro Poder. E, 
também, estava estabelecido no 
oficio que esta Casa considerava 
a matéria aprovada, como deter-
mina o parágrafo 3.0 do artigo 29, 
da Lei Constitucional n . 14. De 
modo que, no tocante a êste Po-
der Legislativo não existe matéria 
de outra indagação; não existe as-
sunto nebuloso, nem tampouco 
aparece uma área de difícil solu-
ção . ~ste Poder tem é que enca-
minhar ao Poder Executivo um 
ofício dizendo que a matéria foi 
considerada aprovada, e anexar a 
êsse ofício a Proposição de Lel, 
porque, assim, há de ser entendi-
do tudo aquilo que, embora não 
discutido e não votado, teve o seu 
prazo atingido na forma do dispo-
sitivo mencionado . Não vejo co-
mo que haja dentro da mecânica 
dêste Poder Legislativo algo de 
complexo ou de dificü solução. lt 
isto que a Presidência tinha que 
afirmar, no tocante às suas atri-
buições especificas, como órgão 
que preside as atividades nesta 
Casa . 

Quanto ao problema da promul-
gação, isto é, quanto ao problema 
do comportamento do Poder Exe-
cutivo, o assunto escapa a esta 
Presidência, em principio, podendo 
a Mesa tomar uma atitude, caso a 
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posição do Poder Executivo ve-
nha a ferir as prerrogativas, ou o 
m e 1 h o r entendimento constitucio-
nal da parte do Poder Legislati:ro . 
Até, porém, que o Poder Executlvo 
venha a se pronunciar, venha, en-
fim fixar o seu comportamento, 
até 'que isto aconteça, a posição do 
Poder Legislativo há de ser de ex-
pectativa, de certeza e de confian-
ça que o titular do outro Poder 
vá-se comportar de acôrdo com 
os melhores mandamentos da 
Constituição e do Ato Institucio-
nal que, neste instante, regem o 
Pais e regem, também, o Estado. 

Assim, pois a Mesa informa ao 
nobre Deputado Cícero Dumont 
que as providências cabíveis foram 
tomadas, inclusive aquelas de or-
dem administrativa, porque o que 
a Mesa acabou de ler, há poucos 
minutos, foi a relação de proje-
tos que, nesta tarde, terminaram 
o p r a z o constitucional de dis-
cussão e votação e que serão sub-
metidos, segundo anunciamos, à 
apreciação devida do Poder Exe-
cutivo . 

QUESTAO DE ORDEM 

O SR . CíCERO DUMONT - Sr . 
Presidente, folgo muito em regis-
trar que esta Presidência não sen-
te dificuldade em relação à maté-
ria . Lamentàvelmente, isso n á o 
ocorre comigo, ao examiná-la. En-
tretanto como a imprensa noticiou 
que V . Exa. ao atender quest~o de 
ordem do Deputado Batista Mi-
randa, teria informado que enca-
minhara o projeto ao Executivo, 
para sancioná-lo, pareceu-me que, 
em primeiro lugar, não caberia ao 
Poder Executivo o direito de san-
cionar; caberia, no caso, à Mesa 
encaminhá-lo à promulgação. Co-
mo V. Exa., ao fim da sua res-
posta à minha questão de ordem, 
informou que apenas relacionou os 
projetos que tiveram seus prazos 
esgotados e não foram votados por 
esta Casa, perguntaria a V . Exa. 
se êsse oficio foi mandado enca-

minhando pura e simplesmente, 
ou, encaminhando à sanção ou á 
promulgação . 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa 
informa que, realmente, V. Exa . 
está levantando questão de ordem 
de importância em relação aos Po-
dêres . Na primeira parte do ofí-
cio, a Presidência afirma que en-
caminhou à consideração do Poder 
Executivo a matéria da Proposição 
de Lei anexa e, na segunda parte 
do oficio, afirma que a matéria 
foi considerada aprovada, segundo 
os têrmos da Lei Constitucional 
n. 14 . Êste, apenas, o conteúdo 
do ofício. 

QUESTAO DE ORDEM 

O SR . JORGE FERRAZ - Sr . 
Presidente, consulto a V . Exa . se 
o tempo gasto com as questões 
de ordem levantadas pelo Depu-
tado Cícero Dumont e com as 
respostas da Mesa, será descon-
t ado ao tempo a mim reservado 
pelo Art . 94 . 

O SR. PRESIDENTE -.A_ Me-
sa informa a V . Exa . que não per-
mitirá seja diminuído o seu tem-
po na Tribuna, para que a Casa 
!não fique privada do prazer de 
ouvir V. Exa. 

Tem a palavra o Sr . Deputado 
Jorge Ferraz com o prazo de trin-
t a minutos para usar a Tribuna, 
conforme Requerimento pelo Art . 
94, deferido anteriormente pela 
Mesa . 

O SR . JORGE FERRAZ - Agra-
deço a V. Exa. . Sr . Presidente, 
Srs. Deputados, a avicultura de 
corte em nossa Capital, está em 
séria ' crise e, porque não dizer, 
não só em nossa Capital mas em 
quase todo centro grande do nosso 
Estado. 1!:: que todos aquêles que 
acompanharam a história da avi-
cultura em Minas Gerais podem 
testemunhar que, apesar de hoje 
existir uma certa estrutura na avi- 1 
cultura mineira, esta é ainda fra-
ca e mesino essa estrutura frágil 
que 'possuímos só foi conseguida 
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com esfôrço, com recursos particu-
lares, com sacrifício, com árduo 
trabalho de muitos daqueles que 
se dedic.aram a esta atividade. Há 
crise nesse setor. Os frangos es~ 
tão se acumulando em número 
avultado nas granjas, nas cercanias 
da Capital, por falta de mercado. 
Presentemente, há 60 mil frangos 
nas granjas, sem compradores . 
Como V. Exa. sabe, essa ativida-
de está ligada ao tempo: infeliz-
mente, depois de prazo determina-
do para engorda do frango, cada 
dia que se passa o prejuízo é subs-
tancial para o criador. 

Essa nobre classe dos criadores 
de a.ves de Minas Gerais deve ser 
apoiada pelos Podêres Públicos, 
p o r q u e sofre uma concorrência 
extraordinária dos concorrentes do 
Estado de São Paulo, em virtude 
do preço da ração. O preço da ração 
é determinado pela localização da 
maioria dos moinhos no Estado de 
São Paulo . De modo que o avi-
c u 1 t o r, dentro das suas escassas 
possibilidades, não pode concorrer 
com os produtores de São Paulo, 
em virtude da diferença do preço 
da ração. Os produtores da Ca-
pital já estão desesperados, por-
que a sua produção está agravada 
com a situação da supressão do 
crédito rural em nosso Estado e, 
porque não dizer, em nosso País, se 
êles não dispõem de recursos ne-
cessários para a aquisição de ra-
ções, não só para manter o seu 
plantei já em ponto bastante 
adiantado ou mesmo para iniciar 
nova fase de criação de pinto de 
dia. 

Por ocasião da Quaresma, real-
mente .a situação se agrava. Em 
São :Paulo há uma poderosa coo-
perativa com vastos recursos que 
mantém o monopólio na capital 
b a n d e i r a n t e. Essa cooperativa 
controla o preço da época e os seus 
efeitos por ocasião da Quaresma, 
também com excesso de produção. 
Pois bem, ao invés de lançar o ex-
cesso de sua produção na capital 
de São Paulo ou no interior da-

quele grande Estado, ela pretende 
trazer para a nossa Capital o seu 
produto e com isso irá estabelecer 
a morte, sem dúvida, de nossa avi-
cultura, ainda incipiente, em nos-
so Estado. Estou fazendo refe-
rência à cooperativa "Cotia", do 
Estado de São Paulo. 

Mas, Sr . Presidente e Srs. De-
putados. Quando ocupamos a Se-
cretari·a de Abastecimento do Es-
tado de Minas, tivemos oportuni-
dade de verificar o excesso de 
produção de frangos em nossa 
C a p i t a 1, naquela época deter-
minado por falta de escoamen-
to do produto, na sua comer-
c i a 1 i z ação. Êsse escoamento 
foi liberado desde logo, por or-
dem do Sr. Governador Maga-
lhães Pinto, que determinou en-
tendimentos entre a Cooperativa 
dos Hortigranjeiros de Belo Ho-
rizonte e a FRIMISA . Foi esta-
belecido no convênio então fírma-
do: a matança, a limpeza, a esto-
cagem e a comercialização do 
frango fornecido pelos hortigran-
jeiros de Belo Horizonte ficarão 
a cargo da FRIMISA. Devo con-
fessar que esta providência toma-
da pelo Govêrno do Sr. Maga-
lhães Pinto, através de nossa Se-
cretaria, permitiu fôsse minorada 
a criSe da carne bovina em Belo 
Horizonte, no período da entre-sa-
fra, com um maior consumo de 
cal'llce de frangos. Pois bem, Sr. 
Presidente, êste convênio que es-
tá tendo o seu prosseguimento 
através do Govêrno do Sr. Israel 
Pinheiro cairá por terra se o 
mesmo. não providenciar, imedia- . 
tamente, o devido financiamento 
aos avicultores, participantes do 
convênio com a FRIMISA, que já 
têm em estoque naquele estabele-
cimento comercial grande quanti-
dade de aves abatidas. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
esta comunicação que estamos tra-
zendo à Casa é nada menos do 
que um alerta ao Govêrno do Es-
tado, no sentido de providenciar 
imediatamente o necessário aten-
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dimento aos avicultores do Estado 
de Minas, para que, no futuro, 
não venha a faltar o produto, e 
não venha a ocorrer em função 
das atividades da Cooperativa Co-
tia, a elevação do preço da carne 
de frango em nosso Estado. 
Mas, o que é mais grave é que o 
"Dumping" estábelecido neste pe-
r 'odo da Quaresma levará, sem dú-
vida, alguns à falência, e a muitos 
sérias düiculdades de ordem fi-
nanceira, porque sem ajuda para 
aquisição da ração não poderão, 
os avicultores, sustentar o período 
de crise que atravessam e, ao mes-
mo tempo, entrar na luta. com uma 
emprêsa poderosa como é a Cotia, 
de São Paulo . 

O Sr . Augusto Zenun - Ouço 
com atenção o discurso de V . Exa 
quando aborda assunto do maior 
interêsse. Veja V. Exa . que quan-
do nós nos empenhamos no fo-
mento da agricultura em Minas Ge-
rais, aparece a Cooperativa Cotia 
de São Paulo e procura sufocar 
êste empreendimento ainda no nas-
cedouro·. Dêsse sufocamento é 
certo que vai desaparecer a avicul-
tura em Minas Gerais . E com a 
apariçãc da Cooperativa Cotia de 
São Paulo, o preço da carne de 
frango subirá assustadoramente, o 
que prejudicará o povo . Assim, 
Minas Gerais será duas vêzes pre-
judicada, uma vez com os avicul-
tores e outra com os consumido-
res . 

O SR . JORGE FERRAZ - O 
aparte de V . Exa . não só ilustra 
o meu discurso pelo brilho de sua 
inteligência, mas, sobretudo, co-
nhecedor do assunto que é, sendo 
dos mais prósperos e progressis-
tas avicultores de nosso Estado, 
vem trazer esta contribuição para 
o esclarecimento geral. 

Aos menos avisados, aos que 
não conhecem bem o entrosamen-
to do "Dwnping", na comercializa-
ção, a êsses pode parecer estranha 
a atividade de um Deputado que 
pretende defender os interêsses do 
povo, quando da Tribuna levanta 

sua voz r e c 1 ama n d o contra a 
ação <!e uma emprêsa comercial, 
que nao pertence ao Estado, mas 
que é brasileira, e que pode ofe-
recer à população de Belo Horizon-
te, para seu consumo, a carne de 
f rango, nesta época, a preÇo mais 
barato do que o oferecido pelo 
a v i c u 1 t o r mineiro . Jr: que ês-
se preço menor é t e m p o r á r i o, 
pois o "Dumping ' assim se pr.o-
cessa: tem de inicio a simpatia po-
pular, pois oferece o produto a 
preço baixo . Mas, só · emprêsas 
poderosas que já têm reservas ne-
cessárias para agüentar durante 2, 
3 até 6 meses um preço aviltado 
de sua mercadoria pode assim 
agir . Parada a crise de preços, 
afastados os concorrentes menores 
voltam, então, já senhores do mer· 
cado, e podem então impor o pre· 
ço que quer e ressarcir assim dos 
prejuizos anteriores . 

Jr: que o "dumping" tem essa fa· 
ceta de aprovamento, durante al-
gum tempo, do preço baixo. Ofe· 
rece preço baixo, durante certo 
tempo, até que os concorrentes lo· 
cais não possam mais lhe fazer 
concorrência e se retiram do co-
mércio. Ai então, êles voltam, im-
pondo seus preços, muitas vêzes 
dobrados e até triplicados, porque 
não terão maiS aquêles que foram 
envolvidos pelo "dumping" e se 
afastaram do mercado . Isto vem 
prejudicar o consumidor na obten-
ção de preços baixos . 

Por isto é que nossa voz se levan· 
ta nesta Casa, para solicitar ao Sr. 
Governador do Estado não medi-
das fiscais que venham a criar bar-
reiras para aquêles que queiram 
trazer produtos de outros Estados 
para o nosso, mas providências no 
sentido de ajudar aquêles que es-
tão construindo uma avicultura 
que poderá ser, no futuro, de real 
interêsse para a economia mineira. 

Quando ocupávamos a Secreta-
ria do Abastecimento, tivemos opor-
tunidade de receber uma comissão 
de interessados na avicultura, um 
poderoso grupo vindo de UberlAn-
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dia, que se prontificava a construir 
em nossa Capital um abatedouro de 
frangos, de mais de 100 mil cabe-
ças por dia . :esse grupo se propu-
nha a investir, no empreendimen-
to, mais de 500 milhões de cruzei-
ros para que isso se tornasse rea-
lidade, e soicitava o awdllo do 
Govêrno. Encaminhamos, naquela 
ocasião, à CASEMG, o pedido dês-
se grupo financeiro de Uberlãndia, 
lembrando que poderia ser apro-
vado o terreno já existente na Ga-
meleira e onde o Govêmo anterior 
pretendeu instalar o Centro de 
Abastecimento de Belo Horizonte, 
Centro que será a única solução 
para o problema do abastecimento 
de nossa Capital. Naquele terreno 
pelo projeto do Centro de Abasteci~ 
mento, já se previa um matadouro 
dêste tipo, e, assim, o entrosamen-
to com a CASEMG seria no senti-
do de ceder o terreno para a cons-
trução do abatedouro, recebendo 
a CASEMG, daquele grupo, uma 
participação em ações . 

O r. Carlos Eloy - Desejo con-
gr~tular-me com V . Exa . pelo 
brilhante discurso pronunciado 
neste momento e, sobretudo, pelo 
arrojado plano de abastecimento 
com que V . Exa. dotou o nosso Es-
do, quando à frente da Secretaria 
do Abastecimento. Grande parte 
do povo não pôde tomar conheci· 
mento da grande obra que V . Exa . 
realizou à frente da Secretaria do 
Abastecimento quando, através de 
~a intervenção enérgica, não só 
Junto à SUNAB, mas a outros ór-
gãos do Govêrno Federal, conse-
guiu carrear grandes financia-
mentos para a FRIMISA e outros 
fri~orificos em construção. Conse-
gwu V. Exa . , ainda, normalizar a 
situação da CAMIG, fazendo com 
que aquela emprêsa se transfor-
masse numa emprêsa lucrativa 
para o Estado. 

Além de tudo isto, V. Exa. , à 
frente da Secretaria do Abasteci-
mento, introduziu novos métodos 
de allmentaçio para o povo desta 
Capital, com ~ çolocação no m~:r-

cado da carne de carneiro e pelxe. 
V . Exa . - sabemos - pretendia 
ainda avançar para outras metas 
modernas que serviam para suprir 
a carne de gado bovino, que tem 
um preço elevado . Naquela Pas-
ta, c o n s e g u i u minorar o sofri-
mento das populações u r b a nas 
que estão sofrendo em vista do ele: 
vado preço dos produtos essen-
ciais à alimentação. A frente da-
quela Secretaria, introduziu diver-
sos planos de abastecimento, indis-
pensáveis ao Govêrno .. Quero, por-
tanto, neste momento em que abor-
~a êste problema importante, que 
e o da alimentação nos grBildes 
c e n t r o s, congratular-me com V. 
Exa . pela brilhante exposição que 
vem fazendo . Quero ainda fazer 
um apêlo ao atual Secretário do 
Abastecimento, para que continue 
nas mesmas metas t raçadas por 
V. Exa . 

O SR . JORGE FERRAZ - Sei 
que os elogios que V. Exa. dirige 
à minha pessoa não são pelos meus 
méritos mas ditados pela grandeza 
do seu coração. 

Mas, se algum mérito teve mi-
nha ação na Secretaria do Abaste-
cimento no Govêrno passado de-
vo dizer-lhe que êsses mérito~ de-
vem ser creditados ao Sr. Gover-
nador Magalhães Pinto . Nada mais 
fizemos naquela Secretaria senão 
c~prir as determinações dêste 
emmente homem público. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
o assunto está exposto. Cabe, agora, 
através da Carteira de crédito dos 
bancos oficiais, levar aos agricul-
tores mineiros o auxilio necessá-
rio, para que êles possam enfren-
tar esta crise e possam, sobretudo, 
enfrentar o anunciado "dumping" 
da Co tia de S . Paulo, se realmente 
se confirmarem as noticias que re-
cebemos a respeito . 

-Vem à Mesa: 
REQUERIMENTO 

Exmo . Sr . Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais 
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o· Deputado abaixo assinado, n a 

fCirma regimental, requer a V . 
Exa ., de acôrdo com o artigo 94, 
lhe seja concedida a palavra, para 
que, pelo artigo 95, possa ~r.ansfe
ri-la ao Deputado Athos VIeira de 
Andrade, que tratará de assunto 
urgente e de natureza relevante . 

Sala das Reuniões, 17 de março 
de 1966 . 

(a . ) Jorge Ferraz. 
O SR PRESIDENTE - Sôbre a 

Mesa, Requerimento do nobre ~
putado Jorge Ferraz que, na quall-
dade de Lfder da Bancada do ~x
PR, requer a palavra pelo Art;go 
94 para, pelo Artigo 95, transfen-la 
ao Sr . Deputado Athos Vieira de 
Andrade que tratará de assunto 
urgente e relevante. . 

Defiro o Requerimento e fiXo ao 
orador o prazo .de 20 minutos. 

Com a palavra o nobre Deputa-
do Athos Vieira de Andrade . 

O SR. ATHOS VIEIRA DE AN-
DRADE - Sr . Presidente e Srs . 
Deputados. 

'.A fim de que não haja ~enhu
ma dúvida e a fim de que nao ha-
ja nenhuma interpretação à:iferen-
te da realidade, dou conhecrmen~o 
a esta Casa que, hoje, pela manha, 
atendendo a um convite ho~os? 
do Sr . Governador Israel Pinh~n
ro, estive com S . Exa., em Pa~1o, 
para discutir assunto de relev~
cia e de alto interêsse da coletiVI-
dade mineira, assunto êste que, 
oportunamente, será trazido ao co-
nhecimento desta Casa . . 

Naquela oportunidade, ~ntregue1 
a s . Exa. 0 seguinte ofício: ( Lê) . 

"Belo Horizonte, 17 de m arço de 
1966 . Pinh . 

Exmo . Sr. Dr . Israel etro 
- DD . Governador do Estado de 
Minas Gerais . 

Sr Governador: . 
Aproveitando a oportun1d~de que 

v. Exa. me oferece, convuiando-
me para uma palestra pessoal em 
Palácio tomo a iniciativa de entre-
gar-lhe: em mãos, cópias dos sete 
(7 ) discursos que, até a presente 
(lata, fiz da Tribuna (la A$Sem'bléla 

Legislativa, denunc~do at~s de 
injustiça e perseguiçao praticados 
pelo seu Govêrno . 

Certo de que V. Exa . dará às 
minhas justas reclamações a aten-
ção devida, subscrevo-me . . . 

(a ) Deputado Athos Vterra de 
Andrade" . 

Sr Presidente e Srs . Deputa-
dos, ·juntamente com ~ of~cio e os 
sete discursos, encaminhei a? Go-
vernador do Estado uma smte~e 
dos atos de injustiça e persegm-
ção que vêm sendo pratic~os no 
interior do Estado, resummdo ~1-
guns mais importan~es que serao 
entregues à Taquigrafia, para trans-
crição neste discurso . 

Estou convencido de que o. Go-
vernador está imbuído dos maiS al· 
tos e edificantes propós~tos n~ 
sentido de pacificar a P~lítica nn-
neira . T 0 da v i a , contmu~ tam-
bem entendendo que êste nao é o 
pensamento da maioria de seus 
auxiliares de Govêrno. 

sr . Presidente e Srs . Deputados, 
passo a relatar mais um ato . de 
perseguição do Govêrno. Refere-se, 
desta vez, à atitude do Sr · . Sec:_e-
tário do Interior contra o c1dadao 
Getúlio dos Reis que foi nomeado 
para 0 cargo de escrivão d~ . p~z 
do Distrito de Aldeia, m?IDcípio 
de Conselheiro Pena . Getúlio d~s 
Reis é filho de antigo serven~no 
da justiça, detentor do ~artór10 de 
paz do Distrito de Aldeia_. ~om ~ 
morte de seu pai, ass~u ~tt:rl· 
namente, o Cartório. Fo1 o uniCO 
candidato inscrito em c o n c u r:; o, 
aberto pela secretaria do Inte~or, 
t e 111 d 0 sido aprovado . Consequen-
temente, homologado ? concurso, 
foi nomeado pelo entao Governa· 
dor Magalhães Pinto, e, -apesar 
de ter sido 0 c o n cu r s o aplica-
do dentro de tôdas as normas re-
gulares e legais, o at~al Secretá: 
rio do Interior, nosso · il~tre cole 
ga e amigo, Deputad~ Lmz Fernan-
do Azevedo, ainda nao se dignou_ a 
entregar-lhe o título de ?omeaç~~ 
para a sua posse. Decorridos os 
dia.s regulamentares para a posse, 
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durante os quais, insistentemente, 
fomos à Secretaria do Interior rei-
vindicar aquêle título de nomea-
ção, Getúlio dos Reis requereu e 
protocolou, na Secretaria, um pe-
dido de prorrogação do p r a z o 
por 30 dias, conforme lhe conce-
de a atual legislação . Decorridos 
os novos 30 dias, e a expirar o pra-
zo fatal para a sua posse, houve 
por bem, o prejudicado, impetrar 
um mandado de segurança . 

Fui eu o Procurador do prejudi-
cado, não só para retirar-lhe o tí-
tulo de nomeação como para im-
petrar mandado de segurança, e, 
na qualidade de Deputado, im-
possibilitado que sou de requerer 
contra o Estado, substabeleci a 
procuração ao ilustre advogado, 
Sr . Carlos Porfírio dos . Santos 
que redigiu a seguinte petição a 
favor do prejudicado e injustiça-
do, Getúlio dos Reis, nomeado pa-
ra o Cartório de Paz do Distrito de 
Alcides, do município de Conse-
lheiro Pena: (Lê) . 

"Cópia da petição de mandado 
de segurança impetrado por Getú-
lio dos Reis, cont ra ato do Sr. Dr. 
Secretário do Interior . 

MANDADO DE SEGURANÇA N.0 

1.230 

Rei. : Des . Abreu e Silva . 
Exmo . Sr. 
Desembargador Presidente do 

Tribunal de Justiça . 
Getúlio dos Reis, brasileiro, ca-

sado, escrivão de paz interino do 
distrito de Almeida, município de 
Conselheiro Pena, dêste Estado, 
vem mui respeitosamente, perante 
êsse Egrégio Tribunal, fundado nos, 
artigos 1.0 e seguintes da Lei Fede-
ral n.0 1. 533, de 31 de dezembro de 
1951, impetrar mandado de segu-
rança contra o Exmo. Sr. Dr. Se-
cretário dos Negócios do Interior 
e Justiça, pelos motivos a seguir 
expostos: 

I) O impetrante, após sua aprova-
ção no Concurso para Juiz de Paz ao Pistrito ~e 4ld~ia, 119 ~~cf-

pio de Conselheiro Pena, foi no-
meado paia o cargo por ato do en-
tão Senhor Governador, publica-
do no "Minas Gerais" de 5 de ja-
neiro do corrente ano. 

11) - Por razões superiores, dei-
xou o impetrante de tomar posse 
dentro dos trinta primeiros dias 
de sua nomeação, pedindo, para 
tanto, em forma legal, a prorroga-
ção do prazo, o que lhe fõra con-
cedido . 

III} - Todavia, indo à Secreta-
ria do Interior e Justiça para re-
ceber seu título e pô-lo em ordem, 
a fim de se empossar no cargo, 
não o conseguiu, tornando-se bal-
dados · todos os seus esforços nes-
se sentido e bem assim os do De-
putado Athos Vieira de Andrade. 

IV) - Destarte o procedimento 
das autoridades da Secretaria do 
In terior constitui obstáculo ao cur-
so do prazo para a posse, porque, 
é circunstância alheia à vontade do 
impetrante, o que justifica a pre-
sente medida impetrada a êsse Co-
lendo Colégio, no sentido de que 
lhe seja entregue o seu título de 
r1omeação devidamente processado 
na referida Secretaria e também 
para que lhe seja devolvido o pra-
zo necessário e suficiente a que, 
de posse de seu título, se mobilize 
a.té seu distrito para ali empossar-
se e entrar em exercício da fun-
ção . 

V) - Isto põsto, requer se 
digne V. Exa. de determinar a no-
tificação do Exmo. Sr. Dr. Secre-
tário do Interior que é, no caso, 
a autoridade coatora, no prazo le-
gal prestar as informações que ti-
ver, sendo certo que o impetrante 
está convicto de que a medida su-
plicada lhe será deferida por ser 
de Justiça . E D. e A. esta com os 
inclusos documentos e remetida a 
segunda via e cópia à autoridade 
coatora, 

P. Deferimento. 
Belo Horizonte, 7 de março de 

1966. . 

(a.) Ca.rlÇ>~ PQrfírio qos S~to~ . " 



Tenho em mãos, Sr . Presidente, 
carta que não vou ler, mas que 
darei à Taquigrafia, para que a 
mesma faça parte integrante do 
meu discurso, do Sr . Getúlio dos 
Reis, pedindo-me auxiliá-lo no re-
cebimento do seu diploma de no-
meação . 

Esta é a situação de Getúlio dos 
Reis e não só a sua situação, mas 
de uma ou de algumas dezenas de 
serventuários públicos que foram 
nomeados por concurso público, 
pelo então Governador Magalhães 
Pinto, mas de quem a Secretaria 
do r n te r i o r, intransigentemente, 
retem títulos de nomeação, impe-
dindo que seus titulares tomem 
posse nos cargos para os quais fo-
ram nomeados . 

O mandado de segurança impe-
trado contra o Sr. Secretário do 
Interior visa, portanto, a resguar-
dar um direito assegurado, em tô-
da a sua extensão, ao cidadão Ge-
túlio dos Reis, direito êste que o 
atual Govêrno, na pessoa do Sr . 
Secretário do . Interior, tenta que-
brar e amordaçar . 

O Sr Paulino Cícero - Agrade-
ço o aparte que V . Exa . me conce-
de e devo dizer, na condição de li-
der da ex-Bancada do PSP, com as-
sento nesta Casa, que não conhe-
Ço especificamente o caso do pre-
enchimento do Cartório de Aldeia, 
município de Conselheiro Pena, 
mas posso P1formar a V . Exa . , 
com absoluta segurança, que se 
êste fato foi partido do· Secretário 
do Interior, não vai nisto qualquer 
propósito meramente politico por 
parte do detentor daquela Pasta . 
Conheço de perto o nosso preza-
do colega, Deputado Luiz Fernan-
do Azevedo, tão bem quanto V. 
Exa ., podendo afiançar que jamais 
passaria pelo espírito de S . Exa. , 
homem de visão larga, clarividen-
te, de notáveis sentimentos, sobre-
tudo homem com extraordinária 
formação para a vida pública, ja-
mais passaria pelo espírito de S. 
Exa. o propósito mesquinho de 
impedir a posse de um serventuá- · 

rio que para ela se houvesse can-
didatado regularmente. O que há 
é que o Sr . Secretário do Interior 
resolveu sustar todos os atos de 
posse para provimento de Cartó-
rios do Interior . Sabe V . Exa ., sa-
be o Plenário da Casa, que todos 
os títulos que lá estão para serem 
entregues aos seus detentores, 
àqueles que a êles têm direito, 
não apresentam as minúcias da 
prescrição legal . Muitos dêles exi-
gem análise apurada, visando, so-
bretudo, ao respeito à Lei que re-
gulamenta a matéria em nosso Es-
tado. Todos os atos semelhantes a 
êste foram confiados, por determi-
nação do Governador Israel Pi-
nheiro, a uma Comissão de Alto 
Nível, presidida pelo Advogado Ge-
ral do Estado, com o propósito de 
faz respeitar a lei . E, se na Se-
cretaria do Interior e Justiça, não 
houvesse o elementar propósito 
de fazer obedecida a lei, estaria-
mos no caos, porque dali deve par-
t ir o modêlo do comportamento, 
o paradi~a para todos os órgãos 
da administração estadual . Louvo a 
atenção e o esfôrço de V . Exa . em 
atender ao interêsse de um seu 
eleitor, mas, a bem da verdade, de-
vo trazer êsses esclarecimentos que 
são a exata medida de um proce-
dimento alto, de um procedimen· 
to que nada mais busca que a obe-
diência e o respeito à Lei de Or-
ganização Judiciária . 

O SR. ATHOS VIEIRA DE AN-
DRADE - Concordo com V. Exa . 
quando defende a figura do Sr . 
Secretário do Interior, nosso ilus-
tre colega, Deputado Luiz Fernan-
do. Não passou pela minha cabeça, 
em nenhum momento, nenhuma 
dúvida sôbre a lisura e dignidade 
daquele nosso Colega que sempre 
mereceu, de nossa parte, todo res-
peito e acatamento. Todavia, se é 
que existem casos ilegais de no-
meações, cabe à Secretaria impe-
dir a posse dêsses nomeados, mas, 
não i m p e d 1 r indistintamente a 
posse daqueles que foram nomea-
dos por concurso regular, especi-
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almente, neste caso que trata de 
um só candidato, o único que foi 
nomeado. Não é meu coligado po-
lítico . T r a t a-s e de um corre-
legionárlo do ·Sr. Deputado Se-
bastião Anastácio, membro desta 
Casa, jovem do ex-PSD e seu pai e 
foi lider do ex-PSD, no distrito de 
Aldeia . Não tem comigo a menor 
vinculação politica, porque nunca 
se filiou a mim e não tenho vo-
tos naquele distrito. Estou defen-
dendo êste jovem pelo respeito que 
tenho à razão e ao direito, pois, 
aquêles que são seus correlegioná-
rios e que deveriam fazer sua de-
fesa, até agora não tiveram a co-
ragem de fazê-la. Estou certo de 
que se dependesse, totalmente, do 
Sr . Secretário do Interior, o caso 
estaria resolvido . T o d a v i a, pelas 
contingências atuais, é S. Exa. 
parte de um mecanismo politico-
administrativo, e êle, na Pasta que 
exerce, não representa, propria-
mente, o seu pensamento indivi-
dual mas o pensamento do Govêr-
no . Fica ressalvada, da minha par-
te, a figura, a pessoa de nosso pre-
zado colega, Deputado Luiz Fer-
nando Azevedo. Sr. P r e s ide n t e, 
não poderia deixar de trazer êsse 
fato ao conhecimento da Casa, 
porque nós temos denunciado, rei-
teradamente, da Tribuna, o pro-
cesso de injustiça e perseguição 
no interior do Estado . E nós o 
fazemos com fatos, nós o fazemos 
de tal maneira. que, nestas sete de-
núncias, nenhuma delas foi res-
pondida por Deputado algum do 
Govêmo . Foram denúncias feitas 

porque são verídicas, são reais e 
fundamentadas . Para que êste ra-
paz não perdesse o seu direito, foi 
necessário que nós advertíssemos, 
delicadamente, 0 nosso prezado co-
lega Secretário e êste afirmou que 
tomaria as providências. Foram 
feitas reclamações reiteradas . O 
advogado Délio Tavares que tinha 
a procuração dêsse jovem, tam-
bém nAo o conseguiu; o mandado 
de segurança foi impetrado no úl-

timo dia do prazo . Defendemos 
aqui o direito nosso não de um 
correligionário, mas de um jovem 
filho de pessedista, de Escrivão de 
Paz ali ligado à politica do nobre 
Deputado Sebastião Anastácio .Fa-
zemo-lo com prazer, pois . defende-
mos um direito liquido e certo . 

O Sr. Altair Clagas - Nobre 
Deputado, prevaleço-me da oportu-
dade dêste aparte para contribuir 
com o discurso de V. Exa. narran-
do um caso em minha região, exa-
tamente igual. Trata-se do Sr . An-
tônio Carvalho, único candidato ao 
Cartório de Paz do Distrito de 
Plautino Soares, do Município já 
f a m o s o de Sobrália e que deu 
procuração igualmente ao advo-
gado Sr. Délio Tavares . .O título 
está retido na Secretaria e parece 
que aquêle cidadão perdeu o pra-
zo legal . No entanto, o Dr. Dé-
lio Tavares também está acompa-
nhando o caso, como deve ser. 
Gostaria de registrar que, em con-
versa com o Deputado Luiz Fer-
nando, aqui na Assembléia - ain-
da não procurei nenhum dos Se-
cretários de Estado do ·atual Go-
vêmo, esperando que sejam esta-
belecidos os critérios para tanto 
- e, S. Exa. me afirmou que 
iria restabelecer êsse prazo de 
posse . Gostaria apenas de fazer 
essa observação a V. Exa. para 
não tomar o seu tempo . 

O SR. ATHOS VIEIRA DE AN-
DRADE - O Sr . Deputado Luiz 
Fernando, hoje_ na Secretaria do 
Interior, fêz-me esta mesma afir-
mação. Entretanto, por precau-
ção, impetramos o mandado de 
segurança. Aproveitamos a opor-
tunidade para fazer um apêlo vee-
mente ao Sr. Governador do Es-
tado para que tome conhecimento 
dêsses fatos, dessas injustiças 
praticadas no interior contra pes-
soas indefesas, homens s i m p 1 e s, 
que se inscrevem em concurso, se 
submetem à prova e não recebem 
o título de nomeação antes que o 
prazo se esgote. Não 6 êste um 
caso único . São dezenas e dezenu 
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de candidatos que foram nomea-
dos e até hoje não tomaram posse, 
porque a Secretaria do Interior, 
reiteradamente, prende seus tí-
tulos . Com que finalidade? Eu per- · 
gunto: não será com a finalidad~ 
de impedir que êsses nomeados 
tenham vencidos seus prazos para 
perderem o Cartório, e ser aberto 
novamente concurso, para que en-
trem outros candidatos de inte-
rêsse do atual Govêmo? 

Fica a minha pergunta e o meu 
a.pêlo para que o Govêmo do Es-
tado tome conhecimento dêsse fa-
to e para que o Deputado Luis 
Fernando, com a sua autoridade 
de Secretário do Interior, faça jus-
tiça a êstes ingênuos homens do 
interior que estão clamando por 
ela há muito tempo . 

A s e g u i r, dou conhecimento à 
Casa e ao povo da síntese acima 
referida e da carta que recebi do 
jovem Getúlio dos Reis. 

Síntese dos atos de perseguição 
política praticados pelo Govêrno 
atual, na área política do Deputa-
do Athos Vieira de Andade . 

No Município de Bom Jesus do 
GalliO>. 

1. O Sr. Prefeito Municipal da-
quele município, Sr . Francisco 
Caetano de Souza Filho, invadiu o 
Grupo Escolar "Artur Bernardes", 
do distrito de Quartel do Sacra-
mento, para destituir ilegalmente 
a Diretora, Professôra Maria Tei-
xeira Maia. 

O Deputado Athos Vieira de An-
drade denunciou o fato da Tribu· 
na da Assembléia Legislativa, com 
as provas, (discurso publicado no 
"Minas Gerais" de 13/ 2/ 66) . Pediu 
abertura de inquérito policial atra-
vés da Secretaria da Segurança 
Pública. Pediu, por duas vêzes, por 
telegrama, abertura de inquérito 
ao Sr. Delegado de Polícia do mu-
nioipio. Nenhuma dessas autori-
dades tomou conhecimento do fato. 
Finalmente, enviou cópia do seu 
Pfscurso ~~m ap Sr , c;;<>ve~-

dor Israel Pinheiro . Até hoje, ne-
nhuma providência de ninguém . 

2. No distrito de Passa-Dez, 
uma professôra que se dizia Ins-
petora Municipal destituiu a dire-
tora, professôra Maria José Hipó-
lito e, em seu lugar, colocou uma, 
professôra não nomeada. O fato 
foi denunciado da Tribuna: ( discur-
so publicado no "Minas Gerais" de 
17 /2/ 66). Foi dirigido apêlo ao Sr . 
Se~ T e t ü. r to da Educação . Ne-
nhuma providência foi tomada . A 
Inspetora Municipal, legalmente 
investida no cargo, professôra Ce-
cília Batista Siqueira, foi ao local 
e reparou a injustiça, recolocando 
na Diretoria do Grupo a professô-
ra que tinha direito ao lugar . Re-
sultado: A Inspetora Cecília Batis-
ta Siqueira foi destituída do car-
go ( a:to do Sr. Secretário publica-
do no "Minas Gerais" de ontem, 
dia 16/3/ 66) e, em seu lugar, foi co-
locada a professôra que praticou 
atos ilegais, Dra. Maria Marta Li-
ma de Carvalho (ato publicado em 
16j3j66). 

No Município de Córrego-Novo 

3. A professôra que responde 
pela diretoria do Grupo Escolar 
"Professor Borges da Costa", estu-
dante Maria José dos Reis Lopes, 
dispensou sumàriamente nove (9) 
urofessôras, colocando outras no-
ve leigas da sua "livre" escolha, de 
acôrdo com as ordens do Pref.eito 
de Bom Jesus do Galho, Sr. Fran-
cisco Caetano de Souza Filho, a 
quem obedece cegamente . 

Entre as professôras dispensadas, 
pelo menos quatro são estabiliza-
das e padronizadas (denúncia fei-
ta em discurso publicado no "Mi-
nas Gerais" de 1212166). A Secre-
taria da Educação, através do De-
partamento do Ensino Primário, 
determinou que aquela Diretora 
readmitisse as professOras dispen-
sadas . Ela recusou-se a atender a 
Secretaria da Educação e disse que 
só cumpre ordens do Sr. Prefeito 
M\lllicipal <ie BQJil Jesu~ qo ()alho, 
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apesar do Grupo Escolar localizar-
se no município de ·.Córrego-Nôvo. 

A Senhora Inspetora Seccional de 
Raul Soares foi ao local, verificou 
a veracidade da nossa denúncia . 
Ao exigir da Diretora o cumprimen-
to das normas estabelecidas pela 
Secretaria da Educação, foi desa-
catada, humilhada e ameaçada pe-
la Diretora e pelo Prefeito de Cór-
rego N ôvo. A Inspetora Seccional 
levou o fato ao conhecimento da 
Secretaria da Educação. Até hoje 
nenhuma providência foi tomada. 

Em Belo Horizonte 

4 . Simplesmente para ferir o 
Deputado Athos Vieira de Andra-
de, o Sr. Secretário da Segurança 
removeu seu irmão, Bacharel Wan-
derley Vieira de Andrade, desta Ca-
pital, onde prestava serviços ao 
"Abrigo Belo Horizonte", para a 
Delegacia de Polícia de Viçosa. O 
Delegado, irmão do Deputado, foi 
removido de BTWiladinho para Belo 
Horizonte, por interêsse do servi-
ço, por solicitação do Sr. Carlos 
Soares de Moura. Hoje, por ser 
irmão do Deputado sofre as con-
seqüências de perseguição. 

Belo Horizonte, 1713!66 . 
(a.) Athos Vieira de Andrade. 
Aldeia, 811166 . 
Deputado Athos: 
Inicialmente desejo que tenha 

feito um bom Natal e uma boa 
passagem de Ano-Nôvo, juntamen-
te com seus familiares. 

Dia 20 do passado, fiz o concur-
so para o Cartório; graças a Deus 
fui feliz. Agora, espero o meu ti-
tulo vir da Secretaria para que pos-
sa tomar posse. Dei procuração 
ao Dr. Délio Tavares para receber 
o referido titulo de Escrivão. Se 
não !ôsse dificil, queria que inter-
ferisse nisto para mim. Enderêço 
do Dr. Délio: Rua João Pinheiro 
n. 93, 9.0 andar, telefone: 2-2892. 

Sem mais para o assunto, apro-
veito o ensejo e apresento minhas 
cordiais saudações. 

Atenciosamente, 
(a . ) Getúlio dos Reis - Escri-

vão de Paz. 
Vem à Mesa: 

REQUERIMENTO 

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléi,a ~egislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

O Deputado que êste subscreve, 
na forma regimental, requer a 
V. Exa . a palavra, pelo art. 94 do 
RI, para tratar de assunto relevan-
te e urgente. 

Sala das Reuniões, 17 de março 
de 1966. 

Aureliano Chaves. 
O SR. PRESIDENTE - Sôbre 

a Mesa Requerimento do Sr. De-
putado Aureliano Chaves, Líder da 
Bancada da ex-UDN, que pede a 
palavra pelo Artigo 94, para dis-
correr sôbre assunto relevante e 
urgente. 

Defiro o Requerimento e fixo o 
prazo em 50 minutos . 

Tem a palavra o Sr. Deputado 
Aureliano Chaves. 

O SR . AURELIANO CHAVES-
Sr . Presidente, Srs. Deputados. 

Os jornais da Capital divulgaram, 
hoje, amplamente, declarações atri-
buídas ao Deputado Ibrahim Abi-
-Ackel, cujo teor passo a ler: "Esta 
tal de ARENA é um refinado instru-
mento de chantagem contra Israel 
Pinheiro . Enquanto se fala em su-
periores interêsses da nacionalida-
de, o que se quer é nomear e man-
ter delegados e professôras". E 
acrescentou: "É uma farsa". 

Tal afirmativa do nobre Deputa-
do Ibrahim Abi-Ackel fôra feita a 
margem do discurso que eu profe-
rira da. Tribuna desta Assembléia. 
Desejaria que S. Exa. estivesse no 
Plenário desta Casa, para que fixás-
semos responsabilidades, e s. Exa. 
afirmasse se tais declarações são 
verídicas, se êle as formulou em 
nome próprio, ou em nome da Ban-
cada que êle tem a honra de re-
presentar nesta ~embléia. O de-
sejo nosso de fazer tal indagação é 
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apenas porque, quando proferimos 
nosso discurso !lc Plenário da As-
sembléia, o fizemos imbuídos dos 
melhores propósitos. 

Desejamos, desde já, fixar res-
ponsabilidades, uma vez que S. Exa. 
o Deputado Ibrahim Abi-Ackel é 
membro, pelo que sei, e pelo que 
divulgaram os jornais da Capital, 
do Plenário Regional da ARENIA. 

Ficam estas indagações para se-
rem respondidas por S . Exa . , pa-
ra que, através de sua. resposta, 
fixemos cada um de nós as res-
pClnsabilidades que o momento 
presente exige, como condição ne-
nessária a modificação de um com-
portamento que pertence ao passa-
do e estabelecer normas condicio-
nais de convivência politica . · 

Eram as considerações que me 
cabiam fazer, com a responsabili-
dade que ainda tenho de liderança 
de parcela dos membros dêsse Le-
gislativo. 

O SR . PRESIDENTE - Em dis-
cussão o Parecer de Redação Final 
ao Projeto n . 1.980, o qual cria o 
curso secundário do segundo ciclo 
no Ginásio ·Estadual de Muiiaé, e 
modifica o Art. 5° da Lei n° 2.334 . 

Em discussão . Não há oradores 
inseri tos . Encerro a discussão . Em 
votação. Os Srs. Deputados que 
o aprovam queiram permanecer co-
mo se encontram . Foi aprovado . 
-A sanção. 
Requerimento do Sr. Deputa-

do João Navarro, o qual solicita 
um voto de congratulações com a 
Associação Rural de Juiz de Fora, 
pela eleição do seu nOvo Presidente. 

Em votação o Requerimento . Os 
Srs . Deputados que o aprovam 
queiram permanecer como se en-
contram. Foi aprovado. 

Requerimento do Sr. Deputado 
Cicero Dumont, o qual pede a cons-
tituição de uma Comissão Especial, 
composta de 3 membros, para re-
presentar a Assembléia Legislati-
va no 7° Congresso de MuniCÍpios 
do Alto Médio São Francisco, a se 
realizar na cidade de São Francis-
co 5e1P. ônus para ft. ~m'bJéi~. 

Em votação o Requerimento . Pa-
r a encaminhá-la tem a palavra o 
autor da proposição, Sr . Deputado 
Cícero Dumont . 

O SR . CfCERO DUMONT - Sr . 
Presidente, Srs . Deputados, há 
mais ou menos 4 anos, os municí-
pios do Alto-Médio São Francisco 
se organizaram numa entidade com 
o propósito de, juntos, defenderem 
os seus interêsses e as m elhores so-
luções de sentido regional . Es ta 
entidade vem realizando seu Con-
gresso de 6 em 6 meses . Tais con-
gressos têm obtido êxito. Nós po-
demos medir o êxito de tais con-
gressos pelo que têm alcançado de 
concreto até o momento. ~ste êxi-
to também pode ser auferido pelo 
que tem conseguido fixar o poder 
público para os problemas da re-
gião. Já foram realizados 6 con-
gressos. Na cidade de Ribeirinho, 
do São Francisco, realizar-se-á no 
fim dêste mês o 7° Congresso. Esta 
Assembléia sempre tem es€ado p re-
sente em todos os conclaves onde 
se defendem medidas de interês-
se público . No 7.° Congresso, a 
ser realizado na cidade de Ri-
beirinho do São Francisco, se-
rão debatidos temas de interêsse 
da região e dos municípios. Eu 
mesmo pretendo ali fazer um tra-
balho de divulgação das inovações 
introduzidas no processo da estru-
tura municipal e no mecanismo do 
seu Legislativo . Naturalmente, que 
out ros colegas, prefeitos e estudio-
sos do assunto levarão t ambém 
suas respectivas contribuições. Por 
isso, Sr . Presidente, entendi ser de-
ver desta Assembléia se fazer r e-
presentar no aludido concla ve . Es-
tou certo de que a Assembléia as-
sim prestigiará o municipalismo, 
prestigiando também o nôvo pro-
cesso de fazer ci progresso interio-
rano. E, finalmente, também esta-
rá cumprindo com o dever de es-
tar presente onde se defendem as-
suntos do interêsse de Minas Ge-
rais. 

O SR . PRESIDENTE - Em vo-
tação o Requerim~nto. <;>s ~r:, , 
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Deputados que o aprovam queiram 
conservar-se como se encontram. 
(Pausa). Foi aprova do. 

A Mesa pede aos Srs . Líderes que 
façam a indicação dos membros da 
Comissão que o Plenário acaba de 
criar . 

Sôbre a Mesa Requerimento do 
Sr . Deputado Batista Miranda pe-
dindo fique regist rado nos Anais 
voto de congratulação com os jor-
nalistas profissionais de Minas, na 
pessoa do Presidente do Sindicato . 

E m votação o Requerimento. Os 
Srs . Deputados que o aprovam, 
queiram perm·anecer como se en-
contram . (Pausa) . Foi aprovado. 

Sôbr.e a Mesa Requerimento do 
Sr . Deputado Sinval Boaventura, 
pedindo seja inserido nos Anais vo-
to de congratulações ·com a Direto-
ria e Funcionários da CASEMG pe-
los resultados obtidos em 1965 . 

Em votação o Requerimento. Os 
Srs. Deputados que o aprovam 
queiram conservar-se como se en· 
contram . (Pausa) . Foi aprovado . 

Sôbre a Mesa Requerimento n° 
1 .133, do Sr . Deputado João Na-
varro . O parecer é favorável. Em 
discussão . Não há oradores inscri-
tos . Encerro a discussão . 

Em votação . Os Srs . Deputados 
que o aprovam queiram conservar-
-se como se encontram . (Pausa) . 
Foi aprovado . 

Indicação no 1. 031, da Sra. Depu-
tada Maria Pena, fazendo veemente 
apêlo ao Diretor do Trânsito para 
instalar sinais luminosos em tre-
cho da Avenida rvaí. 

A Comissão de Finanças manifes-
tou-se favoràvelmente . 

Em discussão . Não 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. 

Indicação n° 1.038, do Sr . João 
Luis de Freitas, fazendo apêlo -ao 
Secretário de Segurança para mu-
dar a Delegacia da Cidade de Ara-
xá do prédio em que se encontra. 

A Comissão de Segurança opina 
pela aprovação. 

Em discussão. Não há oradores 
inscritos . Encerro a discussão. 

Em votação. Os Srs. Deputados 
que a aprovam queiram conservar-
-se como se encontram. (Pausa). 
Foi aprovada . 

Indicação no 1 . 043, do Sr . João 
Luiz de Freitas, que solicita ao Go-
vernador do Estado a necessida-
de de ser classificado, pelo menos 
no Nível 13, o cargo de Técnico de 
Inseminação Artifical. 

A Comissão de Serviço Público 
opina pela aprovação . 

Em discussão. Não há oradores 
inscritos. Encerro a discussão . 

Em votação . Os Srs . Deputados 
que a aprovam, queiram conservar-
-se como se encontram. (Pausa). 
Foi aprovada . 

Sôbte a Mesa, Indicação n° 1. 046, 
do Sr . Valdir Melgaço, com pare-
cer favorável da Comissão de Agri-
cultura . 

Em discussão. Não há oradores 
inscritos . Encerro a discussão . 
Em votação. Os Srs. Deputados 
que a aprovam queiram perma-
necer como se encontram. (Pau-
sa) . Foi aprovada . 

- Esgotada a hora destinada a 
esta parte da Reunião, passa-se à 

2.• PARTE DA ORDEM DO DIA 

O SR . PRESIDENTE - A Mesa 
informa ao Plenário que o Projeto 
n° 3 . 510, colocado em 2.• discussão, 
foi retirado da pauta, visto que o 
prazo, de acOrdo com o Artigo 29 
da Constituição, modificado pela 

Lei Constitucional n. 14, já se es-
gotou, tendo a referida proposição 
sido remetida aos órgãos legislati-
vos competentes, para envio ao Po-
der Executivo . 

Em virtude da decisão da Mesa, 
ontem proferida, quanto à prefe-
rência de discussão e votação de 
projetos de origem governamental, 
passa . a ser a seguinte a ordem em 
que serão apre ,iados os projetos: 
em 1.0 lugar, a V discussão do Pro-
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jeto n. 3 . 560, do Sr. Governador 
do Estado; em 2.0 , Projeto n . 3.541, 
em 2.• discussão; em 3.0 , o Projeto 
n. 3.557, em 1.• discussão; em 4.0 , 

Projeto n. 3.571, em L a. discussão; 
e, em 5.0 , Projeto n. 3.562, em 1.• 
discussão. 

1.~ discussão do Projeto n . 3 . 560, 
do Sr. Governador do Estado, o 
qual abre à Secretaria de Estado 
da Educação, para o Conselho Es-
tadual de Educação, o crédito de 
Cr$ 64 .800 .000 .. 

Em discussão o Projeto. (Pau-
sa). Não há oradores inscritos. 
Encerro a discussão . Em votação. 
Os Srs . Deputados que o aprovam 
queiram permanecer como se en-
contram . (Pausa). Foi aprovado. 

- As Comissões de Justiça e Fi-
nanças . 

2.!!- discussão do Projeto n. 3 .541, 
do Sr. Governador do Estado, o 
qual concede pensão à D. Julieta 
Fernandes Rezende . 

As Comissões de Justiça e de Fi-
nanças opinam pela aprovação do 
projeto . 

Em discussão o art . 1.0 • (Pausa). 
Não há oradores inscritos . Encer-
ro a discussão . · 

Em discussão o art . 2.0 • (Pausa). 
Não há oradores inscritos . Encer-
ro a discussão . 

Em discussão o art. 3.0
• (Pausa). 

Não há oradores inscritos . Encer-
ro a discussão . 

Em votação o art . 1.0
• Os Srs. 

Deputados que o aprovam queiram 
permanecer como se encontram. 
(Pausa) . Foi aprovado. 

Em votação o Art. 2.0
• Os Srs. 

Deputados que o aprovam quei-
ram permanecer como se encon-
tram . (Pausa). Foi aprovado. 

Em votação o art . 3.0 • Os Srs. 
Deputados que o aprovam queiram 
permanecer como se encontram. 
(Pausa). Foi aprovado . 

- A Comissão de Finanças. 
1.!!- discussão do Projeto n. 3. 557, 

do Sr. Jairo Magalhães, o qual re-
conhece de utilidade pública a "Fun-
dação Seráfica de Educação da Pa-
róquia de Nossa Senhora da Pom-

péia", com sede em Belo Horizon-
te. 

Em discussão. (Pausa). Não há 
oradores inscritos . Encerro a dis-
cussão. Em votação. Os Srs . De-
putados que o aprovam queiram 
permanecer como se encontram. 
(Pausa). Foi aprovado . 

- A Comissão de Justiça. 
1'.'1- discussão do Projeto n. 3 . 561 

(Resolução), da Comissão de Cons-
tituição, Legislação e Justiça, o qual 
aprova convênio celebrado entre o 
Estado de Minas Gerais e o Insti-
tuto Brasileiro de Reforma Agrá-
ria. 

Em discussão -o Projeto. Com a 
palavra o Sr . Sinval Boaventura, 
orador inscrito . 

O SR. SINV!AL BOA VENTURA 
- Sr. Presidente e Srs . Deputados. 

Estamos discutindo o Projeto n . 
3 . 561, que aprova convênio do Es-
tado de Minas e o Instituto Brasi-
leiro de Reforma Agrária - IBRA. 
A Mensagem, datada de 27 de ja-
neiro de 1966, do ex-Governador 
Magalhães Pinto, aprova a consig-
nação dos recursos indispensáveis 
à implantação do cadastro de imó-
veis rurais, bem como a execução 
das operações que decorrem da 
aplicação da Lei Federal n. 4 .504, 
de 15jll j64, que contém o Estatuto 
da Terra . 

Srs . Deputados, várias vêzes te-
nho vindo a esta Tribuna para fa-
lar sôbre a Reforma Agrária. Des-
de o inicio do nosso mandato, nes-
ta Casa, procuramos fixar nosso 
ponto de vista, trazendo ainda al-
gumas sugestões sôbre o assunto . 
É bom que a Casa possa registrar 
algumas das nossas sugestões e 
preocupações a respeito de tão im· 
portante documento. A "Semana da 
Terra", em Minas Gerais, foi orga· 
nizada para que todos os proprietá-
rios rurais comparecessem à sede 
dos seus municípios e dessem suas 
declarações, cadastrando suas ter-
ras. O Instituto de Reforma Agrária 
forneceu material necessário. Todos 
que lá compareceram foram orien-
tados pelos monitores e pelos ele-
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mentos credenciados para êsse ca-
dastramento. A ficha cadastral con-
tém 26 quadros. 
· Sr . Presidente, procederei, agora 

à leitura dos 26 quadros e das 127 
perguntas do cadastramento da ter-
ra: 
"01 Identificação do imóvel 

02 Nome completo do proprietá-
rio. 

03 Enderêço para correspondên-
cia (Rua, Bairro e Cidade) . 

04 Características da entidade 
proprietária. 

05 Características do proprietá-
rio . 

00 Condições do proprietário. 
07 Condições de exploração do 

Imóvel (Mantém Assalariados 
trabalhando?). 

08 Situação dos assalariados. 
09 Condições de habilidade e sa-

neamento - 0,3 - 1,6 
010 Condições de educação 
011 Nivel técnico índice econô-

mico - 0,4 - 1,5 
012 Condições de acesso ao imó-

vel coeficiente localização -
1,6 . 

013 Destino da produção princi-
pal. 

014 Areas utilizadas para produ-
ção . Reduza a hectare . 

015 Distribuição das áreas do 
imóvel . 

016 Classificação das Terras Apro-
veitáveis. 

017 Valor do Imóvel. 
078 Valôres da produção . 
019 Informações sôbre produtos 

básicos. 
020 Condições de crédito rural. 
021 Impôsto de Vendas e Consig-

nações. 
022 Impôsto Territorial Rural . 
023 Discriminação do Impôsto 

Territorial Rural, pago: 19641 
1965 se houver. 

024 Natureza da posse ou ocu-
pação. 

025 Documento ou título de do-
mínio. 

026 Areas e divisas constantes do 
Documento de Posse". 

~sses 26 quadros são compostos 
de 127 perguntas, que os srs. pro-
prietários rurais responderam, de 
acôrdo com a instrução dos moni-
tores . Apresentamos, Sr. Presiden-
te, nesta oportunidade, a título de 
sugestão, para que o IBRA possa 
tomar conhecimento, perguntas que, 
a nosso ver, deveriam ter sido in-
cluídas na ficha do cadastramento 
feita pelo IBRA aos propretários 
rurais, perguntas estas num total 
de 24, que são as seguintes: 

"Perguntas que o IBRA deveria 
fazer: 

Entre as 127 perguntas feitas pe-
lo Instituto Brasileiro de Reforma 
Agrária aos produtores rurais, atra-
vés do Cadastro Rural, a nosso, 
ver outras 34 perguntas deveriam 
ser feitas, como sejam: 

1) Quantos das por ano o assa-
lariado trabalha no imóvel? 

2) Se trabalha em outros servi-
ços, quanto ganha, mais ou 
menos? 

3) Das pessoas que trabalham e 
residem no imóvel rural, tô-
das aproveitam as áreas ce: 
didas pelo proprietário para 
pequenas culturas? · 

4) Qual a porcentagem aprovei-
tada? 

5) Quando há fornecimento de 
adubo, sementes e crédito 
aos parceiros e assalariados, 
são bem aproveitados? 

6) Quantas horas trabalha o as-
salariado, realmente, por dia? 

7) Quantos minutos de descanso 
são dados aos assalariados 
após o término de cada eito? 

8) Na época das águas que coin-
cide com a do plantio, sendo 
o trabalho interrompido pe-
la chuva, o assalariado recebe 
o salário integral? 

9) Quem arca com as despesas 
do assalariado quando êle se 
encontra enfêrmo? 

10) Quantos litros de leite são 
destinados ao consumo da fa-
mília do assalariado? 

11) São fornecidos outros alimen-
tos ao trabalhador rural? 
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12) Os trabalhadores são pon-

tuais no cumprimento de suas 
obrigações? 

13) Na época do plantio quantos 
costumam faltar ao traba-
lho? 

14) Dos assalariados ou parcei-
ros, quantos demonstram ha-
bilidades para administrar 
ou explorar uma gleba? 

15) Quais são? 
16) Entre êstes, quantos têm dis-

posição par.a enfrentar o tra-
balho? 

17) Quais são? 
18) O produtor rural é bem aten-

dido nas repartições onde so-
licita ajuda, orientação téc-
nica ou crédito? 

19) Quais são as dificuldades que 
o produtor encontra na co-
mercialização de seus produ-
tos? 

20) Recebe os preços mínimos 
estabelecidos pelo Govêrno, 
por sua produção? 

21) O preço recebido pelo seu 
principal produto, compensa 
maior inversão de capital no 
imóvel? 

22) Se não compensa, com a por-
centagem de aumento de pre-
ço, sôbre o recebido, compen-
sará maior inversão de ca-
pital na. propriedade? 

23) Se houve o aumento deseja-
do, quanto poderi:a produzir 
mais? 

24) Qual a importância que pode 
s e r aplicada n a proprie-
dade, caso se remunere me-
lhor seu principal produto? 

25) Como se compõe o rebanho 
da propriedade, raças e nú-
mero de cabeças? 

26) Qual a porcentagem destina-
da à receita, produção de lei-
te, produção de carne ou 
venda de reprodutores? 

27) Quantas vêzes preoisa ir à 
cidade para solicitar financia-
mento? 

28) Quantos dias espera para re-
ceber o financiamento solici-
tado? 

29) Quantos filhos tem o proprie-
tário do imóvel? 

30) Pode mantê-los em ginásio 
ou escolas superiores? 

31) Há ainda, no seu município, 
pessoa.S ligadas aos extintos 
"grupos dos 11"? 

32) Quantas? 
33) Quais são? 
34) Os elementos que pregavam a 

subversão no meio rural an-
tes da Revolução de 31 de 
Março, continuam com as 
mesmas facilidades de loco-
moção e direitos? 

Ainda, recentemente, pude, tam-
bém, a título de sugestão, fazer crí-
ticas construtivas e denúncias com 
respeito à compra de um avião, 
pelo IBRA, para fazer os seus 
serviços de inspeGção no terri-
tório brasileiro_ Protestei n ã o 
sàmente em meu nome mas, tam-
bém, em nome de todos os proprie-
tários rurais_ t!!sse nosso protesto 
foi acolhido pela imprensa do Rio 
e foi até instalada uma Comissão de 
Inquérito no Congresso Nacional, 
requerida pelo Deputado Federal 
dê São Paulo, Sr _ Cunha Bueno . 
Hoje, quero mostrar à Casa que 
consegui um prospecto dêsse avtão, 
que é antigo, e custou -ao IBR;A um 
milhão e trezentos mil dólares, cor-
respondente à cifra de 3 bilhões de 
cruzeiros. Sugerimos, na vontade 
de contribuir com a Revolução, na 
vontade de que a Revolução acer-
te, principalmente, no setor da re-
forma no meio rural, que o IBRA, 
com êsse recurso, comprasse tra-
tores de esteira e de lâmina para 
a abertura de caminhos, para des-
matamento, a fim de que se pu-
desse transformar a agricultura 
empírica em agricultura tecnológi-
ca. Na mesma oportunidade, diri-
gimos ao Presidente da República 
o nosso protesto, assim como tam-
bém ao Ministro da Aeronáutica, 
Brigadeiro Eduardo Gomes, quan-
to à compra dêsse avião de luxo, 
que só pode pousar em três ou 
quatro :aeroportos do Brasil e que 
poucas pessoas nos Estados Uni-
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dos usam. Citei o exemplo do Pre-
sidente da Ford, que em 65 fêz uma 
visita ao nosso Pais, em um avião 
dêsse tipo, de 6 lugares. Pela im-
pressão que tenho, o Presidente da 
República deve ter tomado medi-
das quanto à compra do avião. Fa-
lei, naquela oportunidade, que os 
produtores rurais não estavam sa-
tisfeitos com essas primeiras pro-
viàências, não só da compra do 
avião, mas, também, do prédio que 
o INDA comprou na Guanabara, 
por cêrca de 1 bilhão de cruzeiros. 

Ora, Sr. Presidente, Srs . Depu-
tados, a. Capital da República foi 
localizada no Planalto Central e o 
INDA deveria ter a sua sede não 
na Guanabara e sim em Brasilla, 
para atender melhor aos proprie-
tários rurais, dando-lhes uma ori-
entação presente. 

O Presidente da República, quan-
do aqui recebeu o titulo de cidadão 
honorário de Minas Gerais, teceu 
comentários, patriàtlcamente, a res-
peito das reformas. Falou S. Exa., 
também, a respeito da Reforma. 
Agrária . Disse que o latifúndio im-
produtivo não teria inais vez no 
Brasil. S . Exa. deu a entender que 
a terra deverá ter a. sua função so-
cial. Disso estamos certos. Mas, 
Sr. Presidente, foi um lamentável 
êrro a compra de um avião pelo Pre-
sidente do IBRA. 

Peço o testemunho de um Depu-
tado, funcionário do Banco do Bra-
sil, representante de Ituiutaba, sô-
bre o assunto . Um grupo de mi-
neiros tem o alto propósito de fa-
zer, naquele município, a engorda 
de bovinos através do sistema de 
confinamento, e por isso, providen-
ciou a organização de uma emprê-
sa solicitando, através das medidas 
do Govêrno, um empréstimo de 2 
milhões de dólares do Govêrno 
americano; para poder levar assis-
tência técnica e creditícia àqueles 
produtores. Até hoje, entretanto, 
não houve solução para o proble-
ma. O planejamento é ·perfeito e 
deve servir de exemplo, mas até o 
momento nada. há de concreto_ 

O Sr. Lélis Chaves - Estou ou-
vindo com muita atenção o discur-
so de V. Exa. Noto o perfeito co-
~ecimento de V. Exa. de regiões 
distantes da sua zona eleitoral. 
É · uma prova de que V. Exa. está 
perfeitamente integrado em todos 
os movimentos ruralistas em nosso 
Estado . Já há dois meses estou li-
cenciado do Banco do Brasil, mas 
quando de lá me retirei o ponto al-
to das conversas era exatamente 
êsse financiamento para aquêle 
grande frigorífico que iria se de-
senvolver na região do Triângulo 
Mineiro. Frigorífico de grande im-
portância. para aquela. região, por-
que a maior parte do rebanho bo-
vino do Estado vai para São Pau-
lo e para Ribeirão Prêto, para ali 
ser morto . E' com grande satisfa-
ção que vejo V. Exa. debatendo 
assunto de tamanha importância 
econômica para o Triângulo Mli-
neiro e para o Estado. 

O SR . SINV AL BOAVENTURA 
- Agradeço o :aparte de V_ Exa . . 
Não poderia eu, como representan-
te ruralista que sou, desconhecer 
aquela iniciativa pioneira no mu-
nicípio de Ituiutaba, que há de ser-
vir de exemplo para os brasileiros 
que d-esejam que êsse Pais vença a 
crise econômica. Conheço o projeto 
e sei que os pecuaristas daquele mu-
nicípio estão aptos a oferecer 100 
bovinos mensalmente, para serem 
abatidos naquele município; isto é, 
1 . 200 cabeças, anualmente . Aquê-
les fazendeiros autênticos, que mo-
ram nas suas propriedades e que 
a elas se dedicam, poderão ter ren-
tabilidade superior. ·Por isso eu me 
bato patriàticamente para que o 
município de Ituiutaba possa, den-
tro em breve, ver essa iniciativa 
transformada em realidade. ~ pre-
ciso que o Banco Central, pelo seu 
Presidente, Sr . Dênio Nogueira, 
compreenda o alcance patriótico 
dessa iniciativa. Daí as minhas su-
gestões. 

Isto também poderia ter consta-
do na ficha do IBRA, a fim de que 
se pudesse saber se a matéria-pri-
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ma está próxima do centro de pro-
dução. Outra impressão que de-
mos foi com relação ao sistema de 
mecanização da agricultura que até 
hoje tem sido, pelo menos em gran-
de parte, tratada sob um prisma 
teórico, sem a prática necessária. 
Há muitos anos vimos propagan-
da, através de órgãos competentes, 
sôbre venda de tratores para a 
agricultura. Mas, tem sido trato-
res de pneus. O nosso fazendeiro 
não está devidamente preparado, 
não está tecnicamente influido para 
comprar êsse tipo de trator, por 
várias razões: precisa-se ·de estra-
das financiamentos, desmatamen-
tos,' etc. Por outro lado, a agri-
cultura mecanizada, em determina-
dos pontos do Brasil, é anti-eco-
nômica, não podendo concorrer com 
aquêles que produzem pelo sistema 
empírico. Ê:sse é outro aspecto que 
precisa ser encarado com patriotis-
mo para evitar que caci'a. dia mais 
rolemos para o abismo. 

Outro problema analisado, com 
alta patente do Exército, foi o das 
vias de acesso . Temos grandes di-
ficuldades para usar o transporte 
fluvial e mesmo o ferroviário, por 
uma série de circunstâncias. 

Embora haja planos bonitos, 
o DNER não tem funcionado. 
Basta citar que uma firma que 
executava serviços na BR-31, por 
delegação do DNER, juntamen-
te com o Departamento de Estra-
das de Ferro, foi obrigada a pedir 
a rescisão do contrato. Havia verba 
de 400 milhões de cruzeiros que da-
ria para ,terminar o serviço na opor-
tunidade. Mas o Departamento Na-
cional de Estradas de Rodagem 
mandou para a sede do Rio de Ja-
neiro o contrato para sua rescisão. 
Estamos já com dez meses e até 
hoje esta rescisão não se verüicou. 
O exercício de 1965 se expirou e a 
verba se perdeu. 

Ora, Sr. Presidente, há estradas 
indispensáveis para o progresso do 
nosso Estado e do Brasil, mas exis-
tem aquelas que foram constnú-

das a fim de atender aos reclamos 
de "coronéis" políticos . 

Se o Presidente da República 
determinasse uma revisão urgente 
do problema de estradas de inte-
rêsse nacional, estou certo de que 
os Deputados da ARENA teriam 
argumentos para defender os obje-
tivos revolucionários . 

Basta, Sr. Presidente, citar a es-
trada BR-31, que está pràticamente 
paralizada . Com isto, não quero 
culpar os engenheiros e funcioná-
rios . Apesar do grande respeito e 
admiração que tenho para com o 
Marechal Juarez Távora, acho que 
S. Exa. não está dando impulso 
no setor de estradas do Ministé-
rio de Viação e Obras Públicas . 
E ' preciSOJ pois, ·que estas críti-
cas cheguem às altas autoridades, 
para que possamos apresentar al-
guma coisa de objetivo ao povo . 

Atualmente, estamos com proble-
mas do leite, que sofreu um au-
mento. O Ministro Roberto Cam-
pos, através da televisão, fêz un:a 
justificativa de que o povo nao 
tem razão para reclamar quanto ao 
preço do leite, de vez que uma gar-
rafa de cerveja está cusatndo cêr-
ca de 500 cruzeiros, enquanto o 
_preço do leite é irrisório. "Data 
venia", não posso concordar com 
S . Exa. 

O Sr. Lúcio de SoUZ31 Cruz- V. 
Exa. aborda, _com propriedade, o 
problema da BR-31, hoje 262, e o 
problema do DNER . Sou daqueles 
que entendem que, quando o go-
vêrno está empenhado no combate 
à inflação, devemos voltar as nos-
sas vistas para os empréstimos ex-
ternos em Minas Gerais. Pôde o 
Dr. Eliseu Resende, no Govêrno 
do Sr. Magalhães Pinto, realizar 
nctável obra administrativa, gra-
ças não apenas aos recursos inter-
nos - os recursos oriundos da ar-
recadação de impostos e taxas -
mas através de convênios firmados 
com a Aliança para o Progresso, vi-
sando à melhoria do equipamento 
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do DER, para construção de estra-
das, entre as quais a MG-4. 

Há dias, conversando com o Dr . 
Eliseu Resende, tive oportunidade 
de dizer-lhe que o DNER precisa se-
guir o exemplo do DER mineiro, 
vale dizer, voltar suas vistas para 
a Aliança Para o Progresso . Por 
exemplo: a BR-262 é, realmente, uma 
estrada importante, não apenas pa-
ra a economia do Espírito Santo, 
Minas Gerais e Mato Grosso, mas 
é uma estrada de integração eco-
nômico-nacional, e até de caráter 
militar . Por ela é que Minas será 
ligada, diretamente, ao põrto de Vi-
tória. Além disso, através dela, fa-
remos a integração da economia do 
Triângulo, que, infelizmente, está 
ainda ligado a São P.aulo, em razão 
da falta de estrada. Seria exata-
mente a oportunidade para o DER 
fazer os estudos necessários e apre-
sentar um Projeto exeqüível, por-
que a Alia ça para o Progresso 
exige êsse requisito a fim de con-
ceder empréstimo externo para exe-
cução de obras de tão grande im-
portância. 

O SR. SINVAL BOAVENTURA 
- Agradeço ao nobre Deputado Lú-
cio de Souza Cruz o honroso apar-
te . S. Exa . , pelos seus conheci-
mentos de homem público, de eco-
nomista e de administrador, tendo 
ocupado a Secretaria de Comu-
nicações, deu àquela pasta um 
destaque todo especial, ela que 
era, antes, considerada um en-
tulho dos governos passados. S . 
Exa., então, com a equipe admirá-
vel que organizou, pôde realizar, 
naquele setor, urna obra admirável. 
E quando traz sugestões no senti-
do de que o Govêrno recorra a em-
préstimos externos, dá, realmente, 
uma solução ao problema que fo-
calizamos. Sabemos que apesar do 
desejo de combater a inflação, ela 
cresce ràpidamente, como têm 
divulgado os Ministros da Fazenda 
e do Planejamento . Se o Govêrno 
da União tivesse conseguido os re-
cursos indispensáveis para o tér-
mino dessa rodovia, - pois, há 

muito tempo foi enviado à Améri-
ca do Norte um levantamento geo-
lógico e tecnológico, pesando cêrca 
de oitenta quilos de papel- a esta 
altura, a obra estaria em custo mui-
to mais razoável para o nosso País, 
uma vez que, de ano para ano, a 
inflação aumenta. A BR-262, a meu 
ver, já deveria estar asfaltada de 
Vitória a 0..riabá, há mais de três 
anos . No entanto, no ritmo em que 
está sendo construída, talvez só 
nossos netos possam ver realiza-
do êsse desejo. 

O Sr. Aureliano Chaves- Nobre 
Deputado Sinval Boaventura, a pre-
sença de V. Exa. nesta tribuna 
tem sido marcada, permanentemen-
te, pelo trato de assuntos da maior 
importância para o nosso Estado e 
para o nosso País. V. Exa ., neste 
instante, traz a esta Casa uma aná-
lise bem feita das implicações do 
processo inflacionário brasileiro no 
processo de desenvolvimento eco-
nômico do Pais. 

O nobre Deputado Lúcio de Sou-
za Cruz fixou, com muita proprie-
dade, urn aspecto da maior impor-
tância para os países que lutam 
contra o processo inflacionário. Dis-
se êle - e o fêz de maneira inte-
ligente - que o problema inflacio-
nário de um país, em fase de de-
senvolvimento, tem que ser venci-
do, objetivamente, através da ajuda 
externa. 

Sem urna luta bem orientada no 
sentido da planificação desta ajuda 
externa, que deve ser canalizada 
para os setores fundamentais da in-
fra-estrtura econômica do País 
em fase de desenvolvimento, é in-
teiramente impossível, por maior 
que seja o esfôrço, por maior que 
seja a capacidade de um povo, ven-
cer, a curto prazo, o estágio infla-
cionário. O problema da inflação é, 
em última análise, o excesso do meio 
circulante, em função dos bens de 
consumo; prende-se, em última inS-
tância, à baixa produtividade de 
uma Nação e esta está intimamente 
ligada à situação do seu desenvol-
vimento tecnológico. Mas, o desen-
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volvimento tecnológico, em última 
análise, prevê o estágio do desen-
volvimento. Veja V. Exa. a situa-
ção em que nós nos encontramos: 
um verdadeiro círculo vicioso e que 
só poderá ser rompido através de 
uma fôrça externa que, bem ori-
entada, bem planificada, e bem in-
tencionada, venha, realmente, · em 
socorro daquelas atividades funda-
mentais para o desenvolvimento do 
País . E nas atividades funda-
mentais para o desenvolvimento de 
um País há de situar-se, objetiva-
mente, êste binômio extraordiná-
rio que é rodovia e ferrovia. Em 
última análise: o transporte, nos 
seus múltiplos aspectos, e a ener-
gia, como veículo de suporte para 
qualquer processo de industriali-
ção. 

V . Exa ., nobre Deputado Sinval 
Boaventura, há de receber, perma-
nentemente, os aplausos desta Ca-
sa, pela seriedade com que trata de 
assuntos dessa relevância para o 
nosso Estado e o nosso País. E o 
nobre Deputado Lúcio de Souza 
Cruz, estudioso que é do assunto, 
fixou também, com a clareza de seu 
raciocínio, um ponto de vísta que 
reputo da maior importância . 

O SR. SINV AL BOA VENTURA 
- Nobre líder Deputado Aurelia-
no Chaves, o seu aparte foi · muito 
oportuno em tôda a sua extensão. 
Sinto-me honrado, mesmo, com o 
pronunciamento de V. Exa . Ouvi, 
ontem, com muita atenção, o dis-
curso de V. Exa . , durante o qual 
dava ciência à Casa e ao povo mi-
neiro do documento assinado pelas 
fôrças políticas do nosso Estado . 
Muito me emocionou ouvir V. Exa. 
dizer, depois da leitura do referido 
documento: "seja o que Deus qui-
ser". Hoje, enquanto V. Exa. me 
aparteava, pensava eu que se o Bra-
sil tivesse mais homens do qUilate 
de V. Exa. , do Deputado Lúcio de 
Souza Cruz e de tantos outros Depu-
tados, resolveríamos, com a maior 
facilidade, os nossos problemas. 

Julguei-me no dever de procurar 
trazer esta modesta contribuição, 

· oferecendo minhas críticas ao · Go-
vêrno para solução dêsse assunto. 
Não é só criticar e dizer que o Go-
vêrno vai mal, que tudo vai mal . 
Todo doente encontra um remédio 
para sua cura. Vamos, então, procu-
rar trazer a nossa sugestão. O pro-
blema que focalizamos desta Tribu-
na, quando discutimos o convênio 
celebrado entre Minas Gerais e o 
IBRA, que tem o nosso aplauso, 
tem também, em parte, as nossas 
restrições. Como homem do inte-
rior, faço as críticas no sentido de 
colaborar. Pode ser que não te-
nham valor, mas o meu propósito é 
o de colaboração. Falei, ontem, á 
um:a patente do Exército que esta-
va nas galerias, que o IBRA, pela 
sua organização, pela sua formação 
tecnológica, estava, a nosso ver, bem 
pósto, mas precisava de dinâmica, 
de ação prática para atingir os seus 
objetivos, porque o proprietário 
rural não tem conhecimento neces-
sãrio dos altos objetivos da Refor-
ma Agrária . Por isto, falamos sô-
bre o sistema de transporte, sôbre 
o sistema crediticio e sõbre outros 
problemas sócio-econômicos, que 
não têm outro objetivo senão o de 
criar condições de riqueza para o 
nosso País. Só assim, compreende-
mos, esta Casa poderá dar sua 
contribuição às dificuldades do mo-
mento . 

O Sr. Lúcio de Souza Cruz- Sr. 
Deputado, V. Exa. fere, na tarde 
de hoje, assunto de real interêsse, 
não apenas para a economia minei-
ra, mas para a economia brasilei-
ra . Vale dizer, o problema da pro-
dutividade do trabalhador rural. 
Sou daqueles que entendem que o 
problema da propriedade da terra, 
particular ou estatal, não resolve 
o problema de produtividade. Cito 
o exemplo da União Soviética, que 
adotou a solução estatal para a ex-
ploração agrícola . 

Nobre Deputado, a União Sovié-
ticà, tendo adotado esta solução 
há mais de 40 anos, viu-se na con-
tingência de importar centenas e 
centenas de m1lha.res de tonela-
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das de trigo do Canadá, da Amé-
rica do Norte e da Argentina . 
No entanto, a América do Norte, 
com a solução . da exploração da 
terra pela iniciativa particular, com 
apenas 8% da sua população nos 
campos, está produzindo para ali-
mentar não apenas 200 milhões de 
americanos, mas para exportar ex-
cedentes agrícolas para alimentar 
cêrca de 400 milhões de pessoas em 
outros países. 

A Rússia, com cêrca de 46% de 
sua população nos campos, está ne-
cessitando de importar trigo par.a 
alimentar sua própria população. 
V. Exa. está de parabéns, porque 
está no caminho certo. V. Exa. 
defende a tese, da qual participa-
mos, de que o problema é, .antes 
de tudo, de aumento da produtivi-
dade e só se pode aumentar a pro-
dutividade agricola aperfeiçoando-
-se os métodos de trabalho. A ex-
ploração agrícola, no Brasil, é fei-
ta com os mesmos métodos .ainda 
importados de Portugal . Precisa-
mos mecanizar a nossa lavoura, 
abrir estradas para ligar os cen-
tros produtores aos centros con-
sumidores. Precisamos, também, 
de uma política creditícia para as-
sistir ao homem da lavoura e da 
pecuária, assim como eliminar o in-
termediaria, o atravessador, por-
quanto êle é um dos maiores res-
ponsáveis pelo aumento do custo 
do produto. O trabalhador rural, 
como fazendeiro, produz em con-
dições difíceis e a sua produção é 
revendi da nos centros popu-
losos por preço bastante supe-
rior. E' preciso dar assistência cre-
ditícia, é preciso eliminar o atra-
vessador, o intermediário, que au-
menta o preço dos produtos agri-
colas. Precisamos, antes de tudo, 
de mecanizar a lavoura para que a 
produção seja feita por processos 
adequados . Só assim poderemos 
modüicar a estrutura rural brasi-
leira, de maneira que o homem do 
campo, não apenas o proprietário 
da terra, mas aquêle que trabalha 
(le sol ª sol, pos.cm ter rendimento 

maior, possa ter nível de vida mais 
elevado e mais digno . 

O SR. SINV AL BOA VENTURA 
- V. Exa. demonstra cultura e co-
nhecimentv do assunto não só do 
País; dá, ainda, uma visão pano-
râmica do mundo contemporâneo. 
De acôrdo com estatísticas da FAO, 
o mundo, em tôda a sua extensão, 
tem 600 milhões de habitantes no 
meio rural. Fiz um discurso em 
novembro último, quando procurei 
trazer dados estatísticos para, en-
tão, argumentar que a fixação da 
grande massa rural do Brasil esta-
va em desacôrdo com o mundo ca-
pitalista e socialista. Para o ano 
2 . 000 teremos a população elevada 
para cêrca de 6 bilhões de habi-
tantes e nós teremos, entã'O, ape-
nas 400 milhões de habitantes no 
campo; quando, de acôrdo com o 
crescimento demográfico do país, 
deveria ser de cêrca de 2 bilhões e 
200 milhões. 

-V. Exa ., nobre Deputado, situa 
muito bem o problema do atraves-
sador, do intermediário. Em denún-
cia que encaminhei ao SNI e, atra-
vés de elementos ligados àquele ór-
gão, ao Presidente da República, su-
geri uma comissão para estudar 
o problema de certos gerentes que 
financiaram sacas de arroz e feijão 
a 6. 080 cruzeiros. Alguns gerentes 
do Banco do Brasil chamaram seus 
afilhados a certas agências do 
Banco, vendendo o produto a 6. 080 
cruzeiros, sendo êstes transportados 
para centros consumidores de Belo 
Horizonte, S. Paulo e R . de Janeiro, 
e vendidos a vinte e tantos mil cru-
zeiros a saca . E' prec1so que a re-
volução puna êsses gerentes que 
são desonestos, impatrióticos e con-
trários aos objetivos altos da re-
volução. 

O Sr. Lúcio de Sousa Cruz- No 
que tange às críticas que V. Exa. 
fêz, no decorrer de seu discurso, 
discurso êsse bastante sério, estou 
inteiramente de acõrdo com aquela 
em que o nobre colega critica a 
ação do IBRA, em adquirindo um 
mod~rno avião por preço superior 
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a um milhão de dólares, vale dizer, 
mais de 2 bilhões de cruzeiros. Com 
essa importância poderia abrir es-
colas agrfcolas, ou então adquirir 
algumas centenas de tratores e im-
plementas agrícolas para caminhar 
no verdadeiro caminho que deve 
trilhar nossa lavoura, com a mo-
dernização dos processos de explo-
raçã{) da terra, de maneira a au-
mentar a produtividade do traba-
lhador rural . 

O SR. SINV AL BOA VENTURA 
- Agradeço o aparte de V. Exa., 
que vem justamente ao encontro 
de nosso ponto-de-vista. Tenho ti-
do a preocupação de, através da 
crítica e do debate, encontrar aqui 
o rumo certo para nossa agricul-
tura. 

O Sr. Aureliano Chaves - Volto 
a apartear V. Exa., para tecer no-
vas considerações a respeito do 
oportuno aparte que lhe deu o ilus-
tre Deputado Lúcio de Sousa Cruz. 
Realmente, a agricultura é uma ati-
vidade singular. Em qualquer ou-
tro tipo de atividade, quer comer-
cial ou industrial, há um sem nú-
mero de maneiras de se fazer com-
posições que visem a -assegurar a 
tranqüilidade de uma certa conti-
nuidade de produção e mais do que 
isso, a assegurar um determinado 
tipo de custo de produção. Na in-
dústria há vários tipos de composi-
ções: a integração, que é um tipo 
de expansão industrial e que se 
pode processar horizontal ou ver-
ticalmente. Além do mais, a indús-
tria pode avançar mais do que isto 
e consorciar-se, através de um sem 
número de tipos de associação, que 
garanta colocação no mercado do 
produto a um determinado preço. 
A1 estão os grandes cartéis e de que 
é exemplo singular o próprio con-
sórcio europeu do aço, concepção 
do belga Jean Bonnet. !Ai estão, tam-
bém, os "trusts" internacionais que 
atuam em tOdas as áreas do globo 
terrestre, e que têm a finalidade 
precípua de impor, através de mo-
nopólio, os preços dos seus produ-
tos no mercado internacional. Na 

agricultura isto não acontece, por-
que ela luta com o imponderável, 
com o inquestionável da natureza, 
tendo suas limitações: chove ou 
não chove; faz sol ou não faz sol. 
t!:sses e outros imprevistos da na-
tureza tornam o custo da produção 
agrícola de difícil equação. 

Por mais tecnologia que um Pais 
tenha, os imprevistos da natureza 
estabelecem, normalmente, dificul-
dades que não permitem aos téc-
nicos a avaliação exata do custo de 
produção, e sendo uma atividade 
que não permite aquilo que se de-
nomina produção em série, dificil-
mente possibilita a coletivização . 

Tive a oportunidade de visitar, 
na recente viagem que fiz aos 
Estados Unidos e ao México, várias 
fazendas associadas m e x i c a n a s, 
através das quais o Govêrno preten-
deu, por um esfôrço gíganteco, esta-
belecer um tipo de reforma agrária 
no México. Entretanto, pelo que pu-
de observar, apesar de o México dis-
por de um "handicap" extraordiná-
rio, que é o de possuir uma área ir-
rigada superior à do Brasil, somen-
te conseguiram os aguerridos me-
xicanos funcionar regularmente na 
área do cinturão verde das gran-
des cidades que têm, pela sua pró-
pria natureza, um tipo de agricul-
tura pesada. Nas grandes fazendas 
de produção de milho, o govêrno 
não pôde, ainda, apesar da revolu-
ção de 1910 (que s6 foi consolida-
da em 1925), estabelecer o tipo de 
reforma agrária que a própria re-
volução mexicana pretendia. 

O SR. SINV AL BOA VIENTUR.A 
- Sr . Presidente, concluindo o 
meu discurso quero agradecer mais 
uma vez ao nobre Deputado Aure-
liano Chaves. Daí, as minhas preo-
cupações de que a reforma agrá-
ria, recentemente transformada em 
lei, possa ter, em parte, seu insu· 
cesso. 

Por isso, aqui sempre estarei tra-
zendo sugestões, a fim de que o Pais 
possa melhorar de ano para ano a 
sua produtividade. O nobre Depu-
tado Aureliano Chaves disse muito 
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bem, em seu aparte, quando falou 
sõbre a interferência da natureza. 
Realmente, o pecuarista e o agri-
cultor ficam na dependência da boa 
vontade de São Pedro. 

Esperamos voltar ao assunto . 
O SR. PRESIDENTE - Continua 

em discussão o Projeto n. 3 .561]66 
(Resolução , da Comissão de Justi-
ça, o qual aprova convênio celebra-
do entre o Estado de Minas Gerais 
e o Instituto Brasileiro de Reforma 
Agrária. 

Não havendo mais oradores ins-
critos encerro a discussão. Em vo-
tação. Os Srs. Deputados que o 
aprovam queiram permanecer co-
mo se encontram. (Pausa) . Foi 
aprovado. 

- As Comissões de Agricultura e 
Finanças. 

1.' discussão do Projeto n. 3.5621 
66, do Sr. Cícero Dumont, o qual 
reconhece de utilidade pública o 
Centro Educacional de Belo Hori-
zonte. Em discussão . (Pausa). 

- Encerro a discussão. Em vo-
tação o Projeto. Os Srs. Deputa-
dos que o aprovam queiram perma-
necer como se encontram . (Pausa). 
Foi aprovado. 

- A Comissão de Justiça . 

ENCERRAMENTO 

O SR . PRESIDENTE -Esgota-
da a matéria constante da pauta e 
não havendo oradores inscritos, a 
Mesa encerra a Reunião e convoca 
os Srs . Deputados para a Extraor-
dinária de logo mais, às 20,00 ho-
ras, com a Ordem do Dia já anun-
ciada e publicada, bem assim para 
a Reunião Ordinária de amanhã, 
dia 18, às 14,00 horas, com a seguin-
te Ordem do Dia: 

ORDEM DO DIA 1813166 

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: 
Di cussão e votação de pareceres, 

requerimentos, comunicações e in-
dicações. 

Discussão e votação de redações 
finais. 

2.~ Parte 
Das 16 às 18 horas: 

2.n. discussão do Projeto n . 3. 5441 
66, do Sz:. Governador do Estado, 
o qual extingue a Secretaria de Es-
tado do Desenvolvimento Econô-
mico, cria o Conselho Estadual do 
Desenvolvimento e dá outras pro-
vidências. 

1.~ discussão do Projeto n . 3. 5631 
66, do Sr . Manoel Costa, o qual dá 
a denominação de Dom othon Mot-
ta ao Colégio Normal Oficial da ci-
dade de Conceiç~o do Rio Verde . 

1.~ discussão do Projeto n . 3 . 5641 
66, do Sr. Mário Hugo Ladeira, o 
qual dá a denominação de Conjun-
to "Orestes Diniz" aos edifícios on-
de funcionam o Departamento de 
Lepra e Dispensário Central . 

2.:} discussão do Projeto n . 3. 4341 
66, do Sr. Joaquim de Mello Freire, 
o qual autoriza o Poder Executivo 
a fazer doação de terreno à Coope-
rativa de Cafeicultores de Passos . 

- O Sr . Presidente convoca, ain-
da, para a Reunião Extraordinária 
de amanhã, às 20,00 horas, com a 
seguinte Ordem do Dia: 

ORDEM DO DIA 

Reunião Extraonlinária 
1813 ~66 

As 20,00 horas: 
Discussão dos vetos totais opos-

tos às Proposições de Lei n°s. : 
2. 920, que autoriza o Govêrno do 

Estado a asfaltar a estrada de ro-
dagem que liga Boa Esperança a 
Cristais. 

2. 923, que autoriza o Govêrno do 
Estado a asfaltar a estrada de ro-
dagem que liga Itabira a Nova 
~. 
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2. 927, que autoriza o Govêmo do 

Estado a asfaltar a estrada de ro-
dagem que liga Carandaí a Lagoa 
Dourada. 

2. 929, que autoriza o Govêrno do 
Estado a asfaltar a estrada que 
liga Juiz de Fora a Ibitiguara. 

2 . 930, que autoriza o Govêmo do 
Estado a asfaltar a estrada que 
liga Joanésia a Ferros. 

2 .931, que autoriza o Govêmo do 
Estado a asfaltar a estrada que 
liga Pains a Formiga. 

2 . 934, que autoriza o Govêrno do 

Estado a asfaltar a estrada que 
liga Juiz de Fora a Três Ilhas . 

2. 935, que autoriza o Govêmo do 
Estado a asfaltar a estrada que li-
ga Moema a Bom Despacho. 

2. 964, que autoriza o Govêmo do 
Estado a asfaltar a estrada de ro-
dagem que liga as cidades de Pre-
sidente Olegário e Patos de Minas . 

3 .003, que autoriza o Govêmo do 
Estado a asfaltar a estrada de ro-
dagem que liga a cidade de Juiz 
de Fora a Chácaras. 

-Levanta-se a Reunião . 

542• Reunião Ordinária da Assembléia Legislativa, aos 
18 de ma.rç.o de 1966 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. BONIFÁCIO DE ANDRADA, 
MARIO HUGO LADEIRA E JOAO NAV ARRO 

SUMARIO - Comparecimento -
Ata - Expediente: Oficio -
Leitura e Apresentação de Pro-
posições - Pareceres: para 2.~ 
discussão dos Projetos ns: 3.483, 
3.487, 3.493, 3 . 519, 3.526 e 3.552; 
para 3.6 discussão dos Projetos 
ns. 3.285, 3 .463, 3 .478, 3.486, 
3.507, 3.514, 3 .524, 3 .532, 3 .534 
e 3. 54(); de Redação Final .ao 
Projeto n.0 1. 980; sôbre os Re-
querimentos ns. 1.120, 1.126, 
1.127, 1.128, 1.131, 1.134, 1.144, 
1.145, 1 . 146, 1.151, 1.157, 1.158. 
1 .163 e 1.165, e sôbre as Indi-
cações ns. 1.032, 1.041, 1.055, 
1.056, 1.059, 1.060, 1.062, 1.064, 
1 . 066 e 1. 068 - Projeto de Re-
solução n° 3.572/66, da Comis-
são Executiva - Projeto n9 .. 
3 . 573/66, do Sr. Aureliano Cha-
ves - Requerimento n 9 1.168. 
do Sr . Leão Borges - Discurso 
e Requerimento n° 1.169, do 
Sr. Lúcio de Souza Cruz - Re-
querimento do Sr. Jairo Ma-
galhães - Comunicação do Sr . 
José de Castro - Discursos dos 
Srs. Sebastião Anastácio, Athos 

Vieira de Andrade, Waldomlro 
Lobo, Cícero Dumont, Joaquim 
de Melo Freire e da Sra. Marta 
Nalr Monteiro - Discussão e 
Votação de Proposições - Ques-
tão de Ordem - Nomeação de 
Comissão - Questio de Ordem 
- Palavras do Sr. Presidente 

- Parecer de Redação F1nal ao 
Projeto nQ 3.473 - Dlscursos 
dos Srs. Florlvaldo Dias e Al-
tair Chagas - Aprovação - Pa-
recer de Redação F1Dal ao Pro-

jetc n° 3.548 - Indicações ns . 
1.050 e 1.053 - Indicação n° 
1. 064 - Discurso do Sr . . Sebas-
tião Anastácio - Aprovação -
Requerimento D9 1.169> - Pare-
cer oral - Discursos dos Srs. 
.José Maria Magalhães e Anuar 
Fares - Aprovação - Requeri-
mento do Sr. Jairo Magalhães 
- 2.• Parte da Ordem do Dia -
2.6 discussão do Projeto no 3-544 
- Requerimento do Sr. Cicero 
Dumont - Aprovação - 1.• c:Us- · 
cussão dos Projetos ns. 3. 563 e 
3.564 - 2.• discussão do Proje-
to nQ 3 . 434 - Encerramento -
Ordens do Dia. 

COMPARECIMENTO 

As 14,10 horas, comparecem 
os senhores: 

Bonifácio de Andrada - Leão 
Borges ~ Mário Hugo Ladeira -
João Navarro - Reny Rabello -
Pinto Coelho - Anuar Fares -
Altair Chagas - Alvaro Salles -
Alvimar Mourão - Anibal Teixei-
ra - Ataltba Mendes - Athos 
Vieira de Andrade - Augusto Ze-
nun - Aurelianõ Chaves - Ba-
tista Miranda - Benedito Xavier 
- Carlos Elay - Carlos Megale 
- Cícero Dumont - Daniel de 
Barros - Delson Scarano - Der-
meval Pimenta Fllho - Euler La-
fetá - Expedito Tavares - Flo-· 
rlvaldo Dias- Gerardo Grossl -
Gomes Mo r e i r a - HermeUndo 
Paixão - Homero santos - Hu-
go Castelo Branco - Jairo Ma-
galhães - Jarbas M81delroe - le-
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hovah Santos - Jorge Ferraz -
João Luiz de Carvalho - João Vaz 
-Joaquim de Melo Freire - Jo-
sé de castro - José Luiz Bacca-
rini - J ('sé Maria Magalhães -
Ladislau Sales - Lélis Chaves -
Lourival Brasil - Lúcio de Souza 
Cruz - Luiz Junqueira - Mano-
el Costa - Maria Pena - Marta 
N:ür Monteiro - Martins Silveira 
- Nicanor Armando - Nunes 
Coelho - Orlando Andrade --
Otelino Sol - Paullno Cícero -
Pereira de Almeida - Pires da 
Luz - Raymundo Albergaria -
Raul Fernandes - Salim Nacur -
Sebastião Anastácio - Sebastião 
Nascimento - Sette de Barros -
Sinval Boaventura - Sousa e Sil-
va - Ulysses Escobar - Valdir 
Melgaço - Waldir Morato - Wal-
domiro Lobo - Walthon Goulart 
- Wilson Chaves - Wilson Mo-
desto - Wilson de Paiva - Wil-
son Tanure. 

- Com a presença de 74 Srs . 
Deputados, o Sr. Presidente de-
clara aberta a Reunião. 

ATA 

- O SR . RENY RABELLO -
(29 Secretário) - Procede à lei-
tura da Ata da Reunião anterior, 
a qual é aprovada, sem restrições. 

EXPEDIENTE 

O SR. JOÃO NAVARRO (1.0 Se-
cretário) - Lê Expediente· cons-
tant~ da seguinte matéria: 

OFíCIO 

Belo Horizonte, 13 de janeiro de 
.1966. 

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

Em nosso poder o Oficio n.Q 
4.021, do dia 19 de novembro, 
da .Assembléia Legislativa do Es-
tado de Minas Gerais, encami-
nhando à Caixa de Minas cópia 
de Requerimento apresentado por 
çllversos Deputados estad\1$1 for-

mulando apêlo no sentido de que, 
no plano de financiamento de 
veículos nacionais, sejam atendi-
dss todos os interessados inscri-
tos. 

Agradecemos e acusamos o re-
cebimento do referido Oficio, es-
clarecendo que o Conselho Admi-
nistrativo determinou que todos 
os inscritos sejam atendidos. rigo-
rosamente dentro do plano gover-
namental de "Financiamento de 
Veículos Populares" e nos limites 
do mesmo. 

Na oportunidade, apresentamos 
a Vossa Excelência a renovação de 
nossos protestos de elevado aprê-
Ç'J e distinta consideração. 

Exaltino José Marques Andra-
de· - Presidente da Caixa Econô-
mica Federal. 

-Ciente. Publicar. 
-Passa-se à 

LEITURA E APRESENTAÇÃO 
DE PROPOSIÇõES 

- Pelos respectivos relatores 
são enviados à Mesa os seguintes 
pareceres: 

PARECER PARA 2.a DISCUSSÃO 
DO PROJETO NO 3. 483/65 

Comissão de Constituição, Le-
gislação e .Justiça 

O Projeto n° 3.483/65, de ori-
gem governamental, dispõe sôbre 
a concessão de auxilio financeiro 
à Federa cão de Futebol de Salão. 

Julgando tratar-se de proposi-
ção justa, oportuna e constitucio.; 
nal opinamos favoràvelmente à 
sua aprovação, em segunda dis-
cussão, tal como ela se acha ela-
borada. · 

Sala "José Proença", l9 de mar-
ço de 1966. 

( aa.) Hugo Castelo Branco, Pre-
sidente - Expedito Tavares, Re-
lator- Carlos Eloy- Jarbas Me-
deiros - Raul Fernandes - José 
Luiz Baccarini - Jairo Maga-
lhães . 

- Publicado o Parecer, inclua-
s~ o ProJeto ~m Qrdem çlo P~. 
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PARECER PARA 2.a DISCUSSÃO 

DO PROJETO N.0 3.483/65 

Comissão de Finanças, Orçamento 
e T.omada de Contas 

O Projeto em exame é de auto-
ria do Poder Executivo e dispõe 
sôbre a concessão de auxilio fi-
nanceiro à Federação Mineira de 
Futebol de Salão. 

Somos favoráveis à sua aprova-
ção em 2.a discussão, tal como se 
acha redigido. 

Sala "José Proença", 18 de mar-
ço de .1966. 

(aa.) Martins Silveira, Presiden-
te - Valdir Melgaço, Relator -
nelson Scarano -Wilson de Pai-
va - Maria Pena - Wilson Mo-
desto. 

- Publicado o Parecer, inclua·-
se o Projeto em Ordem do Dia. 
PARECER PARA 2.a DISCUSSÃO 

DO PROJETO NO 3.487/65 

Comissão de Constituição, Legis-
~ão e Justiça 

O Projeto n.0 3.487/ 65, oriundo 
da Mensagem Especial do Poder 
Executivo, dispõe sôbre doação de 
imóvel ao "Lar Betânia". 

Não carecendo de objeção le-
gal ou constitucional, nosso pa-
recer se expressa no sentido de 
que êle seja aprovado em segun-
da discussão, nos têrmos em que 
se encontra redigido. 

Sala "José Proença", l9 de mar-
ço de 1966. 

(aa.) Hugo Castelo Branco, 
Presidente - Carlos Eloy, Relator 
- Jarbas Medeiros - Raul Fer-
nandes- Jairo Magalhães- Jo-
sé Luiz Baccarini - Expedito Ta-
vares. 

- Publicado o Parecer, inclua-
se o Projeto em Ordem do Dia. 
PARECER PARA 2.a DISCUSSAO 

DO PROJETO N.0 3.487/65 

Comissã,o de Finanças, Orçamento 
e Tomada de Contas 

O Projeto n° 3.487/65, de auto-
ria governamental, d1Bpõe sôbre 

doação de imóvel ao "Lar Betâ-
nia". 

Opinamos pela sua aprovação 
e:n 2. a discussão, nos têrmos em 
que se acha redigido . 

Sala "José Proença", 18 de mar-
ço de 1966. 

(aa.) Martins Silveira, Presiden-
te - Delson Scarano, Relator -
Wilson de Paiva - Maria Pena. 

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

PARECER PARA 2.a DISCUSSAO 
DO PROJETO N° 3.493/~6 

Comissão de Constituição, Legis-
laçã,o e Justiça 

De origem do Poder Executivo, 
o Projeto n° 3.493/66 visa a conce-
der às viúvas dos Coronéis Vicen-
te Tôrres Júnior, Francisco de 
Campos Brandão e Egídio Beniclo 
de Abreu~ ex-Comandantes da Po-
licia Militar do Estado de ·Minas 
Gerais, a pensão mensal de Cr$ 
200.000 (duzentos mil cruzeiros). 

Em virtude do Oficio n9 954, en-
viado a esta Casa, o Senhor Go-
vernador inclui no rol das viúvas 

beneficiadas a viúva do Coronel 
Antônio Pereira da Silva, D. Ma-
ria Bassi da Silva, cuja situação 
é idêntica à das demais referidas 
no Projeto pois seu falecido es-
pôso foi igualmente Comandante 
Geral da Polícia Militar do Esta-
do de Minas Gerais. 

Assim sendo, concluímos favo-
ràvelmente à aprovação da int-
cíativa, quando em sua segunda 
fase de discussão, oferecendo-lhe, 
no entanto, a seguinte emenda: 

EMENDA AO PROJETO 
N° 3.493/66 

Modifique-se o artigo 1.0 para: 
"Art. 1.9 - As viúvas dos Coro-

néis Vicente Tôrres Júnior, Fran-
cisco de Campos Brandão, Egidio 
de Abreu e Antônio Pereira da 
Silva, ex-Comandantes Gerais da 
Polícia Militar do Estado de Minas 
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Gerais, é concedida, a cada uma, a 
pensão mensal vit&.lícia de Cr .. 
200.000 duzentos mil cruzeiros)" . 

Sala "José Proença", 8 de março 
de 1966 . 

l aa.) Hugo Castelo Branco, Pre-
sidente _ Jairo Magalhães, Relator 
- Expedito Tavares- Raul Fer-
nandes - Maria Pena - Carlos 
Eloy - Lúcio de SOuza Cruz. 

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

PARECER PARA 2.a DISCUSSÃO 
DO PROJETO N<:~ 3.493/ 66 

Comissão de Finanças, Orçamento 
e Tomada de Contas 

o Projeto n° 3 . 493/ 66, de auto~ 
do Poder Executivo, concede pensao 
mensal vitalícia às viúvas dos ex-
Comandantes Gerais da Polícia Mi-
litar do Estado de Minas Gerais, no 
valor de Cr$ 200.000 (duzentos mil 
cruzeiros) a. cada uma delaS . 

Originalmente, o projeto conce-
dia a referida pensão às viúvas dos 
Coronéis Vicente Tôrres Júnior, 
Francisco de Campos Brandão e 
E!rldio Benicio de Abreu. 

Quando o mesmo t ramitava nes_ 
ta casa, o ex-Governador Maga-
lhães Pinto, através de Oficio no 
954 de 26/ 1/1966, informou à As-
seni.bléia que "a viúva do Coron~l 
Antônio Pereira da Silva, D. Marm 
Basst da Silva", não integrou o rol 
das beneficiárias da medida pro-
posta pelo projeto original. 

A douta Comissão de Constitui-
ção Legislação e Justiça opinou 
pelá aprovação do projeto, dando 
nova redação ao art. 1° do ~esmo, 
a fim de sanar aquela omissão. 

Assim sendo, opinamos que deva 
ser aprovado o projeto juntamente 
com a emenda daquele órgão. 

Sala "José Proença", 16 de mar-
ço de 1966. 

(aa.) Martins Silveira, Presiden-
te e Relator - Artur Fagundes -
Delson Scarano- Wilson Modesto 
- Maria Pena. 

- Publicado o Parecer, inclua-se 
o ProJeto em Or<i~~ dQ Dia , 

ARECER PARA 2.a DISCUSSÃO 
DO PROJETO N9 3 .496/66 

Comi s:io de Constituição, Legisla-
ção e Justiça 

De in iciativa do Poder Executivo 
é 0 Projeto n° 3.496/ 66, o qual vi-
a a conceder auxilio financeiro à 

Sociedade "Amigas da Cultura" . 
A proposição é justa, oportuna e 

constitucional motivos que nos le_ 
vam a opinar' pela sua aprovação, 
em segunda discussão, nos têrmos 
em que foi enviada ao Poder Legis-
lativo. 

Sala "José Proença", 18 de mar-
co de 1966. 
· (aa.) Hugo Castelo Branco, Pre-
sidente - Homero santos, Relator 
- Carlrs Eloy - Sousa e Silva -
J osé Luiz Baccarini - Expedf.to 
Tavares. 

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

PARECER PARA 2.a DISCUSSÃO 
DO PROJETO N° 3.496/ 66 

Comissão de Finanças, Orçamento 
e Tomada de Contas 

o Projeto n° 3.496/ 66, de autor~a 
do Poder Executivo, concede aUXI-
lio financeiro à Sociedade "Amigas 
da Cultura", com sede nesta Capi-
tal, no valor de CrS 8. 020 . 000 (oito 
milhões e vinte mil cruzeiros) . 

A douta Comissão de Constitui-
cão Legislação e Justiça opinou 
pel~ aprovação do Projeto. 

Examinando-o, concluimos que 
deva ser aprovado, em 2.a ~us
sã.o, de acôrdo com a redaçao ori-
ginal. 

Sala "José Proença", 18 de mar-
ço de 1966. 

(aa.) Martins Sllveira, Presiden-
te - Delson Scarano, Relator -
Valdir Melgaço - Maria Pena -
Wilson de Patva. 

-Publicado o Parecer, inclua-se 
o ProJeto e!Jl Ord~JD 49 ~. 
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PARECER PARA 2.a DISCUSSÃO 

DO PROJETO N9 3 .519/ 66 

Ccmissão de ConstitJllção, Le-
gislação e Justiça 

O Projeto n° 3 . 519/ 66 de autoria 
do Poder Executivo, dispõe sôbre a 
criação de um Colégio Estadual na 
cidade de João Monlevade e revo-
ga o art. 5° da Lei n° 3. 722, de 13 
de dezembro de 1965, restabelecen-
do, ainda, a letra "c" do art. 29 
da Lei n<~ 2. 939, de 7 de novembro 
de 1963. 

Opinamos pela sua aprovação 
em 2.a discussão, nos têrmos em 
que se acha redigido, uma vez que 
não merece qualquer reparo je 
ordem legal ou constitucional . 

Sala "José Proença", 10 de mar-
ço de 1966. 

( aa. Hugo Castelo Branco, Pre-
sidente e Relator -Expedito Ta-
vares - Homero Santos - Sousa 
e Silva - Carlos Eloy. 

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

PARECER PARA 2.a DISCUSSÃO 
DO PROJETO N° 3 .519/ 66 

Comissão de Finanças, Orçamento 
e Tomada de Confjls e Comissão 

de Educação e Cultura 

O Projeto n° 3 . 519/ 66, de auto-
ria do Poder Executivo, dispõe sô-
bre a criação de um Colégio E~ta
dual na cidade de João Monleva-
de e renova o art. 5° da Lei n° 
3. 722, de 13 de dezembro de 1965, 
restabelecendo, ainda, a letra "c" 
do art. 2° da Lei n° 2.939, de 7 
de novembro de 1963. 

A douta Comissão de Constitui-
ção, Legislação e Justiça opinou 
pela aprovação do Projeto. 

Bem examinada a questão, ve-
rifica-se que o art. 5° da Lei D Q 
3. 722 contém principio salutar que 
deve ser mantido, já que é supe-
rior, no que tange ao interêsse pú-
blico, data vênia, ao contido na 
letra "c" do art. ao da Lei n° 2.939 
/63. Somos pela aprovação do 

·Projeto, com a seguinte emenda: 
' Suprima-se o artigo 5° do Pro-

jeto" . 
Sala "José Proença", 16 de mar-

ço de 1966. 
(aa. > Lourival Brasil, Presiden-

te - Maria Pena, Relatora -Mar-
tins Silveira - Valdir Melgaço -
Benedito Xavier - Ataliba Men-
des - Wilson Modesto - Artur 
Fagundes. · 

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

PARECER PARA 2.a DISCUSSAO 
DO PROJETO N° 3.526/66 

Comissão de Constituição, Legis-
lação e Justiça 

Segundo o Projeto n.0 3 . 526/ 66, 
que é de iniciativa governamental, 
fica o Govêrno do Estado autori-
zado a permutar imóvel com a So-
ciedade Concepcionista do Ensino. 

Examinando-o, nossa conclusão 
é no sentido de que o Projeto, se-
ja aprovado em segunda discus-
sã , pois não carece êle de reparo 
legal ou constitucional. 

Sala "José Proença", 1° de mar-
co de 1966. 
- < aa. l Hugo Castelo Branco, Pre-
siden te - Jarbas Medeiros, Rela-
tor- Carlos Eloy- Expedito Ta-
vares - Raul Fernandes - Jairo 
Magalhães - José Luiz Baccarini. 

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

PARECER PARA 2.a DISCUSSÃO 
DO PROJETO N.0 3.526/ 66 

Comissão de Finanças, Orçamen-
to e Tomada de Contas 

Pelo Projeto n 9 3-526/66, de auto-
ria do Poder Executivo, fica o Go-
vêrno do Estado autorizado a per-
mutar imóvel com a Sociedade 
Concepcionista do Ensino. 

A Comissão de Justiça opina pe-
la aprovação do Projeto . 

Assim sendo, opinamos pela 
aprovação do mesmo tal como se 
encontra redigido. 

Sala "José Proença", 4 de mar-
ço de 1966. 
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(aa.) Martins Silveira, Presiden-

te - Geraldo Quintão, Relator-
Delson Scarano -Valdir Melgaço 
- Maria Pena . 

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

PARECER PARA 2.a DISCUSSÃO 
DO PROJETO N° 3.552/ 66 

Ccmissão de Finanças, Orçamento 
e Tomada de Contas . 

O 'Projeto n° 3.552/ 66, oriundo 
de mensagem governamental dis-
põe sôbre a criação do cor{selho 
de Coordenação do Crédito Rural 
e dá outras providências. · 

_Somos favoráveis à sua aprova-
çao, em 2.a discussão, de acôrdo 
com o substitutivo oferecido pela 
Comissão de Agricultura Indús-
tria e Comércio. ' 

Sala "José Proença", 18 de mar-
ço de 1966. 

caa.) Artur Fagundes, Presiden-
te - Delson Scarano, Relator -
Martins Silveira- Wilson de Pai-
va - Maria Pena - Wilson Mo-
desto. 

- Publicado o Parecer, inclua-
se o ProJeto em Ordem do Dia . 

VOTO EM SEPARADO AO 
PROJETO N9 3. 652 

Manifesto-me contràriamente ao 
presente Projeto, por entender não 
estar o Estado e:n condições de 
arcar com ônus dessa natureza. 

Além de criar vários cargos pro-
cura diminuir as atribuiçõe~ da 
Secretaria do Abastecimento. 

Considero-o inócuo e inoportu-
no. 

Sala das Reuniões 18 de março 
de 1966. ' 

(a.) Valdir Melgaço. 
-Publicar. 

PARECER PARA 2.a DISCUSSÃO 
DO PROJETO N.0 3. 552/66 

Comissão de Agricultura, Indús-
tria e Comércio 

O Projeto de·corre de mensagem 
governamental e institui o Conse-

lho de Coordenação do Crédito 
Rural . 

A douta Comissão de Justiça 
opinou favoràvelmente, apresen-
tando emendas que constam da 
redação do vencido respectivo. 

Bem examinada a matéria, re-
solvemos apresentar o seguinte 
substitutivo, por fôrça do qual se 
dá ao projeto aquêles lineamen-
tos apropriados ao perfeito fun-
cionamento do órgão, segundo a 
opinião dos técnicos que, a propó-
sito, consultamos. 

Em essência, o substitutivo di-
fere d J vencido da Comissão de 
Justiça pelos seguintes pontos: 

-reduz de 5 para 4 o número 
de membros do Conselho; 

- acrescenta o § 4° ao artigo ao, 
uma vez que o vencido olvidou a 
referida disposição, por um lapso; 

- modifica a redação do art . . 
99, para permitir a contratação de 
pessoal pela C. L. T., o que cria 
menores ônus para o Estado . 

'.É o seguinte o substitutivo: 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO 
N° 3.., 552/ 66 

Cria o Conselho de Coordenação 
do Crédito Rural e dá outras 

providências. 
Art. 1° - Fica criado o Conse-

lho de Coordenação do Crédito 
Rural, em que se transforma a 
Coordenação do Crédito Rural 
prevista no Decreto n° 7. 362 d~ 
2 de janeiro de 1964. ' 

P.lrágrafo único - o patrimô-
nio e quaisquer outros recursos da 
Coordenação do Crédito Rural fi-
cam transferidos para o Conselho 
de Cocrdenação do Crédito Rural . 

Art. 2<1 - O Conselho de Coor-
denação do Crédito Rural é o ór-
gão de planejamento e de coorde-
nação da politica de crédito rural 
dos estabelecimentos creditícios sU· 
bordinados ao Govêmo do Estado, 
ou sob seu contrôle acionário e 
dos que vierem a integrar êste 
sistema. 

Art. 3°- Ao Conselho de Coor-
denação do Crédito Rural com-
pete: 
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I - elaborar planos de crédito 

rural, em função da política de 
desenvolvimento rural do Govêrno 
e tendo em viSta as disponibili-
dades financeiras destinadas ao 
crédito rural, bem como coordenar, 
acompanhar e fiscalizar sua exe-
cução, avaliando os respectivos re-
sultados, para determinação das 
correções necessárias; 

II - orientar a ação dos órgãos 
financiadores e promover seu en-
trosamento cem os serviços de 
assistência 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-
tabelecimentos financeiros em 
função dos planos elaborados; 

V - promover acordos e convê-
nios com entidades e órgãos na-
cionais ou não, de natureza pri-
vada ou oficial, abrangidos ou 
não, pelo Conselho de Coordena-
ção do Crédito Rural, visando à 
obtenção de recursos financeiros 
e técnicos, julgados necessários à 
execução de programas assisten-
ciais de crédito e ao aprimoramen-
to educacional do homem do cam-
po; 

VI - incentivar a organização 
e expansão de Cooperativas· de 
Produtos Rurais 

Art. 4° - A i>olitica de crédito 
rural será executada pelas cartei-
ras especializadas da Caixa Eco-
nômica do Estado de Minas Ge-
rais, dos estabelecimentos bancá-
rios sob o contrôle acionário do 
Estado, e de quaisquer outros que 
venham a integrar o sistema na 
forma da legislação vigente. ' 

Art. 5° - Para os efeitos do art. 
3° desta lei, a Carteira de Crédi-
to Agrícola e Industrial da Caixa 
Econômica do Estado de Minas 
Gerais fica vinculada à polltica de 
crédito estabelecida pelo Conselho 
de Coordenação Rural 

Parágrafo único - Para os mes-
mos fins, previstos neste artigo 
fica o Govêmo do Estado autori~ 
zado a promover a vinculação das 

carteiras especializadas em crédito 
agrícola dos bancos sob o con-
trôle acionário do Estado à políti-
ca do crédito rural estabelecida 
pelo Conselho. 

Art. 6° - O Conselho de Coor-
denação do Crédito Rural se cons-
titui do Governador da Estado 
C)ue o presidirá, e' de mais 3 (três) 
membros, cuja escolha deverá re-
cair em pessoas de notório conhe-
<_:im~nto ou de comprovada experi-
ncia em assuntos de crédito ru-

ral. 
§ 1° _ O Conselho terá um Vice-

Presidente escolhido dentre os 
... eus membros, pelo Governador do 
Estado. 

§ 2° - Caberá ao Vice-Presiden-
te representar o Presidente do 
c onselho. 

§ 39 - O membro designado Vi-
ce-Presidente, com função execu-
tiva, no Conselho, terá prerrogati-
vas e vencimentos de Secretário 
de Estado, atribuindo-se aos de-
mais o vencimento corresponden-
te ao valor do nível XXII acres-
cido do abono especial de iun têr-
ço ( 1/3 > a que se refere o artigo 
4° e seus parágrafos, da Lei no 
3 . 422, de 8 de outubro de 1965. 

§ 4° - O abono especial de que 
trata o parágrafo anteric.r extin-
guir-se-á, automàticamente, no 
caso de incorporação dessa. vanta-
gem ao respectfvo nível de venci-
mento. 

Art. 79 - Ficam criados 3 (três) 
cargos de Membros do Conselho 
de Coordenação de Crédito Rural, 
no Anexo III, IIIb .. da Lei no 3.214, 
de 16 de outubro de 1964, de provi-
menta em comissão e recrutamen-
to amplo. 

Art . 8° - O Conselho de Coor-
denação do Crédito Rural terá um 
setor técnico integrado por servi-
dores requisitaaos de órgãos da 
Administração centralizada o u 
não, ou por servidores pertencen-
tes às entidades executoras. 

Parágrafo único - ·O Conselho 
de Coordenação do Crédito Rural 
p:der á instituir grupos de traba-
lho para o desempenho de fun-
ções prêviamente detennlnadaa 
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que se relacionem com a sua com-

_petência. . . 
Art. 9° - Mediante previa e ex-

pressa autorização do Governador 
do Estado, o Conselho de CoOI·de-;-
nação do Crédito Rural . podera 
ainda contratar, pelo regrme da 
CLT pessoal técnico para o de-
sempenho de funções altamente 
especializadas. 

Parágrafo único - O contrato. 
previsto neste artigo, poderá ~:' 
renovado sempre que a neceSSI-
dade do serviço assim o exigir. 

Art. 10 -O ConselhO\ de eoor:-
denação do Crédito Rural contara 
com recw·sos provenientes de: 

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

II - acordos e convênios cele-
brados com a União, bancos e en-
tidades públicas e privadas, na-
cionais ou não; 

UI - 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 re-
cursos provenientes de dotações 
das Carteiras especializadas em 
crédito agrícola dos bancos dos 
quais o Govêrno possua o contrô-
le acionário, da Caixa Econômica 
do Estado de Minas Gerais e de 
outros que atuem no programa de 
crédito rural e que venham a in-
tegrar o sistema. 

Art. 12 - os recursos de que 
trata o art. 10 desta lei constitui-
rão o Fundo Estadual de Crédito 
Rural, administrado pelo Conselho 
de Coordenação do Crédito Rural, 
e serão destinados: 

I - aos programas de crédito 
a serem executados diretamente 
pelos bancos e outras instituições 
de assistência técnica e creditícia, 
integrados na polltica de crédito 
rural do Govêrno; . 

II - à manutenção dos servi-
ços do Conselho de Coordenação 
do Crédito Rural. 

Art. 13 - Para obtenção de re-
cursos destinados ao crédito ru-

ral, nos têrmos da presente lei, fi-
ca o Govêrno do Estado autoriza-
do a contrair empréstimos inter-
nos ou externos, c o m entidade 
de Direito Público e Privado, ilU 
a dar garantia a operações desta 
natureza realizadas por estabele-
cimentos de crédito integrados no 
sistema. 

Art. 14 - Nos têrmos do art . 
42, combinado com o artigo 43, 

item IV, da Lei Federal n11 4 .320, 
de 17 de março de 1964, fica o 
P o d e r Executivo autorJ.za.do a 
abrir crédito especial, até o mon-
tante de Cr$ 150.000.000 (cento e 
cinqüenta milhões de cruzeiros), 
para atender às despesas resultan-
tes da criação de novos cargos, 
contratos de pessoal e inStalação 
do Conselho de Coordenação do 
Crédito Rural, podendo, para isto, 
realizar as operações de crédito 
necessárias. 

Art. 15 - Fica o Poder Execu-
tivo autorizado a regulamentar a 
presente lei. 

Art. 16- Revogam-se as dispo-
sições em contráp.o. 

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

(aa.) Otelino Sol, Presidente e 
Relator - Floriv:Udo Dias _ Athos 
Vieira de Andrade. 

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

PARECER PARA 2.a DISCUSSAO 
DO PROJETO N.11 3.552/66 

(Redação do Vencido) 

Comissão de Constituição, Legis-
lação e Justiça. 

O ilustre Deputado Hugo Caste-
lo Branco, ao relatar o Projeto n° 
3. 552/66, oriundo de Mensagem 
Especial, pelo qual se cria o Con-
selho de Coordenação de Crédito 
Rural e se dão outras providências, 
opinou pela sua aprovação, em 26 

discussão, apresentando-lhe 4 
(quatro) emendas e rejeitou as 
emendas apresentadas pêlo no-
bre Deputado Cícero Dumont. 
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No entanto, a Comissão de 

constituição, Legislação e Justiça, 
por sua maioria, resolveu delibe-
rar pela aprovação do parecer do 
Deputado Hugo castelo Branco, 
com suas emendas, e pela aprO·· 
vação das emendas de número 1 
{hum), 2 (dois) e 3 (três) - sôbre 

artigo 6°) , apenas em relação ao 
§ 4 ) - de autoria do Deputado 
Cícero Dumont, tornando assim a 
edação do Projeto n9 3.552/66: 

PROJETO N° 3.552/ 66 
Cria o Conselho de Coordena-

ção do Crédito Rural e dá. outras 
providências. 

Art. 1° - Fica criado o conse-
lho de Coordenação do Crédito 
Rill'al em que se transforma a 
CoordÉmação do Crédito Rural, 
previsto no Decreto no 7. 362, de 
2 de janeiro de 1964. 

Parágrafo único - O patrimô-
nio e quaisquer outros recursos da 
C ordenação do Crédito Rural fi-
cam transferidos para o Conselho 
de Coordenação do Crédito Rural . 

Art. 29 -o Conselho de Coor-
denação do Crédito Rural é o ór-
gão de planejamento e de coor-
denação da política de crédito 
rural dos estabelecimentos credití-
cios subordinados ao Govêrno do 
Estado, ou sob seu contrôle acio-
nário, e dos que vierem a integrar 
êste sistema . 

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

I - elaborar planos de crédito 
rural, em função da politica de 
desenvolvimento rural do G<>vêr-
no e tendo em vista as disponibi-
lidades financeiras destinadas ao 
crédito rural, bem como coordenar, 
acompanhar e fiscalizar sua exe-
cução,_ avaliando os respectivos 
resultad s para determinação das 
correções necessárias; 
II- orientar a ação dos órgãos 

financiadores e promover seu en-
trosamento com os serviços de as-
sistência técnica, econômica e so-
cial, ao produtor rural; 

UI - estabelecer normas para 
padronização dos serviços especia-
lizados em crédito rural; 

IV - estabelecer o zoneamento 
dentro do qual devem atuar os es-
tabelecimentos financeiros, e m 
função dos planos elaborados; 

v - promover acordos e convê-
nios com entidades e órgãos na-
cionais ou não, de natureza priva-
da ou oficial, abrangidos ou não 
pelo c onselho de Coordenação do 
Crédito Rural, visando à obtenção 
dos recursos financeiros e técni-
cos, julgados necessárioo à execu-
ção de programas assistenciais de 
crédito e ao aprimoramento edu-
cacicnal do homem do campo; 

VI -incentivar a organização e 
expansão de Cooperativas de Pro-
dutos Rurais. 

Art. 4o - A polltica de crédito 
rural será executada pelas Cartei-
ras especializadas da CaiXa Eco-
nômica do Estado de Minas Ge-
rais, dos e:.tabelecimentos bancá-
rios sob o contrôle acionário do 
Estado, e de quaisquer outros que 
venham a integrar o sistema, na 
forma da legislação vigente. 

Art. 5° - Para os efeitos do 
art . 39, desta lei, a Carteira Agrí-
cola e Industrial da Caixa Econô-
mica do Estado de Minas Gerais 
poderá, por decreto, ser vinculada 
à política do crédito estabelecida 
pelo Conselho de Coordenação Ru-
ral. 

Parágrafo único _ Para os mes-
mos fins, previstos neste artigo, 
fica o Govêrno do Estado autori-
zado a promover a vinculação das 
carteiras especializadas em crédi-
to agrícola dos bancos, sob o con-
trôle acionário do Estado, à poli-
tica do crédito rural estabelecida 
pelo Conselho. 

Art. ao - O Conselho de Coor-
denação do Crédito Rural se 
constitui do Governador do Esta-
do, que o presidirá, e de mais 3 
{três) membros, cuja escolha de-
verá recair em pessoas de notório 
conhecimento ou de comprovada 
experiência em assuntos de crédi-
to rural. 

Parágrafo 1°- o Conselho terâ 
um VirP,-Presidente, esc o 1 h ido 
dent:-€. os seus membros, pelo Go-
vernador do Estado. 
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§ 2°- Caberá ao Vice-Presiden-
te substituir o Presidente do Con-
selho . 

§ 3 - O membro designado Vi-
ce-Presidente, com função execu-
ti a no Conselho, terá p rerroga-
tivas e vencimentos de Secretário 
de Estado, atribuindo-se aos de-
mais o vencimento corresponden-
te ao valer do nível XXII, acresci-
do do abono especial de um têrço 
(1/3) a que se refere o artigo 4o 
e seus parágrafos, da Lei n° 3 . 422, 
de 8 de outubro de 1965 . 

§ 4° - Um dos lugares do Con-
selho será preenchido por pessoa 
indicada, em lista contendo 3 
<três) nomes, pelo maior bloco 
parlamentar de oposição ao Go-
vêrno do Estado, observado o dis-
posto no § 19. :i!:ste direito passará 
aos partidos políticos assim que 
forem organizados. 

Art . 7° - Ficam criados 4 ( qua-
tro) cargos de Membros do Con-
selho de Coordenação do Crédito 
Rural no anexo III, III. b , da Lei 
n° 3 . 214, de 16 de outubro de 1964, 
de provimento em Comissão e re-
crutamento amplo. 

Art. 8° - O Conselho de Coor-
denação do Crédito Rura1 terá um 
setor técnico integrado por servi-
dores· requisitados de órgãos da 
Administração, centralizada ou 
não, ou por servidores pertencen-
tes às entidades executoras . 

Parágrafo único - o Conselho 
de Coordenação do Crédito Rural 
poderá instituir grupos de traba-
lho para o desempenho de fun-
ções, prêviamente determinadas, 
que se relacionem com a sua com-
petência. 

Art. 9° - Em se tratando de 
serviços de rigorosa natureza téc-
nica, para cujo desempenho a Ad-
:ninistração não disponha de pes-
soas habilitadas, e que, pela sua 
urgência, deva ser realizado a cur-
to prazo, poderá ser admitido, no 
limite do estritamente necessário, 
devidamente justificado pelo pro-
ponente, sôbre o regime de con-
trato, de direito público ou não, 
a admissão de pessoal pelo prazo 
de 1 <um) ano, mediante a auto-

rização expressa do Governador, 
em cada ano. 

Parágrafo único - O contrato 
previsto neste artigo poderá ser 
renovado sempre que a necessi. 
dade do serviço assim o exigir . 

Art. 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; 
li - acordos e convênios cele· 

brados cem a União, bancos e en-
tidades públicas e privadas, na. 
cionais ou não; 

IH - fundos entregues por lei 
à Administ ração do Conselho . 

Art . 11 - Além dos recursos a 
qu~ se refere o art. anterior, con-
tará o sistema de Crédito Rural, 
mediante acordos e convênios ce-
lebrados pelo Conselho, com recur-
sos provenientes de dotações das 
Carteiras especializadas em crédi-
to agríccla dos bancos dos quais 
o Govêrno possua o contrôle acio-
n::\1 io, da caL'{a Econômica do Es-
t ado de Minas Gerais, e de outros 
q11e atuem no programa de crédi-
t o nrral e quf' venham a integrar 
o sistema. 

Art. 12 - Os recurscs de que 
trata o art. 10 desta lei constitui-
rão o Fundo Estadual de Crédito 
Rural, administrado pelo Conse-
lho de Coordenação do Crédito 
Rural, e serão destinados: 

I - a s programas de crédito a 
serem executados diretamente pe-
los bancos e outras instituições de 
assistência técnica e creditícia, in_ 
tegrados na política de crédito ru-
ral do Govêmo; 

II - à manutenção de serviços 
do Conselho de Coordenação dd 
Crédito Rural. 

Art . 15 - Para obtenção de re-
curscs destinados ao crédito rural, 
nos têrmos da presente lei, fica o 
Govêrno do Estado autorizado a 
contrair empréstfinos internos ou 
externos, com entidades de Direi-
to Público, e Privado, ou a dar sua 
garantia a operações desta natu-
reza, realizadas por estabelecimen-
tos de crédito integrados no sis-
tema. 
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Art. 14 - Ncs têrmos do art. 42, 
combinado com o art. 43, item 4 
(IV , da Lei Fereral n° 4. 320, de 
17 de março de 1964, fica o Poder 
Executivo autorizado a abrir cré-
dito especial, até o montante de 
Cr$ 150 .000 .000 (cento e cinqüen-
ta milhões de cruzeiros), para 
atender às despesas resultantes da 
cria~.;ão de n ovos cargos, contrã.tos 
de pessoal e instalação do Conse-
lho de Coordenação do Crédito Ru-
ral, podendo, para isto realizar as 
operáções de crédito necessárias. 
. Art . 15 - Fica o Poder Execu-
tivo autorizado a regulamentar a 
presente lei. · 

Art. 16 - Revogam-se as dispo-
sições em contrário. 

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

Sala "José Proença", 12 de mar-
ço de 1966 . 

< aa.) Hugo Castelo Branco, Pre-
sidente - Expedito Tavares, Rela-
tor - Raul Fernandes - Lúcio de 
Souza Cruz - Otelino Sol - Ho-
mero Santos. 

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

PARECER PARA 2.a DISCUSSAO 
DO PROJETO N.0 3.552/ 66 

Comissão de Constituição, Legis-
lação e .Justiça 

O Senhor Governador do Esta-
do, através de Mensagem Especial, 
remete à Casa Projeto de Lei, pelo 
qual se cria o Conselho de Coor-
denação do Crédito Rural e dil 
outras prc. vidências. 

A proposição traduz orient ação 
da politica governamental, já afir-
mada em praça pública pelo en-
tão candidato, Sr. Israel Pinheiro, 
n_o sentido de incentivar, em espe-
~lal, a agricultura e a pecuária_. 

O Estado já contava com um 
órgão especializado - a Coorde-
nação do Crédito Rural, prevista 
no Decreto nq 7. 362, de 2 de janei-
ro de 1964 - que agora se transfor-
mou no Conselho de Crédito Rural 
e ao qual se empresta, pelo projeto, 
amplitude e flexibilidade apropria-
das. 

Sem embargo, apresentamos · ao 
mesmo algumas emendas, tôdas 
elas em sintonia com outras que 
sugerimos para o Conselho Esta-
dual do Desenvolvimento, de modo 
a se harmonizar os dois órgãos aos 
mesmos princípios. 

EMENDA N° 1 

Dê-se a art. 69 do Projeto, "ca-
put", a seguinte redação: 

"O Conselho de Coordenação do 
Crédito Rural se constituirá do Go-
vernador do Estado, que o presi-
dirá, e de mais 3 (três) membros, 
cuja escolha deverá recair em pes-
soas de notório conhecimento ou 
de comprovada experiência em 
assuntos de crédito rural". 

EMENDA N° 2 
Dê-se ao § 29, do art. 6° do pro-

jeto, a seguinte redação: 
"Caberá ao vice-Presidente subs-

tituir o Presidente do Conselho". 

EMENDA No 3 
Acrescente-se ao § 3° do art. 69 

do projeto, após a expressão: "com 
função executiva", as palavras: "no 
Conselho". · 

EMENDA N° 4 
IDê··se ao art . 9° do Projeto a 

seguinte redação: 
"Em se tratando de serviço de 

rigorosa natureza técnica, para 
cujo desempenho a administração 
nã0 disponha de pessoas habilita-
das, ou que, pela sua urgência, de-
va ser realizado a curto prazo, pÓ-
derá ser admitido, no limite do 
estritamente necessário, devida-
mente justificado, pelo proponen-
te, sob regime de contrato, a ad-
missão de pessoal pelo prazo de 1 
f um) ano, mediante autorização 
expressa do Governador em cada 
caso". ' 

Examinando as, opinamos pela 
rejeição das emendas apresenta- . 
das pelo ilustre Deputado Cícero 
Dumont. · 

Opinamos pela aprovação do 
projeto, com as emendas Que apre-· 

.. 
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sentamos. por ser constitucional e 
oportuno. 

Sala ' José Proença", 11 de mar-
ço de 1966. 

(a . ) Hugo Castelo Branco, Pre-
idente e Relator. 

(a.) Expedito Tavares - de acôr-
do com o parecer e as emendas do 
Deputado Hugo castelo. Branco e de 
acõrdo com as emendas de. ns. 1, 
2 e 3 (em relação ao § 4°, do art. 
6°, do Projeto n ° 3.552/ 66, apresen-
tadas pelo Deputado Cícero Du-
mont). 

(a .) Lúcio de Souza Cruz~ idem 
ao voto. 

(a.) Otelino Sol - idem ao voto 
do Deputado Hugo Castelo Branco. 

(a.) Joaquim de Mello Freire -
idem ao voto do Deputado ExpedJ.-
to Tavares. 

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

PARECER PARA 3.a DISCUSSÃO 
DO PROJETO NO 3.285/65 

Comissão de Finanças, Orçamento 
e Tomada de Contas 

o Projeto n.0 3.285/65 é de au-
toria do ilustre Deputado Sinvnl 
Boaventura . Dispõe sôbre isen-
ção de impostos às Pensões Sana-
toriais da Capital. 

Foi aprovado, em 2.a discussão, 
sem emendas . 

Diz se, de justificativa, que se 
trata de medida de justiça e eqüi-
dade, uma vez que os Sanatórios 
e Hospitais já gozam do benefício, 
em decorrência da Lei no 1. 858 . 

Com a devida vênia, as duas si-
tuações são inteiramente diversas. 
Os Hospitais e Sanatórios recebem 
a proteção legal porque, em con-
trapartida, abrigam, gratuitamen_ 
te, ou sob regime de remuneração 
mínima, doentes pobres, segundo 
critérir s que convencionam com o 
Estado e sempre dispensam aos in-
digentes internados tratamento 
adequado. Além disSo.z. sofrem a 
permanente fiscallzaçao do poder 
público, para garantia dos pacien· 
tes e permanência da isenção fis-
cal outorgada. 

Não é o que ocorre às pensões 
sanatoriais. Sem querer individua-
lizar qualquer delas e nem lançar 
sóbre tôdas as restrições que se fa-
zem a algumas, a verdade é que a 
\·oz do povo aponta muitas pen-
:;ões como estabelecimentos de ca-
ráter essencialmente comercial, 
on a desgraça alheia muitas vê-
zes serve de motivo ao enriqueci· 
me to dos proprietários . 

)bservo, ainda, que a isenção 
fiscal é medida de extremo favor, 
oue deve ser concedida dentro de 
Üm regime restrito e considerada 
a contra-prestação que o beneficiá-
do dá, em troca, à comunidade. 

Não é, evidentemente, o' caso das 
pensões sanatoriais. Pela rejeição 
do projeto, pois. 

Sala "José Proença", 18 de mar-
ço de 1966. 

(aa .) Martins Silveira, Presiden. 
te - Maria Pena, Relatora - Wil-
son Modesto, com restrição- Wil-
son de Paiva- Delson Scarano-
Valdir Melgaço. 

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

PARECER PARA 2.a DISCUSSÃO 
DO PROJETO N° 3. 463 

Comissão de Finanças, Orçamento 
e Tomada de Contas 

o Projeto n° 3.463, de autoria 
do Govêrno do Estado, abre à Se-
cretaria de Estado da Fazenda o 
crédito especial de Cr$ 5. 259. 005 
(cinco milhões, duzentos e cin-
qüenta e nove mil e cinco cruzei-
ros) . 

Foi aprovado em 2.8 discussão, 
com emenda . 

Esta Comissão, examinandO-o, é 
de parecer favorável à sua aprova-
ção, nos têrmos do Projeto e do 
vencido. 

Sala "José Proença", 18 de mar-
co de 1966. 
· (aa.) Artur Fagundes, Presideh· 
te - Wilson Modesto, Relator -
Maria Pena - Valdir Melgaço -
nelson Scarano - Martins Silvei-
ra. 

- Publicado o Parecer, inclua-
se o Projeto em Ordem do Dta. 
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PARECER PARA 3.8 DISCUSSÃO 

DO PROJETO N11 3.478 .... 
Comissão de Finanças, Orçamento 

e Tomada de Contas 
De autoria do Govêrno do Esta. 

do é o Projeto Ii0 3 .478, que auto. 
nza o Poder Executivo a conceder 
a uxilio financeiro ao Instituto Cos-
ta Sena, da Fundação Gorcei>e, 
com sede em Ouro Prêto. 

F oi aprovado em 2.a discussão, 
sem emendas. 

Esta Comissão, examinando-o, 
opina pela sua aprovação, em 3. a 
discussão, na forma em que se en· 
contra redigido. 

Sala "JoSé Proença", 18 de mar-
co de 1966. 
- ( aa.) Artur Fagundes, Presiden-
te e Relator - Wilson Modesto -
Maria Pena - Valdir Melgaço -
Delson Scarano - Wilson de Pai-
va - Martins Silveira. 

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

PARECER PARA 3.a DISCUSSÃO· 
DO PROJETO N° 3.486/66 

(Com a Redação do Vencidol 
Comissão de Finanças, Orçamento 

e T().mada de Contas 
De autoria do Poder Executivo é 
O Projeto n 9 3.486/66, que cria 

Ginásio Estadual na cidade de São 
Pedro da União 

Foi aprovado· em 2.a discussão, 
com emenda. 

Esta Comissão examinando-o, é 
de parecer favorável à sua aprova-
ção, em 3a discussão, como segue: 

PROJETO N9 3. 486/65 
Cria Ginásio Estadual na Cidade 
de São Pedro da União. 

Art. 1 o - Fica criado um Giná-
sio Estadual na cidade de São Pe-
dro da União. 

Art. 2° - O Gibásio de que tra. 
ta o artigo anterior terá os seguin-
tf·S cursos, que ficam criados nos 
Anexos da Lei n° 3.214, de 16 de 
outubro de 1964: 

1 - No Anexo III, IIIa. : 1 (um) 
Cal'JO de P!retor de Bstabelecl-

ruento de Ensino Médio, símbolo 
C 5 , e 1 (um) cargo de Secretál'lo 
de Estabelecimento de Ensiilo Mé-
din. símbolo C-4, ambos de provi-
mento em comissão; 
II- No Anexo II: lO (dez) car-

gos de Professor de Ensino Médio, 
nível XV, de classe singular· r 
(um) cargo de Técnico de Educa· 
ção I , nível XV; 4 (quatro) cargos 
de Inspetor de Alunos I ,. nivel m; 
1 (um) cargo de Porteiro I, nivel 
III, e 2 (dois) ' cargos de Continuo-
Servente I, nível II. 

Art. 3°- As despesas resultan-
tes desta lei correrão pelas verbas · 
próprias do Orçamento do Estado. 

Art . 4° - Revogam -se as dispo-
sições em contrário. 

Art. 5° - Esta lei entrará em vi· 
gor na data de sua publicação. 

Sala "José Proença", 18 de mar-
ço de 1966. 

(a.) Artur Fagundes, Presiden-
te - Delson Scarano, Relator -
Martins Silveira - Valdir Melga-
ço - Maria Pena - Wilson de 
Paiva. 

- Publicado o Parecer, inclua-se 
o Projeto em Ol'dEm do Dia 

P.<\RECER PARA 3.8 DISCUSSÃO 
DO PROJETO N9 3.507 

Comlmã.D de Finanças, Orçamento 
e Tomada de Contas 

O Projeto n 9 3.507, de autoria do 
Govêrn.J do Estado, :>.uto:riza doa-
ção de parte de terreno à Dioces~ 
de Campanha, destinado à Paró-
quia . de São Gonçalo do Sapuca1. 

Fot aprovado em 2. q discussão. 
sem modificações. 

Esta Comissão, examinando-o, é 
de parecer favr rável à sua aprova-
ção, em 3.a discussão, na forma 
em que se encontra redigido. 

Sala "JoSé Proença", 18 de mar-
ço de 1966. 

(a.) Martins Silveira, Presiden-
te- Maria Pena, Relatora- Val-
dir Melgaço - nelson Scarano -
Wilson de Paiva - Wilson Mo~ 
desto. 

-Publicado o Parecer, Inclua-se 
c ProJeto em Ordem do Dla, 
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PARECER PARA 3.a DISCUSS.liO 
DO PROJETO N° 3 .514/66 

Comissão de F)nanças, Orçamento 
e Tomada de Contas 

o Projeto n° 3 . 514/66, de auto-
ria do P der Executivo, que abre 
o crédito especial de Cr ..... . 
224.239.889 (duzentos e vinte e 
quatro milhões duzentos e trinta 
e nove mil, oitocento~ e oitenta e 
nove cruzeiros) à Secretaria de 
Estado da Fazenda, foi aprovado 
em 2.a discussão, sem. emenda. 

Esta Comissão, examinando-o, 
opina pela sua aprovaÇ.ll.o em 3." 
discussão, nos têrmos em quP se 
acha redigido. 

Sala "José Proença", 18 dP mar-
ço de 1966. 

(a.) Artur Fagundes, Presiden-
te - Martins Silveira, Relator -
Wilson Modesto - Maria Pena -
- Valdir Melgaço - Delson Sca-
rano - Wilson 1e Paiva. 

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

PARECER PARA 3." DISCUSSÃO 
DO PROJETO N° 3. 524 

Comissão de Finanças Orçamento 
e Tomada de Contas 

o Projeto nQ 3 .524, de autoria 
do Govêmo do Estado, abre o cré-
dito especial de Cr$ 10.000.000 
(dez milhões de cruzeiros) à Se-
cretaria de Estado da Fazenda. 

Tend o sido aprovado em 2." dis· 
cussão sem emendas, esta Comis-
são é de parecer pela sua aprova-
ção, em 3." discussão, nos têrmos 
em que se encontra elaborado . 

Sala "José Proença", 18 de mar-
ço de 1966. 

(a.) Artur Fagundes, Presiden-
te - Wilson Modesto, Relator -
Maria Pena - Valdir Melgaço -
Delson Scarano - Wilson de Pal-
va - Martins Silveira. 

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

PARECER PARA 3." DISCUSSÃ.O 
DO PROJETO DE RESOLUÇAO 

N.9 3.532 
Comissão de Finanças, Or~ameutl) 

e Tomada de Contas 
o Projeto 'n° 3.'532 aprova Con-

vênio celebrado entre o Govêmo 
do Estado e o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatisttca - Con-
selho Nacional de Geografia. 

Foi aprovado em 2.• discussão, 
sem alterações. 

Examinando-o, somos de parecer 
favorável à sua aprovação, em 3." 
discussão, nos têrmos em que foi 
proposto. 

Sala "José Proença", 18 de mar-
ço de 1966. 

(a.) Martins Silveira, Presiden-
te - Maria Pena, Relatora - Val· 
dir Melgaço - nelson Scara.no -
Wilson de Paiva - Wilson Modesto. 

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

PARECER PARA 3." DISCUSSAO 
DO. PROJETO N° 3. 534 

Comissão de Finanças, Orçamento 
e Tomada de ContaM 

De autoria do Govêrno do Estado 
é o Projeto n° 3 . 534, (\Ue autoriza 
aquisição de imóvel na cidade de 
Pompéu. 

Foi aprovado, em 2." discussão, 
sem alterações. 

Examinando-o, concluímos pela 
sua aprovação, em 3.6 discussão, 
nos têrmos em que se encontra 
elaborado. 

Sala "José Proença", 18 de mar· 
ço de 1966. 

(a.) Artur Fagundes, Presiden-
te - Wilson Modesto, Relator -
Maria Pena - Valdir Melgaço -
Delscn Scarano - Wilson de Pa1-
va - Martins Silveira. 

- Publicado o Parecer, inclua-
se o Projeto em Ordem do Dia. 
PAR.EXJER PARA 3." DISCUSSAO 

DO PROJETO N9 3. 540 
Comissão de Finanças, OrçanJP-nto 

e Tomada de Conta.c; 
De autoria do Poder Executivo é 

o Projeto n.o 3. 540, que autoriza o 
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Estado a contrair, com a União o 
empréstimo de Cr$ 15.000. 000. ÓOO 
(quinze bilhões de cruzeiros) . 

Foi aprovado, em 2." discussão 
de acôrdo com o substitutivo apre~ 
sentado pela douta Comissão de 
Justiça. 

Examinando-o, em 3" discussão 
s;:>mos de parecer favorável à suá 
aprovação, na forma do substitutl-

o apresentado. 
Sala "José Proença", 18 de mar-

Ç:> de 1966. 
(a . ) Martins Silveira, Presiden-

te - Maria Pena Relatora- Val-
dir Melgaço - Delson Scarano -
Wils ~n de Paiva - Wilson Mo-
desto . 

- Publicado o Parecer inclua· 
se o Projeto em Ordem do Dia. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL 

Comissão de Redação 

. O Projeto n° 1. 980/ 65, de auto-
r~a do Po~er _Executivo, que dispõe 
sobre a cnaçao de um curso secun-
dári ') de 2° ciclo no Ginásio Esta-
dua~ de Muriaé, foi aprovado nas 
discussões regimentais, com emen-
da. 

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 
s~b esta forma, seja enviado à 
s~nção . 

PROJETO N° 1. 980 I 65 

Cria, o Curso Sectmdário de 29 ci-
clo no Ginásio Estadual de Mu-
riaé e modifica o art . 5° da Lei 
n° 2.334, de 11 de janeiro de 
1961. 
A Assembléia Legislativa do Es 

tado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica criado o curso 

se undário de 2° ciclo no Ginásio 
Estadual de Muriaé. 

Art. 2~· - Para atender ao dis-
posto no artigo anterior, f\ca.m 
criados, no Ariexo II da Lei n 7 

3 .214, de 16 de outubro de 1964 os 
seguintes cargos; ' 

5 (cinco) cargos de Professor de 
Ensino Médio, nível XV, de classe 
singular; 

4 (quatro) cargos de Continuo-
Servente I , nível n. 

Art. 3° - Ãs despesas resultan-
t es desta lei correrão pelas verbas 
próprias do orçamento do Estado . 

Art. 4° - o art. 5° da Lei nq 
2.334. de 11 de janeiro de 1961, 
passa a ter a ~egulnte redação: 

"Art. 5° - Os Ginásios criados 
nesta lei, exceção feita ao de Mira-
douro, terão providenciada sua 
instalação, depois de doado ao ES· 
tado prédio adequado para o seu 
funcionamento". 

Art. 5° - Revogam--se as d1spo-
sições em contrário. 

Art. · 6Q - Esta lei entrará em 
vigor na data de sua publicação. 

Sala "José Proença", 17 de mar-
ço de 1966. 

(a. ) J o s é Maria Magalhães, 
Presidente - Carlos Megale Re-
lator- Batista Miranda.. ' 

-Publicar. 

PARECER SôBRE O REQUERI· 
MENTO N° 1.120 

Comissão Executiva 

De autoria do ilustre Deputado Lú-
cio de Souza Cruz é o requerimen-
to ora em tela e que solicita a 
constituição de uma Comissão Es-
pecial de cinco membros para 1r a 
Brasília ou ao Rio de Janeiro, a fim 
de s~ entender co:n os Exmos. Srs. 
President e Castelo Branco Mlnls· 
tro do Planejamento e MinÍstro da 
Indústria e Comércio no sentido de 
serem efetivados entendimentos 
com relação à implantação de usi-
na siderúrgica no Vale do Parao-
peba. 

Parecer - Somos de parecer que 
se deva aprovar o Requerimento 
em aprêço e que as despesas da 
referida Comissão corram por con· 
ta desta Assembléia, em face da 
decisão já regulamentada tendo 
em vista a missão a ser cÚmprida 
que será de grande importânctá 
para a vida econômica de Minas e 
cto Brasil. 
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Sala das Reuniões, 4 de março 

de 1966 . 
(a. ) Bonifácio de Andrada -

Reny Rabello - Pinto Coelho -
Mário Hugo Ladeira - Anuar Fa-
res. 

-Publicar. 

PARECER SôBRE O REQUERI-
MENTO N° 1.126 

Com:.-, ão de Transportes, Comu-
nic~ões e Obras Públicas 

Através da presente proposição. 
o nobre Deputado João Luiz de 
Freitas formula veemente apêlo 
ao Exmo. Sr. Ministro da Viação, 
no sentido de entregar, o mais rã-

ido possivel, à população de Rio 
Acima, neste Estado, mais um su-
búrbio da Central do Brasil. 

Sendo uma proposição justa e 
oportuna, opinamos favoràvelmen-
te à sua aprovação. 

Sala "José Proença", 18 de mar-
co de 1966. 
· (a. ) Gerarda Grossi, Presidente 
- Lúcio de Souza Cruz, Relator -
João Luiz de Carvalho . 

-Publicar . 

PARECER SõBRE O REQUERI-
MENTO N9 1.127 

Comissão de Transportes, Comu-
nicações e Obras Públicas 

Através da presente proposição, 
o nobre Deputado João Luiz de 
Freitas formula veemente apêlo ao 
Exmo . Sr . Diretor dos Correios e 
Telégrafos, em Belo Horizonte, no 
sentido de que se faça uma am-
pliação na rêde de distribuição de 
correspondência da Agência Postal 
Telegráfica da cidade de Santa Lu-
zia. . 

Sendo uma proposição justa e 
oportuna, opinamos favoràvelmen-
te à sua aprovação. 

Sala "José Proença", 18 de mar-
ço de 1966. 

(a.> Gerardo Grossl, Presidente 
e Relator -Lúcio de Souza Cruz 
- João Luiz de Carvalho. 

- Publlcar. 

PARECER SõBRE O REQUERI-
MENTO W 1.128 

ComisBão de Transportes, Comunl. 
cações e Obras P6bllcao 

Através 4.a presente proposição, 
o nobre Deputado João Luiz de 
Freitas fcrmula veemente apêlo à 
Diretorl Regional dos Correios e 
Telégrafos, em Juiz de Fora, no 
sentido de reabrir a Agência Pos-
tal Telegráfica, na localidade de 
Tebas. Município de Leopoldina. 

Sendo uma proposição justa e 
oportuna, opinamos favoràvelmen-
te à sua aprovação. 

Sala "José Proença", 18 de mar-
ço de 1966. 

a. ) Gerardo Grossi, Presidente 
te - Lúcio de Souza Cruz, Rela-
tor - João Luiz de Carvalho. 

-Publicar. 

PARECER SOBRE O REQUERI-
MENTO N° 1.131 

Comissão de Transportes, Comu-
nicações e Obras Públicas 

Através da presente proposição, 
o nobre Deputado Nicanor Neto 
Armando formula veemente apêlo 
a os Srs . Ministro da Educação, 
Governador do Estado, Secretário 

. da Educação e ao próprio Conse-
lho Estadual de Educação, no sen-
tido de se fazer uma pertcla no lo-
cal denominado Morro Guarda-
Mor, na cidade de São João dei 
Rei, para verificar a inconveniên-
cia do local escolh1do para a cons-
trução do prédio destinado ao Co-
légio ~tadual. 

Sendo uma proposição justa e 
oportuna, opinamos favoràvelmen-
tE à sua aprovação. 
· Sala "José Proença", 18 de mar-
ço de 1966. 

(a.> oerardo Grossi, Presidente 
te e Relator - Lúcio de Souza 
Cruz- João Luiz de Carvalho . 

- Publlear. 
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PARECER SOBRE o REQUERI-

MENTO N° 1.134 
Comissã~ de Transportes, Comu-

nicaçoes e Obras PúbUcas 

galhães formula veemente apêlo 
ao se~or Diretor do Departamen-
to Nac10nal de Obras e Saneamen-
to, em Belo Horizonte, no sentido 
de qu_e seja providenciada a desob-
struçao do Rio Tapera, localidade 
de Vila .d~ Santo Antônio do Nor· 
te, muruclpio de Conceição do Ma-
to Dentro. 

Através da presente proposição, 
o nobre Deputado Nicanor Neto 
Armando formul~ yeemente apêlo 
ao Exmo. Sr . Ministro da Viação 
e ao Sr. Diretor-Presidente da 
Viação Férrea Centro-Oeste no 
sentido de que não se conc~etize 
a propalada noticia de que estaria 
se!_!do estud~da a retirada, de São 
J_oao del Re1, da Oficina do Depó-
slto e do Pessoal da mencionada 
ferrovia . 

Sendo uma proposição justa e 
oportuna opinamos favoràvelmen-
te à sua aprovação. 

Sala "José Proença", 18 de mar-
co de 1966 . 

(a.) Gerardo Grossl, Presidente · 
te -_Lúcio de Souza Cruz, Relator 
- J oao Luiz de Carvalho 

- Publicar . · 

PARECER SOBRE O REQUERI-
MENTO N.0 1.144 

Co~~ de Transportes, Comu-
rucaçoes e Obras Públicas 

Através da presente propoSição 
o nopre Deputado José Maria Ma~ 
galhães formula veemente apêlo 
ao Senhor Ministro da Viação no 
sentido de que seja terminad'o o 
asfaltamento da rodovia que liga 0 município de Curvelo a Diaman-
tina. 

Sendo uma proposição justa e 
oportuna, opinamos favoràvelmen-
te à sua aprovação. 

Sala "José Proença" 18 de mar-
ço de 1966. ' 

a. ) ~~rardo Grossl, Presidente 
te - ~uc1o de Souza cruz, Relator 
- Joao Luiz de Carvalho 

-Publicar. · 

PA.JU!CER SOBRE O REQUERI-
MENTO N.0 1.145 

Sendo um~ proposição justa ~ 
oportuna, opmamos favoràvelmen-
te à sua aprovação. 

Sala "José Proença", 18 de mar-
ço de 1966 . 

(a.) Gerardo Grossi, Presiden-
te - !-úcio de Souza Cruz, Relator 
- Joao Luiz de Carvalho 
.. - Publicar. · 

PARECER SOBRE O REQUERI-
MENTO N" 1.146 

Comissão Executiva 

Somos pela transcrição referida 
em fac~ do costume adotado pelá 
C_omissao Executiva e tenrlo em 
V1sta a natureza do assunto. 

Sala da Comissão Executiva em 
16 de m&rço de 1966. ' 
. <a· > Bonifácio de Andrada, Pre-

Sidente - João Navarro, Relator 
-.Pinto Coelho- Mário Hugo La-
deua- Anuar Fares. 

-Publicar. 

PARECER SOBRE O REQUERI-
MENTO NO 1.151/66 

Comissão Executiva 
O Sr . Deputado Batis~a Miran· 

d,a P oJ?<)s, em Requerimento, à 
Casa, f(}Sse transcrita nos Anais a 
aula inaugural proferida peJo Se-
na~or Milton Soares campos, na 
Reltori& da U.M.G., aos 2 de 
março corrente 

O t~~ vem ·de ser publicado 
na cdiçao de "O Diário" do dia 3 que o autor do Requerimento lê~ 
anexar. 

Comis~ de Transportes, Comu-
nicaçoes e Obras Públicas Detivemo-nos, por largo tempo 

na leitura da peça, onde a. culturá 
se me~cla ao bom senso; onde a 
expe~encia se soma à earidade 
cn.sta, tudo isso para que 0 sábio • 

Através da presente proposição 
o nobre Deputado José Maria Ma: 
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mestre e político pudesse dar con-
selhos ao auditório que o ouvia. 

Milton Campos lembra o inicio 
da Universidade de Minas Gerais. 
Trata carinhosamente da memó· 
ria de Francisco Mendes Pimentel 
- o advogado que, abandonando a 
política, reencontrou-se com seu 
espírito público na cátedra e na 
profissão . 

Fala do destino das unive'rsida-
des que, a seu ver, já não são grê-
mios estanques, mas o forum de 
debates iluminado pelo culto da 
sabedoria que se pratica em suns 
salas de aula e bibliotecas . Por 
isto, com rara felicidade, as distin-
gue de outros pontos de reunião 
e debate inconseqüentes . A sepa· 
ração se faz, porque a Universida-
de, ao contrário de outros fo!"'DS, 
tem a p r e s i d i r às discussoe.s o 
espírito de tolerância. 

o catedrático atinge o ponto al-
to de sua fala quand() condena o 
radicalismo das idéias e atitudes. 
"Pode-se amar multo a virtude -
lembra a propósito - e ao mes-
mo tempo proceder-se com excesso 
numa ação justa . A êsse desvio se 
a.pllca a voz divina: "não sejais 
m~is sábios do que o necessário, 
mas sêde sobriamente sábio". 

Condena a se~ o llberallmno 
econômico e conclui pelo primado 
da lei, como garantia da sobrevi-
vência do meio social. 

As palavras de Miltôn Campos 
devem ser lidas; lidas e medita-
das; meditadas e cumpridas. "O 
sábio sabe que não sabe" observa. 
Dai a relatividade de tôdas as po-
sições; daí a humildade que deve 
C'er a tônica de qualquer manifes-
tação. 

Ninguém é proprietário exclusi-
vo do dom de indicar o melhor ca-
minho aos outros. Ai reside a be-
leza da democracia, onde a orien-
tação superior segue a. diretriz 
traçada pela opinião da maioria.. 

A aula de Milton Campos é uma 
profissão de fé na Democracia; 
não em uma Democracia fundada 
em principias estratificados e po-
irentos; m~ em uma DePloerªcll\ 

que se renova ao sôpro viviflcador 
das novas idéias e experiências . 

Opinamos pela. aprovação do 
Requerimento, pois que a tra.ns. 
rição das palavras de M i 1 to n 

Campos em n "ssos Anais somente 
virá ilustrá-los. 

~ala da Comis.são Executiva, lô 
de março de 1966. 

(a..) Bonifácio d e Andrada, 
P ·ef> dente - Pinto Coelho Rela-
tor - ário Hugo Ladeira - Reny 
Rabello - Anuar Fares --: João 
Na varro. 

PARECER SôBRE O REQUERI-
ME.NTO N9 1.157 

Com· ão de Transportes, Comu-
nicações e Obras Públicas 

Através da presente proposição, 
o nobre Deputado Alvimar Mourão 
for:mula veemente a pêlo ao Exmo . 
Sr. Ministro da Aeronáutica, no 
sentido da urgente conclusão das 
obras de construção do Aeroporto 
de Divinópolls, assim C():DO a cons-
trução da estrada que liga a cida-
de ao aeroporto . 

Sendo uma proposição justa e 
o or una, pinamos favoràvelmen-
té à sua aprovação. 

Sala "José Proença", 18 de mar-
ço de 1966. 

(a. ) Gerardo Grossi Presiden-
te - João Luiz de Carvalho, Rela-
t or ·- Lúcio de Souza Cruz. 

-Publicar. 

PARECER SôBRE O REQUERI-
MENTO N° 1.15ª 

Comimão Executiva 
O ilustre Deputado Lúcio de 

Souza Cruz propõe seja constitui-
da comissão especial de cinco 
n"..embros para! ir a Brasllia ou ao 
Rio de Janeiro, a fim de se enten-
der com os Exm.os. Srs. Presiden-
te da República, Ministro de Mi-
nas e Energia, Membros do Conse-
lho Nacional do Petróleo e Presi-
dente da Petrobrás, no sentido de 
serem fixados preços para. a ga-
solina e os demais produtos deri-
vados de petrf)leo eii\ Belo H.Jri-
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zontc, iguais aos estabelecidos pa-
ra a Guanabara tão logo entre em 
funcionamento 0 oleoduto POli on-
de passará a ser feito 0 bombea-
mento das terminais. 
. .Em lo~ga e bem fundamentada 
JUstificativa, s. Exa. mostra-se 
conh~edor do assunto que empol-
a ·.hoJe. os meios econômicos e SO-
cial~ do Estado. 

A Assembléia Legislativa dev~ 
P':rmanecer à frente de tais provi-
den ia~ e estar sempre bem infor-
mada a propósito, a fim de que 0 povo mineiro sinta a presença, de 
sens representantes na soluçá() 
que se encontrar. 

Somos, por isso, a favor da me-
dida ~lE>iteada no Requerimento 
por CUJa aprovação opinamos. ' 

Sala das Reuniões 18 de março de 1966 . ' 
<a. Bonifácio de Andrada, Pre-

sidente- Pinto Coelho, Relator-
Mário liugo Ladeira - Anual" Fa-
res - Reny Rabello _ João Na-varro. 

-Publicar. 

PARECER SôBRE o REQUERI-
MENTo N° 1.163 

Co~ã~ de Transportes, Comu-
rucaçoes e Obras Públicas 

Através da presente proposição 
o nobre Deputado Nicanor Neto 
Armando formula veemente apêlo 
aC?s Exmos. Srs. Presidente da Re-
publlca e ~ro de !4tnas e 
Energia, Presidente da Centrais 
Elétricas de Minas Gerais S A 
<C.EMI~), no sentido de ser leva: 
da a for~a da CEMIG à localidade 
de Merces_ de Água Limpa, muni-
cípio de Sao Tiago, Minas Gerais. 

PARECER SôBRE O REQUERI-
MENTO N.9 1.165 

Comissão Executiva 

Re~onhecendo a justiça da pre>-
p~siçao supra, estou de acôrdo 
c?m o seu ate!ldlmento e indispen-
savel aprovaçao. 

Sala da ~omissão Executiva, 18 
de março de 1966. 

(a. ) Bonifácio d e Andrada 
Presidente - João Navarro, Rela: 
tor - Pinto Coelho - Mãrio Hugo 
Ladeira - Anuar Fares. 

-Publicar. 

PARECER Sô~RE A INDICAÇAO 
N 9 1.032 

Com!ssã~ de Transportes, Comu-
mcaçoes e Obras Públlcas 

Através da presente proposição 
o nobre Deputado João Luiz dé 
Freitas formula. veemente · apêlo 
aos Exmos. Srs. Governador do 
Est~do de Minas Gerais e Secre-
tã;Io das Comunicações e Obras 
Pu~licas, no sentido de ser recons-
trwda uma ponte sôbre o rio Pi-
racicaba, na sede do Municiplo de 
Rio Piracicaba 

Sendo uma proposição justa e 
oportuna, opinamos favoràvelmen-
te à sua aprovação. 

Sala "José Proença" 18 de mar-
ço de 1966. ' 

(a.> _Gerardo Grossl, Presiden-
te - _Lucio de Souza Cruz, Relator 

·- Joao Luiz de carvalho. 
-Publicar. 

PARECER SôBRE A INDICAÇAO 
N° 1.041 

Comissã,o _de Transportes, ComDDi-
caçoes e Obras PúbUcas · Sendo wn~ proposição justa e 

otportuna, opmamos favoràvelmen-
e à sua aprovação. 
Sala "José Proença" 18 de mar-

~o de 1966. ' 
(a..> ~erardo Grosst, Presiden-

te_- Luclo de Souza Cruz, Relator 
Joao Luiz de Carvalho. 

-Publicar. 

Através da presente proposição 
o nobre Deputado João Luiz d~ 
Freitas formula veemente apêlo 
ao Exmo. Sr. Governador do Es-
tado, no sentido de, através do De-
partamento de Aguas e Energia 
Elétrica ou da ERMIG, seja provt-
·denciada a extensão da rêde elé-
t.rica da Usina de Potl. • 
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Sendo uma proposição justa e 
oportuna, opinamos favoràvelmen-
te à sua aprovação. 

Sala "José Proença", 18 de mar-
ço de 1966. 

(a.) Gerardo Grossi, Presiden-
te - Lúcio de Souza Cruz, Relator 
- João Luiz de carvalho . 

-Publicar. 

PARECER SôBRE A INDICA"ÇAO 
N11 1.055 

Comissá.G de Transportes, Comuni-
caçõeo e Obras Públicas 

Através da presente proposição, 
o nobre Deputado José Maria Ma-
galllães formula veemente apêlo 
ao Senhor Governador do Estado, 
no sentido de que seja colocada, 
em caráter de prioridade, no Pla-
no Rodoviário de 1966, a retifica-
ção e asfaltamento da R odovia Be-
lo Horizonte-Conceição do Mato 
Dentro-Sêrro, conforme estudos já 
elaborados pelo D. E . R. 

Sendo uma proposi~ão justa e 
oportuna, opinamos favoràvelmen-
te à sua aprovação . 

Sala "José Proença", 18 de mar-
çc de 1966. 

(a.) Gerardo Grossi, Presiden-
te- João Luiz de carvalho, Rela-
tor - Lúcio de Souza Cruz. 

-Publicar. 

PARECER SôBRE A INDICAÇÃO 
N.0 1.056 

Comissã,0 de Transportes, Comuni-
caçõro e Obras Públicas 

Através da presente proposição, 
a nobre Deputada Marta Nair 
Monteiro formula veemente apêlo 
ao Exmo. Sr. Governador do Es-
tado no sentido de incluir no Pla-
no Rodoviário a pavimentação as-
fáltica dos 37 km da rodovia que 
liga Perdões a campo Belo. 

Sendo uma proposição justa e 
oportuna, opinamos favoràvelmen-
te à sua aprovação. 

Sala "José Proença", 18 de mar-
ço de 1966. 

(a.) Gerardo Grossi, Presiden-
te - João Luiz de Carvalho, Rela-
tor - Lúcio de Souza Cruz. 
-Publicar. 

PARECER SôBRE A INDICAÇÃO 
N.0 1.059 

Comissã.o de Transportes, Comuni-
ca ões e Obras Públicas 

Através da presente proposição, 
o nobre Deputado Antônio Pinto 
Coelho formula veemente apêlo aos 
Exmos. Srs. Governador do Estado 
e Diretor do D. E. R ., no sentido 
de não serem sustados os tra-
balhos de retificação e melhorias 
na estrada que liga Várzea da Pal-
ma a Pirapora . 

Sendo uma proposição justa e 
oportuna, opinamos· favoràvelmen-
te à sua aprovação. 

Sala "José Proença", 18 de ma!'-
ço de 1966. 

a . ) Gerard.:> Grossi, Presiden-
te - Lúcio de Souza Cruz, Rela-
tor - João Luiz de carvalho. 

-Publicar. 

PARECER SôBRE A INDICAÇÃO 
N.11 1.060 

Comissã. de Tran...e>portes, Comuni-
caçõm e Obras Públicas 

Através da presente proposição, 
o nobre Deputado Hélio Garcia 
formula veemente apêlo ao Ex:mo. 
Sr. Governador do Estado, no sen-
tido de que às rodovias iniciadas no 
Govêrno do Sr. Magalhães Pinto 
seja dado prosseguimento, assi-:n. 
como às obras referentes às estra-
das que ligam Iguatama a Bambuí 
e São João del Rei a Lavras. 

Sendo uma proposição justa e 
oportuna, opinamos favoràvelmen-
te à sua aprovação. 

Sala "José Proença", 18 de mar-
ço de 1966. 

(a.) Gerardo Grossi, Presiden-
te - Lúcio de Souza Cruz, ~elator 
- João Luiz de Carvalho. 

-Publicar, 
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PARECER SôBRE A INDICAÇÃO w 1.062 

Comissão de Transportes, Comuni-
caçõro e Obras Públicas 

Através da presente proposição, 
o nobre Deputado Nicanor Neto 
Armando formula veemente apêlo 
a s Exmos. Srs. Governador do 
Estado e Diretor do Departamento 
d_e Estradas de Rodagem, no sen-
ildo de que sejam feitos os estu-
dos para a construção da ligação 
rodoviária direta da estrada São 
João del ·Rei-Lavras à Rua São 
Joã , no bairro do Tejuco, daquela. 
cidade. 

Sendo uma proposição justa e 
oportuna, opinamos favoràvelmen-
te à sua aprovação. 

Sala "José Proença", 18 de mar-
ço de 1966. 

(a.> Gerardo Grossi, Presiden-
te - João Luiz de Carvalho, Rela-
tor - Lúcio de Souza Cruz. 

- Publicar. 

PARECER SôBRE A INDICAÇAO 
N° 1 . 064 

Comissão de Assuntos Municipais e 
Negócios Interestaduais 

De autoria do Sr. Deputado Re-
ny Rabello é a Indicação de n.O 
1. 064, pela qual indica à Assem-
bléia a necessidade de dirigir ve-
emente apêlo ao Dr . Adernar Ri-
beiro, Diretor da Hidrominas, no 
sentido de que seja levada à alta 
consideração do Conselho daquela 
emprêsa, para inclusão no Plano 
Turístico de Minas, à, nascente do 
São Francisco, no município de 
Vargem Bonita, a cachoeira deno-
minada "Véu de Noiva", onde a 
:água se precipita, de um t ombo, d~ 
uma altura de aproxtmadamente 
282 metros, na Serra da Canastra. 

Dada a oportunidade da maté-
ria. esta Comissão opina favorà-
velmente à sua aprovação, nos têr-
mos em que ela se encontra ela-
borada. 

Sala "José Proença", 18 de mar-
ço de 1966. 

(a . > Altair Chagas, Presidente 
-- Pires da Luz, Relator - Lúcio 
Souza: Cruz. 

- Publicar . 

PARECER SôBRE A INDICAÇAO 
N° 1.066 

Comis ã.o de Transportes, Comuni-
caçõe.:; e Obras Públicas 

Através da presente proposição, 
a nobre Deputada Marta Nair 
Monteiro formula veemente apêlo 
ao Exmo. Sr . Diretor do Departa-
mento Estadual do Trânsito, no 
sentido de fiscalizar, mais enérgi-
camente, o êxodo de "chauffeurs" 
de taxi, os quais, sem as condições 
necessárias .para dirigirem na Ca-
pital, prejudicam o bom nome da-
queles que vêm prestando tão bons 
serviços à cidade. 

Sendo uma proposição justa e 
oportuna, opinamos favoràvelmen-
te à sua aprovação. 

Sala "José Proença", 18 de mar-
ço de 1966. 

(a. > Gerardo Grossi, Presiden-
te - João Luiz de Carvalho, Rela-
tor - Lúcio de Souza Cruz. 

-Publicar. 

PARECER SôBRE A INDICAÇAO 
N° 1.068 

Comissão de Transportes, Comuni-
caçõe.:; e Obras Públicas 

Através da presente proposição, 
o nobre Deputado Reny Rabello 
formula veemente a pêlo ao Exmo. 
Sr. Governador do Estado, no sen-
tido de que seja asfaltada a estra-
da que liga a MG-7 à cidade de 
São Gonçalo do Pará. 

Sendo uma proposição justa e 
oportuna opinamos favoràvelmen-
te à sua aprovação. 

Sala "José Proença", 18 de mar-
;o de 1966. 

(a.) Gerardo Grossi, Presiden-
te- Lúcio de Soüza Cruz Relator 
-João Luiz de Carvalho: 

-Publicar. 
Vêm à Mesa: 
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PROJETO DE RESOLUÇAO 
N- 9 3.572/66 

Dá a denominação de "Sala José de 
Medeiros Chaves" à sala da Di-
retoria Geral da Assembléia Le-
gislativa do Estado de Minas Ge-
rais. 
A Assembléia Legislativa do Es-

tado de Minas Gerais promulga: 
Art. 1 o - Passa a denominar-se 

"Sala José de Medeiros Chaves" a 
sala em que, no Palácio da Incon-
fidência, sede do Poder Legislativo 
do Estado de Minas Gerais, fun-
cionam os trabalhos da Diretoria 
Gera.!, como justa homenagem ao 
seu ex-Diretor. 

Art. 2° - Esta resolução entra-
rá em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Sala de Reuniões da Comissão 
Executiva, em Belo Horizonte, aos 
18 de março de 1966. 

(a.) Bonifácio de Andrada, Pre-
sidente -João Navarro, Relator 
-Leão Borges- Pinto Coelho-
Mário Hugo Ladeira- Anuar Fa-
res --:- Reny Rabello. 

Justificativa - O Sr. José de 
Medeiros Chaves merece, sem dú-
vida, a homenagem que ora se pro-
põe . Dos mais eficientes servido-
res do Poder Legislativo, quando 
em · atividade, soube defender-lhe 
as prerrogativas e valorizá-lo so-
bremaneira. Funcionário exem-
plar, dirigiu por múitos anos a ad-
ministração da casa, sendo justo 
se lhe perpetue o nome, dando à 
sala da Diretoria Geral o seu no-
me. 

Sala de Reuniões da Comissão 
Executiva, em Belo Horizonte, aos 
18 de março de 1966. 

(a.> João Navarro . 
- Publicado o Projeto, inclua-se 

em Ordem do Dia. 

PROJEn'O N9 ·3.573/66 

Determina a inclusão da disciplina 
'Elementos de Política e Consti-
tuição" nos currículos das Esco-
las Superiores. 

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

Art. 1 o - As Fundações educa-
cionais do Estado deverão incluir 
nos currículos de suas respectivas 
escolas a disciplina "Elementos de 
Política e Constituição", oficiando, 
segundo a Lei, ao Conselho Esta-
dual de Educa.ção. 

Parágrafo único- Os cursos su-
periores, que tiverem no currículo 
matéria jurídica semelhante, não 
ficam obrigados à exigência dêste 
artigo. 

Art. 2° - O Conselho Estadual 
de Educação recomendará, se jul-
gar conveniente, à.s escolas supe-
riores do sistema estadual não 
pertencentes ao Estado, a provi-
dência contida nesta lei. 

Art. 3."' - O Secretário do Con-
selho Estadual de Educação provi-
denciará, junto das unidades esco-
lares, a plena execução das provi-
dências contidas no art. 1 '~ . 

Art. 4°- A disciplina "Elemen-
tos de Política e Constituição" 
abrangerá uma parte teórica sô-
bre regimes políticos, mostrando a 
importância das instituições demo-
cráticas, e outra sôbre os funda-
mentos constitucionais brasUeiros. 

Art. 59 -Revogadas as disposi-
ções em contrário, esta lei entrará 
em vigor na data de sua publica-
ção. 

Sala das Reuniões, 17 de março 
de 1966. 

(a.) Aureliano Chaves- Ma-
n oel Costa - Sinval Boaventura 
- João Navarro - Waldir Morato. 

Justificativa- O sistema de en-
sino brasileiro, através da. Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação. 
deixa transparecer claramente, 
com tôda razão, a necessidade da 
formação moral e cívica do cida-
dão, como fator básico para a con-
solidação do regime democrático, 
seu aperfeiçoamento e defesa. No 
currículo da escola secundária há 
a cadeira "Organização Política e 
Constitucional", que versa sôbre o 
fundamento político e juridico do 
País. Na escola superior impõe-se, 
também, a presença de uma maté-
ria dessa natureza, em face da 
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existéncia de curríCulos excessiva-
mente especializados e técnicos. 
onde os jovens não conaeguem 
acesso ao conhecimento da estru-
tura politica e cívica da sua comu-
nidade_. Decorre daí a ignorância 
de mwtos profissionais a respeito 
do poder público e das instituicões 
do Estado. O Projeto acima viSa a 
preencher tal lacuna permitindo 
melhor formação dem'ocrática dos 
jovens diplomandos. 
Qu~nto à constitucionalidade ou 

legalidade, o Projeto não tem de 
que se duvidar. As Fundações são 
dú ~stado e não há impedimento, 
ouvido o Conselho Estadual de 
Educação, como manda a lei fede-
ral, de se incluiJ.· nas escolas supe-
riores a matéria citada. 

Providência de a 1 t o interêsse 
edu~acional, a lei acima repreacn-
tara um passo à frente para o En-
sino Superior em Minas. 

Sõbre o assunto, o Deputado Bo-
nifá::cio d~ Andrada prestou decla-
raçoes à Imprensa, que servem de 
b~se ao presente projeto, as quais 
sao as seguintes: 

'·Educação Civica: 
Declarou, também, o Presidente 

da Ass~mbléia que "ao lado da 
~ducac;~o religiosa, que se vincula 
as eXJgencias do próprio ser hu-
mano. a educação civica é outra 
peça do ensino moderno que não 
pode faltar às nossas escolas''. 

Raseado em estudos que fêz ~ô
bre os aspectos legais do assunto 
acn~sc~tou que no curso coleg1aÍ 
&. disc1plma "Organização Política 
e Constitucional" preenche êsse 
Imperativo. 

- "Julgo, no entanto", - disse -
"que a própria escola superior ne-
cessita tia presença de matéria se-
melhante entre as diversas cadei-
ra~. sobretudo. nos cursos untver-
sitarios espeCializados e técnicos 
on_?e o ~iplomando não tem acessÓ 
a esse tlpo de conhecimento. uma 
disciplina com o nome de "Ele-
mentos de Política e Constituição" 
seria, dentro das faculdades, de 
alto interêsse. Poderia compreen-
der uma parte técnica sôbre os re-
gimes políticos e a sua lmportâncla 

e outra parte sôbre os fundamen-
tos constitucionais brasileiros. 

- "Assin1" _ conclui - " a juven-
tude universitária teria a oportu-
nidade de adquirir uma visão mais 
clara e exata sôbre a organiza-
ção política que nos preside . Se a 
democracia não se valer dos ins-
trumentos de Educação, dificil-
mt:nte edificará para o seu ama-
nhP, alicerces firmes e estáveis". 

(Diário de Minas, de 18-3-1966). 
a .. ) Aureliano Chaves. 
- Publicado o Projeto, inclua-se 

em Ordem do Dia . 
REQUERIMENTO N° 1.168 

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

O Deputado infra-assinado, na 
forma regimental, vem requerer a 
V. Exa. e a seus dignos pares que 
esta Egrégia Assembléia Legislati-
va dirija aos Exmos. Srs . Presl· 
dente da República, Ministro da 
Viação e Diretor Geral dos Cor-
reios e Telégrafos um apêlo no 
sentido de que seja criado e insta-
lado um Pôsto Telegráfico em Ita-
pagipe, que se ressente, até hoje, 
dêste nnellaorar.nento. 

Cem uma população de 20.000 
habitantes mais ou menos, a cida-
de e o município, localizados · no 
pontal do Triângulo Mineiro, fi-
cam isolados e sem nenhum meio 
de comunicação imediata com 
qualquer centro mais civilizado. 
não só para d atendimento das 
necessidades normais de· comuni-

. cação de tôdas as comunidades, 
como também para os casos de 
emergência em que esteja e:n jôgo 
o próprio interêsse público e a se-
gurança nacional. 

Sala das Reuniões, 18 de março 
de 1966. 

(a.) Leão Borges - Pires da 
Luz - lbrahim Abi-Ackel - Or-
lando Andrade - Waldir Mora to. 

- A Comissão de Transportes. 
O SR. PRESIDENTE - A Mesa 

vai deferir a palavra aos oradores 
previamente inscritos. • 

Com a palavra o nobre Deputa-
do Lúcio de Souza Cruz. 
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O SR . LúCIO DE SOUZA CRUZ 
- Sr . Presidente e Srs . Deputa-
dos. 

Ocupamos a Tribuna, nesta tar-
de, para fazer um apêlo no Sr. Mi-
nistro da Educação, vazado nos 
seguintes têrmos: 

REQUERIMENTO N° 1. 169 

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

O Deputado "in-fine" assinado, 
na forma regimental, requer a V. 
Ex a ., ouvida a Casa, se digne di-
rigir a pêlo ao Exmo . Sr . Prof. Pe-
dro Aleixo, Ministro da Educação 
e Cultura, no sentido de assegurar 

· a matrícula, no corrente ano, dos 
excedentes das Escolas de Medici-
na de Belo Horizonte e de outras 
cidades e de determinar imedia-
tas providências com o objetivo de 
ampliar substancialmente as va-
gas do::; Cursos Médicos do Pais, 
de molde que possa o povo brasi-
leiro, no mais breve espaço de tem-
po possível, receber efetivamente 
assistência médica e sanitâria. 

Sala das Reuniões, 18 de março 
de 1966. 

(a.) Lúcio de Souza Cruz - Jo-
sé Maria Magalhães- Pinto Coe-
lho - Jorge Ferraz - Anuar Fa-
res - Athos Vieira de Andrade -
Ladislau Sales- Sousa e Silva. 

Justificativa - Um dos proble-
mas mais sérios de qualquer pais, 
seja capitalista ou socialista é, sem 
dúvida, o da saúde pública. 

o povo sue'Co apresenta a mais 
alta/ média de vida do mundo: 76 · 
anos 

Logo abaixo vem a América do 
N01-te com média de 70 anos. Em 
alguns países da América Latina 
e da Africa a média de vida não 
chega. a 40 anos. 

No Brasil, o problema é bastan-
te grave. A média de vida do po-
vo brasileiro é inferior a 50 anos. 

Essa disparidade de média de 
vida decorre, em grande parte, da 
diferença de padrão de ilda exis-
tente entre os povos desenvolvidos 
e subdesenvolvidos. 

O problema não ·é apenas de 
natureza alimentar, de consumo 
de calorias, mas se explica, em 
grande parte, pelo maior ou me-
nor índice de assistência médico-
sanitária. 

O problema da saúde pública 
precisa ser encarado com serieda-
de em nosso Pais onde, como já 
demonstramos, é das mais baixas 
a média de vida de seu povo. 

O "deficit" de médicos no Brasil 
se verifica não apenas no interior, 
na zona rural, mas também nas 
capitais e nos grandes centros po-
pulosos. 

O índice de mortalidade infantil 
em nossa pátria é estarrecedor. 

Mister se torna que os dirigentes 
e responsáveis pelo País, a par de 
medidas para elevar o padrão de 
vida de nosso povo, cuidem com 
seriedade do problema de assis-
tência médica e sanitária. 

E quando se fala em saúde pú-
blica, num país subdesenvolvido 
ou em fase de desenvolvimento, a 
primeira providência é a urgente 
ampliação de seus quadros médi-
cos. 

Destarte, o Ministério da Educa-
ção e Cultura, que tem à frente 
um homem público lúcido como é 
o Prof. Peáro Aleixo deve, imedia-
tamente, voltar suas vistas para o 
problema da ampliação do núme-
ro dos médicos. 

Colimando êsse objetivo, impõe-
se, como medida inicial, a matri-
cula dos excedentes das Escolas de 
Medicina. 

Aos demais, é imperativa a am-
pliação substancial e urgente das 
vagas dos Cursos Médicos do Pais . 

Sala das Reuniões, 18 de março 
de 1966. 

(a.) Lúcio de Souza Cruz. 
-A Comissão de Educação. 
- Vêm à Mesa: 

REQUERIMENTO 
Exmo. Sr. Presidente da Assem· 

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

O Deputado que êste subscreve 
requer a V. Exa., ouvida a Casa, 
seja consignado na Ata de nossos 
trabalhos de hoje um voto de pro-
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fundo pesar pelo falecimento do 
Sr. Osvaldo Rabêlo Leite, vice-
prefeito municipal de Gonzaga 
anteontem ocorrido tràgicament~ 
m. s~a cida~e, solicitando que da 
de_c~sao se de conbecimentó à fa.. 
m~a enlutada, na pessoa de seu 
pai: o Sr. Alvaro Rabêlo Leíte, lá 
residente . 

Sala das Reuniões, 18 de marco· 
de 1966. ~ 

(a.> Jairo Magalhães - José 
Maria Magalhães - Dermeval Pi-
m~nta Filho - Waldir Morato -
Wilson Tanure - Orlando Andra-
de - J ehovah Santos - Homero 
Santos- José Luiz Baccarlni. 

COMUNICAÇAO 

~xmo. .sr. Presidente da Assem-
ble1a LegiSlativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

f\ Bancada do ex-Partido Traba-
lhista Brasileiro, com assento nes-
t~ Casa, com imenso pesar, comu-
ruca a V. Exa . e ao Plenário 0 
falec~ento de D. Elisa Rodrigues 
No~erra da Gama, ocorrido nesta Capital. 

A saudosa d. Elisa era mãe do 
Senador Camilo Nogueira da Ga-
ma e deixou mais os seguintes fi-
lhos: Francisco da Gama Netto 
HelCiísa _Nogueira da Gama Lopes; 
Conc~içao Nogueira da Gama, 
~OaCir Nogueira da Gama, José 
VIÇC'SO Nogueira da Gama Neli 
Ga ..;.a de Andrade e Pedro Noguei-
ra da Gama . 

Sala das Reuniões, 18 de março 
de 1966. 

C a . > José de Castro - Wilson 
Mode~to - José Maria Magalhães. 
- Joao Navarro- Sette de Barros 
- Hugo Castelo Branco. 

- Ciente. Comunique-se 
O SR · PRESIDENTE -.Com a 

palavra o Sr. Sebastião Aliastácio. 
O SR . SEBASTIÃO ANASTACIO 

- ~r. ~r~sidente, Srs. Deputados. 

bém o Sr. Secretário da Educação 
Sr . Gilberto Almeida. ' 
Lamentamo~ que isto esteja 

ocorrendo, pots o Sr . Secretário 
de Educação, à frente daquela Pas-
ta, tem procurado cumprir o seu 
dever. S. Exa. é homem imbuído 
do mais alto espírito público e 
apesar de partidário, jamais des~ 
ceu de. sua orientação para aten-
d<:r ~ mterêsses políticos . As Co-
rmssoes desta Casa estão cheias de 
fatos que comprovam esta verda-
d_e : Por várias vêzes pudemos ve-
rificar que o Sr. Gilberto Almeida 
nas Comissões, deixavà de atende; 
a pedi~os de correligionários seus, 
para _ficar con-1: a sua consciência, 
ou seJa, cumprir seu dever. 

Ha varias semanas, alguns De· 
pu~dos da ex-UDN vêm fazendo 
críticas severas a representantes 
do ex-PSD no interior do Estado 
procurando responsabllizar tam~ 

. Não cabem, pois, ao Sr. Secretá-
riO da Educação as responsabili-
dades que lhe querem atribuir. o 
que tem feito ali são coisas co-
m~!'· naturais e necessárias, atrl-
buiçoes de Secretário da Educação 
q~e procura atender a todos os pe.: 
d1do~, preenchendo os lugares que 
precisavam ser preenchido·s. Por-
que '!ffi grupo escolar, uma esco-
la, nao pode funcionar se não ti-
ver professõras! Na região dos 
Deputados que vêm aqui acusar 0 Sr .. S_ecretârio da Educação, na 
ma~ona das escolas as vagas não 
estao P!eenchidas, são classes va-
gas. H a f a! ta de normalistas. os 
contratos sao de substituição por 
apena~ 10 meses, durante o perío-
do Iet1vo. O preenchimento dessas 
yagas cabe às senhoras diretoras e 
msi?e~oras nunca ao Secretário. 
Esta ele atendendo às professõras 
e _preenchendo os cargos vagos 
~ao est~ . êle atendendo a lnjun: 
çoes politicas . f'or isto, nós refu-
tamos_. de~ta Tnbuna, tôda e qual-
quer mtr1ga que se queira fazer 
~ontra o Secretário da Educação 
JOgando-o contra a opinião públicá 
por atos que nunca cometeu e 
nem cometerá. Refiro-me, especi-
a lmente, ao meu prezado amigo 
Deputado Altair Chagas, e ao De: 
putado Athos Vieira de . Andrade, 
que, permanentemente têm vindo 
a esta Assembléia para' acusar .nos-
sos correligionários do Interior por 
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atos que julgam lesivos aos in-
terêsses de seus amigos. Acho 
justo e até necessário que éles de-
fendam os seus correligionários 
aqui, pois estão cumprindo deter-
minações daqueles que os manda-
ram para esta Assembléia. 

Desculpo o Deputado Altair Cha-
gas, porque sei que seus correligio-
nários do interior são por demais 
exigentes, e obrigam-no, por fôr-
ca do apoio que êle recebe naque-
la região, a trazer aqui as suas re-
clamações. Mas, nobres Deputa-
dos, estas reclamações nem sem-
pre merecem acolhida de nossa 
parte, pois quase sempre não pro-
cedem. Tenho em meu poder dois 
oficios da Inspetora Seccional de 
Tarumirim, com referência a duas 
escolas da região do Deputado Al-
tair Chagas e que podem muito 
bem responder por mim às suas 
acusações, pois elas falam, de fa-
to, o que está ocorrendo ali. 
Muitos atos dêsses foram pratica-

dos ali . Daí, a posição assumida 
pelo Deputado Altair Chagas, que 
tinha que acobertar, como repre-
entante da sua zona, aquelas arbi-

trariedades, e vem todos os dias, à 
Tribuna, com cartas e telegramas. 
pedindo providências por arbitra-
riedades cometidas. Não, Srs. De-
putados, não podemos viver mais 
neste clima. Muitas vêzes os tele-
gramas que · êles trazem são fal-
sos, como êste de Sobrália. Os nos-
sos correligionários não estão co-
metendo êsses atos, muito menos 
o Sr. secretário da Educação, por-
que s . Exa. jamais seria capaz de 
praticar atos dêsse tipo. Por isto, 
é nosso dever dizer ao povo mi-
neiro, primeiro, que o Sr. Se-
cretário da Educação está cum-
prindo o seu dever, procurando 
agir corretamente e com isenção; 

segundo que temos de defender 
também nossos correligionários do 
interior, que não estão fazendo 
aquilo que se tem dito nesta As-
sembléia. 

Sr. Presidente e Srs. Deputados, 
pena é que eu não possa ler, aqui, 
a informação prestada por D. Al-
genir de Paula Bonfim, Inspetora 

Seccional, nomeada de acõrdo com 
a Lei, porque tem curso de espe-
cialização, e foi nomeada para car-
go vago, de vez que a Inspet~ra 
daquela região residia em ca:atm.-
ga e não podia atender a Secc10n~1 
de Tarumirim. 

Gostaria, também, de ler outra 
carta dirigida ao Chefe do Depar-
tame~to do Ensino Primário, nas 
mesmas circunstâncias. Mas os Srs. 
Deputados poderão ver, ao lerem 
o Minas Gerais, quem está com a 
razão: se aquêles que reclamam 
ou se os que cumprem com o de-
ver. Tanto é verdade, que o Depu-
tado Altair Chagas, na reunião de 
ontem, congratulou-se com, o Depu-
tado Raymundo Albergana, pela 
corrigenda dos atos ali praticados. 
Mas, pela cópia dêste. ofício, . ve-
rificamos que nada fm corrigido. o que está já havia sido feito, e 
inclusive o Prefeito de Sobrália 
colocou, no Grupo, dez normalis-
tas dando-lhes facilidades para re-
sidlrem na cidade. Foi, portan-
to para colocar normalistas que o 
S~. Secretário da Educação tirou 
as protegidas dos Srs . Deputados 
que aqui reclamam, substituindo 
as leigas. Peço que sejam consi-
deradas como lidas cópias dos ofi-
cios enviados pela Seccional de Ta-
rumirh--n. 

"Tarumirim, 9 de março de 1966. 
Sra. Chefe do Serviço de Inspe-

ção e Orientação . 
Cumprimentando-a atenciosamen-

te levo ao seu conhecimento a si-
tuação das 49 unidades escolares 
da 121.a Inspetoria sob nossa dire-
ção, em face das denúncias feitas 
na Assembléia Legislativa por Depu-
tados interessados em boa votação 
no próximo pleito. 

Orientando-nos pelas denúncias. 
começamos ontem a verificar as 
irregularidades apontadas, sem que 
nenhuma autorização tivéssemos 
dado. Assim, viSitei ontem o G. E. 
José Severino, de SObrália. Encon-
tramos tOdas as serventes em seus 
postos e verüicarnos que as pro-
fessOras substituídas o foram por 
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normalistas. AS leigas, contratadas 
em caráter permanente antes da vi-
gência do atual Código do Ensino, 
lá estão. •As que foram dispensadas 
eram contratadas em caráter p1 e-
cário, sem estabilidade e creio que 
normalistas · podem substitui-las. 
O Sr . Prefeito, num gesto de inte-
r sse pelo ensino primário e se-
cundário de sua terra, adaptou 
uma casa com todo o confõrto pa-
ra morada das 11 normalistas que 
vieram de outras cidades distantes. 
A freqüência do dia acusou 668 
?lunos . Por orientação dos Depu-
ta os interessados, tôdas as pro-
fessoras legalmente dispensadas 
compareceram ao Grupo tentando 
tumultuar os trabalhos escolares. 

Nesta mesma data solicitei à Di-
retora do Grupo de Val-e-Volta, de-
nomin:tdo Pimenta da Veiga, exi-
gindo a qualificação das professõ-
ras, bem como certiàão de idade, 
em virtude de acusação de meno-
res convocadas para o exercício. 

Como não temos Inspetora Mu-
nicipal, nem Auxiliar de Inspecção, 
acrescendo ainda o fato de que ti-
vemos de assumir os trabalhos de 
matrícula e organização de classes 
nos 2 Grupos da sede por remoção 
das respectivas diretoras em fins 
de 1965, o trabalho tem sido retar-
dado. 

Contando com a compreensão tão 
comprovada de tõdas as funcioná-
rias dêste Serviço, cumpriment ·as 
cordialmente. 

(a.) Algemir de Paula Bonfim, 
Inspetora Seccional". . 

"Tarumirim, 9 de março de 1966. 
Exmo . Sr. Chefe do Departamen-

to do Ensino Primário . 
Em mãos o atencioso ofício data-

do de 24 de fevereiro do corrente 
ano, ontem recebido, solicitando 
verificar irregularidades no G. E. 
Agripino Vilas Novas, de Fernandes 
Tourinho. 

Em virtude de convocação para 
reunião de Inspetoras em Gover-
nador Valadares faremos pessoal-
mente a verificação na próxima se-
mana. Podemos, entretanto, adian-

tar que as professõras leigas con-
tratadas - Dineibra Neves da Silva, 
Maria Aparecida Pinto Ribeiro e 
Rute da Conceição Neves- não fo-
ram dispensadas, segundo informa 
ção da Sra. Diretora, e sim colo-
cadas no quadro das escolas de 
Senhora da Penha e Marumbá. 

Constituindo essa medida tam-
bém uma irregularidade, esta..:nos 
prontas a corrigi-la imediatamente. 

Atenciosamente, 
(a.) Algemir de Paula Bonfim, 

Inspetora Seccional". 
O SR . PRESIDENTE - Tem a 

palavra o Sr. Deputado Athos Vi-
eira de Andrade. 

O SR. ATHOS VIEIRA DE AN-
DRADE - Sr. Presidente e Srs . 
Deputados. 

Citado, nominalmente, há poucos 
minutos, pelo ilustre e nobre Depu-
tado Sebastião Anastácio, volto a 
esta Tribuna, par-a fazer reparos 
às afirmativas de s. Exa., que de-
clarou, referindo-se a êste Depu-
tado e ao nobre Deputado Altair 
Chagas, que nós teríamos incen-
tivado ou protegido atos de violên-
cia e perseguição em nossos mu-
nicípios, no Govêrno anterior. De-
safio o nobre Deputado Sebastião 
Anastácio, para que me dê um fato, 
apenas um ato de perseguição que 
eu tenha praticado no Govêmo do 
ilustre Sr. Magalhães Pinto. Muito 
ao contrário, quando prevalecia no 
meu município uma coligação UDN 
-PSD, contra a qual sempre me bati 
e contra a qual sempre fui vitorioso 
naquele município, foram destituí-
das várias serventes escolares, mi-
nhas c-ompanheiras, para, nos seus 
lugares, sere:n colocadas outras ti-
das como nossas adversárias. Ao 
retomar a liderança politica, depois 
do acõrdo do extinto Partido Re-
publicano com o Governa".dor Ma-
galhães Pinto, fiz questão absoluta 
de que aquelas serventes colocadas 
pela coligação PSD-UDN permane-
cessem em seus cargos, mes~ com 
prejuízo de minhas correligionári-
as. Dentre os nomes das serventes, 
citarei dois: D. Marina Sales e Sil-
via Alves, que foram por mim efeti-
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vadas nos seus cargos, nos quais fo · 
ram colocadas pela coligação PSD-
UDN . Portanto, não aceito a afir-
mação do Deputado Sebastião Anas-
tácio de que eu teria praticado atos 
de perseguição naquele município. 
Na verdade, procurei legalizar a si-
tuação . de pessoas que foram co-
locadas ali pela referida coliga-
ção. Subi à Tribuna por oito vê-
zes, para denunciar irregularidades 
e nenhuma dessas denúncias foi 
respondida, até agora, por qual-
quer Sr . Deputado do Govêrno. 

Leio, para conhecimento da Ca-
sa e do Deputado Sebastião Anas-
tácio, o radiograma que acabo de 
receber: "Deputado Athos Viei-
ra de Andrade . BHte. Continua-
mos aguardando vinda Inspetor Es-
colar pt Situação não mais admite 
demora pt Convênio está sendo des-
respeitado pt Dia 2013166 fecharei 
tôdas as Escolas d,o Convênio até 
que V. Exa. tome as necessárias 
providências a fim de que o mes-
mo seja respeitado pt Convoquei 
Câmara para oficialmente dar co-
nhecimento gesto extremo pt 

Xenophonte de Oliveira - Pre-
feito Municipal de Tarumirim" . 

Tome conhecimento, nobre Depu-
tado Sebastião Anas ácio, de que 
tem os apelado, reiteradamente, 
desta Tribuna, ao Sr. Secretário da 
Educação, p ara que investigue e 
envie uma inSpetora municipal ou 
seccional, para verificar se nossas 
denúncias são infundadas ou ver-
dadeiras. 

O Sr. Secretário da Educação 
telegrafou ao Prefeito de Tarumi-
rim, prometendo enviar para ali 
uma inspetora, o que, até hoje, não 
fêz. Levei ontem, pessoalmente, ao 
conhecimento do Sr. Governador, 
uma síntese das denúncias que aqui 
vimos fazendo, insistentemente. 
Nenhum dos fatos denunciados 
por nós foi desmentido até agora, 
porque são t o d o s verdadeiros. 
Não sou leviano; não faço acu · 
sações por mera demagogia po-
litica, e pode estar certo o Sr. 
Governador do Estado de que es-

tarei com S . Exa. quando estiver 
certo. Fui o único Deputado nesta 
C sa que fêz pronunciamento con-
tra a an quia dos estudantes em 
Belo Horizonte, pondo-me ao la-
do d Sr. Governador do Estado. 
porque naquele episódio, o Sr. Is-
rael Pinheiro esta v a com a razão. 
Não uso de oportunismo politico 
para fazer oposiç- o apaixonada . 
E s t a r c i, independent mente de 
qualquer apoio ou beneficio poll-
tico, sempre ao lado de quem es-
ti e r com a razão . Desafio o no-
bre Deputado Sebastião Anastácio, 
no sentido de que cite um fato 
apenas de perseguição no meu mu-
nicípio. Muito ao contrário, estou 
presentemente defendendo um cor-
relegionário de S. Exa., como fiz 
ontem, lendo aqui, desta Tribuna, 
có ia do mandado de segurança im-
petrado contra o Sr. Secretário 
ão Interior, para defender direi-
tos do Sr. Getúlio dos Reis, que 
foi nomeado pelo Sr. Magalhães 
into para o Cartório do Distrito 

de Aldeia, município de Conselhei-
ro Pena. ~ste jovem é filho de um 
ex-chefe do PSD naquele distrito . 
O Govêrno está usurpando os di-
r eitos dêsse seu correligionário 
e V. Exa. até hoje, não teve 
coragem de denunciar, desta Tri-
buna, êste fato. Eu o faço, por-
que não estou defendendo apenas 
amigos meus, mas defendo aquê-
les que têm os seus direitos usur-
parlos e que apelam para mim. 
p ois sou, nada mais, nada me-
nos do que representante do 
povo mineiro. Sou representante 
de uma corrente de opinião popu-
lar, e defendo os direitos daqueles 
que os têm usurpados pelo Govêr-
no, como é o caso dêsse correli-
gionário de V. Exa. 

Fica registrado êste desafio ao 
nobre Deputado Sebastião Anastá-
cio, amigo a quem muito prezo, no 
sentido de que aponte uma perse-
guição ou violência cometida ou 
c nsentida por mim, durante o 
tempo em que tive condições poll-
ticas neste Estado. 
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O SR . PRESIDENTE _ Tem a 

palavra o Sr. Deputado Waldomiro 
Lôbo. 

cure saber se foi de fato o Sr. 
Crispim J acques Bias Fortes quem 
d~terminou esta providência. Eu 

O SR. WALDOMIRO LOBO - Sr 
Presidente, Srs . Deputados. · 

. Tenho observado, nestes últimos 
dias, que o assunto predominante 
nesta Casa é o da política . Só se 
f~la em ARENA. Elementos sub er-
Sl'f_os, entr~ êles, ladrões, estão em 
açao. Já há propaganda, por aí, de 
el~mentos que deviam estar na ca-
d~Ia. ~ P?VO, na sua maioria, não 
ct,ã mwt:l unportãncia a Partidos e 
s~ a nomes. Em 3 de outubro úl-
timo, qualquer candidato que se 
apresentasse contra o Govêrno se-
r~ el.e_ito: E' claro que as de~ilu
so:s Ja Vleram. e .o povo é sempre 
en"'anado . As últrmas eleições não 
pod~riam deixar de fugir à regra. 
A9-uel~s que votaram no Sr. Israel 
Pinhe1:o pensavam que êle fôsse re-
~an7his~a :nesmo. Imaginavam que 
el_e Ia ficar contra o Govêrno e já 
ha multa gente com saudades do 
Sr. MagaJ.!lães Pinto. Agora, no 
en~anto, ha um lider em Minas Ge-
r::us que e chama Magalhães Pin-
t~ . ;Nós que vamos fazer compras 
d1ànamente~ sabemos que os pre-
ços cada dm sobem mais e ouvi-
mos comentários dos trabalhado-
res nesse sentido. Não queríamos 
fazer referência à política nesse 
momento. Mas, queremos citar um 
CB:!::O: te~os junto à Cidade Ind\13-
trlal dms sanatórios e uma esco-
la com ?50 crianças . As aulas no-
~~n!ls sao guardadas por dois po-
liCialS, porque as professôras não 
querem transitar s õ z in h a s por 
aquelas ruas. Pois bem: há dias 
que os guardas desapareceram da-
~uele local, sem nenhum aviso. Fui 
t:úormado de que estJ. ordem par-
tiu da Secretaria de Segurança 
Ora, ~r. Presidente, é ou não Se~ 
cretar:a de Segurança? o Sr. Se-
cretárw . daquela Pasta não pode, 
de man_eu~ nenhuma, cometer êste 
ato, PnnC1palmente com as crian-
ças e professôras daquele núcleo. 

Faço um apêlo ao Sr. Líder do 
Govêmo nesta Casa, para que pro-

na~ sei, mas dizem que s. Exa. já 
esta mal_ visto no meio das classes 
estudantil e dos comerciários. Por 
enquanto, ainda não acreditei que 
o Deputado Bias Fortes tivesse a co· 
ra~em de determinar que fôssem 
retrrados os guardas-civis que pres-
tayB:_m serviços às seguintes insti-
tmçoes: Fundação Waldomiro Lôbo 
n~s dois sanatórios; Escolas Com-' 
b~a~as Waldomiro Lôbo e Asso-
ciaçao Mineira .de Proteção à Cri-
ança, onde existem mais de 300 cri-
an~as ~ternadas, local que os la-
droes nao respeitam porque sabem 
qu~ lá não existe um só homem 
po:s a instituição é dirigida por ir: 
mas de caridade . Tirando os guar-
das-c_ivis que impõem um pouco de 
resp~n~o aos marginais, o Sr. Se-
cretano da Segurança está prati-
c!lndo um ato de insegurança. En-
fim, vamos esperar que o meu ami· 
go Líder do Govêrno, Sr. Mano~l 
Costa, tome conhecimento das mi-
nhas palavras. 

O SR. PRESIDENTE _ Com a 
palavra o Sr. Deputado Cícero Du-
mont. 

O SR. CíCERO DUMONT - Sr 
Presidente, Srs . Deputados. · 
. O Sr. Ministro da Fazenda anun-

c~o~, através de entrevista na tel~ 
Vlsa~ , e publicada no "Jornal do 
Brasil , de hoje, que, no 2° semes-
tr~ dêste ano, nós teremos conse-
gwdo . a estabilização da moeda . 
G?s~anamos de acreditar no Sr . 
Ministro da Fazenda não apenas 
por seus já poucos cabelos brancos 
mas, sobretudo, pela sua autori: 
da~e de homem estudioso da ma-
téna e de Ministro da Fazenda. 
A~ontec~, entretanto, que s . Exa., 
ha mrus de um ano, autorizou 
o Sr. Presidente da República 
C?m o endôsso do imaginoso Mi~ 
fi:IStro do Planejamento a anun-
CJ.ar a _estabilização e elá não veio. 
Gostartamos mesmo de estar en-
ganados a respeito dêste prognós-
tico. Ocorre que há certas mer-
cadorias que, não encontradas no 
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varejo, não adianta ê-las em esto-
que . Assim é que verüicamos que 
o Sr. Presidente da República, con-
duzindo a revolução, salvou oBra-
sil de ser entregue aos comunistas; 
restabeleceu a ordem; reduziu o 
índice inflacionário de 140% ao 
ano para 80%; reduziu o deficit 
previsto no Orçamento de 64 e 65 
de um trilhão, para 500 bilhões; 
emprestou 200 bilhões aos muni-
cípios e aos Estados e a nossa ba-
lança de pagamentos, que desde o 
Govêmo do Marechal Dutra até o 
ano passado não tinha um tostão 
de disponibilidade, tem agora 500 
milhões de dólares . Entretanto, o 
custo de vida continua a subir. Se-
ria mesmo preferível que o Presi-
dente da República tivesse, de cer-
ta maneira, fracassado em tôdas es-
sas iniciativas e acertado no custo 
de vida . 

A função do Estado é a de fazer 
0 bem-estar social e se o bem-es-
tar social para povo se mede pelo 
custo de vida, pela sua estabilida-
de o Govêrno do Marechal Caste-
lo ' Branco andaria bem se errasse 
em tôdas as medidas e acertass~ 
naquela que estabilizasse o custo 
de vida. o "Diário", na véspera 
da chegada do Sr. Presidente da 
República a Belo Horizonte, no 
dia 27, relacionou para S. Exa. 
apenas esta variação de preços: a 
gasolina, que em 64 custava apenas 
137 cruzeiros, em 65 chegou a 200 
cruzeiros; a carne, que ara de 800 
cruzeiros, chegou a dois mil; o fei-
jão, que era de 250, está a 800 cru-
zeiros. Isto para demonstrar o que 
está ocorrendo no setor do aumen-
to do custo de vida. O Presidente 
da República, cuja seriedade e ho-
nestidade ninguém põe em dúvida, 
que tem acertado nas medidas fi-
nanceiras e errado nas de econo-
mia política, que é capaz de levar 
a bom têrmo seus empreendimen-
tos por mais impopularizantes que 
sejam deveria a ·esta altura, resoL 
ver .a in.udar os "burros na subida". 
Lembram-se todos de que o Sr. 
Presidente da República declarou, 

quando mais acirrada era a cri-
tica à sua política financeira, que 
não se trocava burros na subida, 
referindo-se a seus Ministros da 
Fazenda e Planejamento. s. Exa. _!.i 
nha r azão, porque naquela ocaslao 
os burros representavam a fôrça da 
esperança· mas, quando os burros 
se cansam' e não têm mais fôrças 
para puxar a carroça, há. necess!-
dade de se mudá-los. Do contrário. 
carroça e burros cairão no abis-
mo . Estamos certos de que o Sr . 
Presidente da República, apesar do 
seu propósito - que é louvável -
haverá de pensar agora que é tem-
po de se mudar dois Ministros: o 
do Planejamento e o da Fazenda_. 
E se não fôsse tanto pela convem-
ência de encontrar quem melhor 
possa traduzir concretamente as 
teorias, seria pelo menos para dar 
ao povo a esperança de que a polí-
tica financeira do Govêrno ainda 
irá dar resultados. Fazemos essas 
criticas porque nós nos alistamos 
entre aquêles que batem palma.s às 
medidas do Govêmo . Aplaudimos 
mais as medidas do Oovêrno do que 
as criticamos . Mas, nesta hora, 
achamos que é melhor servir ao 
Brasil à Revolução e ao próprio 
eco da opinião popular . 

Agora mesmo o empresariado na-
cional reclama a falta de dinheiro. 
Não h á dinheiro I ~ao há crédito I O 
Sr. Presidente do Banco Centr~ 
Dênio Nogueira, que até hoje nao 
deve saber quanto custa o dinheiro, 
anuncia que para baratear o custo 
do dinheiro em 1%, vai reduzir os 
bancos. E o que está acontecen-
do? Nem o dinheiro barateou 
n m os bancos estão desaparecen-
do. Em conseqüência, o dinheiro 
sumiu e as indústrias caminham 
para o colapso, provocando o de-
semprêgo. 

O problema de São Paulo é me-
nos um problema político e mais 
econômico. Quando o Governador 
Adhemar de Barros aproveita a on-
da decorrente dêsses fatos para fa-
zer a sua promoção polltica, não 
está traduzindo o pensamento de 
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São Paulo e sim servindo de diag-
nóstico para uma crise econômica 
no País. 
Os paulistas representam o que iá 

de mais vanguardeiro em matéria 
de economia. De modo qu e, quando 
êles gritam, o Presidente da Repú-
blica tem que mudar os burros de 
sua carroça. 

O SR. PRESIDENTE - Com a 
palavra o Sr . Deputado Joaquim 
de Melo Freire . 

O SR. JOAQUIM DE MELO FREI-
RE - Sr . Presidente e Srs . Depu-
tados. 

Ocupamos novamente a Tribuna 
desta Casa a fim de continuar no.-:;-
sas denúncias de perseguições po-
líticas feitas pelo Govêrno do Es-
tado, em n essa região. Ainda hoje 
ouvimos atentamen e nesta Casa, 
as palavras do nobre Deputado Se-
bastião Anastácio, tentando justüi-
car e defender o Secretário da Edu-
cação, das acusações que têm sicfo 
feitas a S . Exa. Para nós, que ti-
vemos a ho ra de con iver com o 
atual Secretário da Educação, quan-
do atuávamos juntos na Comissão 
de Finanças desta Casa, tem cons-
ti uido motivo de surprêsa o com-
portamento de S . Exa . , porque fa-
zíamos o melhor conceito possível 
de sua pessoa . Infelizmente, no 
P.xercício do cargo de Secretário da 
E uc ção, S. Exa . tem deixado 
muito a desejar, pois sabemo3 
que o homem público precisa ser 
coerente em suas atitudes, e não 
ter uma posição no Govêrno e ou-
tra quando na Oposição. Quando, 
em companhia do Sr. Secretário da 
Educação, at ávamos na Comissão 
de Finanças desta Casa, víamos 
que em quase todos os Projetos d 
Govêrno, relatados ali, S. Exa, sub-
tituia o § 3° da mensagem gover-

namental, que estabelecia normas 
à instalação de ginásios estaduais, 
procurando com isso demonstrar ao 
povo que o seu interêsse era no 
sentido de facilitar a instalação 
dos ginásios . Mas, a atuação do 
Sr. Secretário da Educação tem 
sido t~talmente diversa porque 
neste Oovêmo temos tido, da par-

te de S. Exa. , as maiores dificulda-
des no setor educa·cional. Os giná-
Sios criados e instalados no Govêr-
no anterior, apesar de legalmente 
pront: s para funcionarem, não 
vem sendo bem vistos pelo Sr. Se-
retário da Educação, que tem 

demonstrado má vontade em per-
mitir o seu funcionamento . Há 
poucos dias, tivemos conhecimen-
to de u:na Portaria da Secretaria 
de Educação determinando que, 
para o funcionamento de ginásios, 
necessária se tornava a publicação 
de uma outra Portaria, autorizan-
do o funcionamento . Aquilo para 
nó , Sr. Presidente, foi uma sur-
prêsa, porque não vimos razão pa-
ra tal. Se os ginásios já estavam 
instalados o Diretor e o Secretá-
rio nomeados e empossados, não 
mais poderia o Sr. Secretário da 
Educação fazer tal exigência. Ain-
da outro dia comentamos, nesta 
Tribuna, o caso especifico da cida-
de de Itamogi. O Secretário da Edu-
cação prometeu ao Líder Aureliano 
Chaves que dentro de poucos dias 
eria publicada uma Portaria na 

qual determinava que aquelas exi-
gências eram apenas para os giná-
. ios não instalados. Até hoje esta 
Portaria nã foi publicada. 

Fazemos hoje, Sr . Presidente, 
um conceito muito diferente da-
uele que fazíamos do nosso cole-

ga atual Secretário da Educação. s 
Exa. e tã deixando de cumprir a 
sua palavra, uma vez que decla-
ro ao nosso Líder Aureliano Cha-
ves que a Portaria seria publicada 
o mais breve possível. Continua-
remos a aguardar a sua publica-
ção. 

O SR. PRESIDENTE - Com a 
palavra a Sra. Marta Nair Mon-
teiro. 

A SP..A. MARTA N1\IR MONTEI-
RO - S~ . Presidente, Srs. Depu-
tados. 

Movido pelo interêsse pessoal 
em causa, pelo revanchismo e o 
desespêro em não consegdir ou-
tra candidata que quisesse dispu-
tar o cargo da presidência da 
APPMG, um grupo de poucas pro. 
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fessôras procura fazer uma cam-
panha destrutiva ao nosso traba-
lho à frente dos destinos da clas-
se. 

Aceitamos a oposição alta, cons· 
trutiva, pois ela faz parte do pro-
cesso democrático . 

Mas, repugna -nos . a campanha 
de calúnia de tentativa de desmo-
ralização, 'de injúria, que jamais 
constrói principalmente quando 
é esta e~condida sob o anonimato· 

Houve um momento em que 
pensava refutar as tôlas acusações 
que me vêm fazendo. No e1_1tan~o. 
por serem anônimas, prefiro Ig-
norá-las. 

Mas deixarei aqui, para registro 
nos a~ais da Assembléia, o relató:-
rio de nosso trabalho puro, obsti-
nado cheio de ideal, sem outras 
inte~ções que não o da elevação do 
nível da classe do professorado e, 
conseqüentemente, do ensino ~ri
mário fundamental . 

Com 0 pensamento assim dlri~
do e sabendo que o professor pn-
mário é o artífice primordial e in-
substituível da gigantesca tarefa 
educacional, orientei · minha atua-
ção para aquêle setor . Assim é 
que procuramos, de tôdas as ma-
neiras, dar aos nossos professOres 
um pouco de assistência moral e 
material, pois amparando-~s em 
sua posição sócio-econôrmca e 
profissional, êles serão mais efici-
entes procurando, inclusive, me-
lhor habilitação para preparar as 
gerações. 

Sem procurar retratar o mundo 
de lutas quase sobre-humanas por 
quaisquer reivindicações traze-
mos, então, ao conhecimento de to-
dos de maneira sucinta, nossas 
con'quistas até aqui: 

1 - Paridade, que teve os se-
guintes passos: 

a - compromisso dos candida-
tos ao Govêrno de Minas com a 
Associação; 

b - emenda, através da Assem-
bléia, dando às antigas aposenta-
das o inicial de carreira (de 900, 
ou pouco mais, passaram a 8.500 >; 

c - embora não satisfaça ainda, 
conseguimos os padrões M-A, M·B 
e M-C, para as professOras aposen-
tas antes de 1946; 

d - trabalho ombro a ombro 
com Associação dos Inativos até 
conseguirmos a aprovação ~a Lei 
da Paridade pela Assembléia Le-
gislativa que, no entanto, foi veta-
da pelo Governador; 

e - luta árdua e individual com 
todos os Deputados para de~rubar 
0 veto, o que foi conseguido; 

2 - mudança de critério na ma-
trícula do curso primário no Ins-
tituto de Educação (de nível men-
tal para o zoneamento), pois, co-
mo estava, havia o privilégio so-
cial; 

3 - ampliação do número de 
vagas no Curso de Administração 
Escolar (de 40 para 160); 

4 - mobilidade do período leti-
vo e férias escolares para a zona 
rural (sugestões através de discur-
sos Indicações, etc.) ; 

5 - autorização · para dobra de 
turnos para Orientadora (Porta-
ria n.0 10, de 13/ 2/65); 

6 - novas oportunidades nos 
exames do SOSP, para as candida-
tas ao Curso de Administração Es-
colar visto influir em seus resul-
tado;, às vêzes, o fator emocional; 

7 - melhoria do valor das bOl-
sas de estudo para diversas espe-
cializações; 
8- trabalho em favor das pro-

fessOras municipais - que tam-
bém eram estaduais- alunas do 
curso de Administração Escolar. a 
fim de que não lhes fôssem corta-
das as bôlsas da Prefeitura. 

9 - nomeações proporcionais 
ao nú:nero de transferências, con-
forme determina o Código (de 120 
que queriam nomear em 1964, pa-
ra a Capital, passou a 760); 

10 - posse, nas férias, dos pro-
fessOres nomeados pouco antes 
daquele periodo; 

11 - volta dos alunos do Insti-
tuto João Pinheiro à sua Escola 
(a primeira vez); 
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12 - enriquecimento da Biblio-

teca da Associação; 
13 - serviço de procuratórios 

gratuitos para as associadas, feito 
por duas competentes funcioná-
rias; 

14 - duas manicures; 
15 - fundação de núcleos no in-

terior; 
16 - abatimento em hotéis na 

Capital e em Poços de Caldas, ca-
sas comerciais, etc.; 

17 - assistência dentária a pre-
ços módicos (2 dentistas); 

18 - fluoretação infantil gratui-
ta; 

19 - efetivaç~o de professôras 
leigas com 8 anos de efetivo exer-
cício no Magistério ( art. 12 da 
Lei 3. 422/ 65 - trabalho meu e do 
Deputado Geraldo Qulntão); 

20 - efetivação de normallsta 
contratada com 5 anos de efetivo 
exercício (do Curso Colegial No r-
mal ou de Formação, assim como 
de Curso Normal Regional ou Gi-
nasial Normal - art. 3 da Lei n.9 
4.035 de 30 de dezembro de 65); 
das e substitutas possibilftando o 
de descontos indeVidos; 

21 - fizemos executar a lei que 
dá direito às professOras norma-
listas concursadas, maiores de 35 
anos, de serem nomeadas para lu-
gares onde não há candidatas com 
a idade prefe"rencial ( 18 a 35 anos) 
- Lei 4 . 320/64); 

22 - simplificação da burocra-
cia para pagamento de licenças 
pelo art. 175 (gestação) -Portaria 
312/65, Ind. 766- "M.G." de ... 
26!3/65; 

23 - idem, para os servidores es-
taduais transferidos a fim de se-
rem os próprios p:lrtadores da or-
dem de pagamento (Portaria 2771 

. 66 - ''Minas Gerais" de 30/6/65; 
24 - licença para tratamento de 

saúde ser considerada como de 
e!etlvo exercício (art. 18 da Lei 
3.422/65); 

25 - tOlha única para contrata-
das e substitutas, possibilitando o 
recebimento mensal pelas Coleto-
nas, sem as antigas delongas <Diá-

rio da Assembléia em 25/2/65 -
Indicação no ... ) ; 

26 - permissão do Secretário 
de Educação para consulta às leis 
durante o Concurso de Diretores 
(não pôde ser feito por falta de 
material para tôdas); 

27 - recebimento de vencimen-
tos pelas contratadas e substitutas 
então em pendência. Embora as 
escolas fôssem consideradas ne-
gais, as professOras haviam pres-
tado seus serviços; 

28 - efetivação e estabilidade 
de diretoras e professôras, res-
pectivamente, de acOrdo com a lei, 
e cujo direito lhes era negado; 

29-interrupção pela Previdência 
de descontos indeVidos; 

30 - fundação da Cooperativa 
Habitacional das Professôras, sob 
a responsabilidade de Leonor San-
tos e Geralda Damata Pimentel 
(Presidente e Diretora, respectiva-
mente, da referida Cooperativa): 

31 - emenda, na Assembléia Le-
g.lstiva, possibilitando a aplicação 
da Lei de Paridade às professOras 
aposentadas no Padrão M-F, an-
tes da Lei 3. 214, isto é, dando-lhes 
o direito ao padrão M-H (Lei n. 
4.057, de 31112f65- Promulgada em 
812166 e publicada no Diário da As-
sembléia em 1012166); 

32 - escrita comercial e corres-
pondência rigorosamente em dia; 

33 - elevação do patrimônio da 
Associação em, aproximadamente, 
50 milhões de cruzeiros; 

34 - de nossa verba de subven-
ções, destinamos 32 milhões de cru-
zeiros à Associação para o reajus-
tamento do preço da nova sede em 
construção e outras despesas (re-
cebemos a primeira parcela) ; 

35 - apoio moral e financeiro aos 
justos movimentos reivindicatórios 
da classe e obras sócio-religiosas; 

36 - ampliação do número de 
associadas; 

37 - indicação para nomeação-do 
Chefe do Departamento do Ensino 
Primário, em lista tríplice (foram 
aproveitados dois nomes entre os 
três); 
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38 - indicação de uma professôra 

para ocupar uma Diretoria da Pre_ 
vidência; 

39 - indicação no sentido de o 
policiamento das escolas ser feito 
pela Policia Militar; 

40 - assistência enérgica e efe-
tiva a professôras vítimas de a-
gressões; . 
41 - eficiente assistência jurídica, 

pelo advogado da Associação que 
interpôs diversos recursos, impe-
trou muitos mandados de seguran-
ça, emitiu pareceres, colaborando 
com o respeito aos direitos da mes-
tra; 
· 42 - interferência junto ao Sr. 

Secretário pela não anulação do 
Concurso para Diretoras, atendendo 
aos primeiros pedidos a favor de 
sua validade . Não pude ser aten--
dida por aquela autoridade, por es-
tar o caso entregue ao Advogado-
Geral do Estado, em face do recur-
so interposto pela UMSP a favor 
das anulações; 

43 - colaboração com o movi-
mento pró-aumento dos professô-
res secundários; 

44 - pagamento das professOras 
e serventes contratadas e substitu-
tas antes do Natal e das férias de 
julho; 

45- imediato concurso para Ori-
entadores do Ensino recém-forma-
dos, a fim de que não tivessem de 
voltar às suas classes (so:nos con-
tra êste concurso, porquanto é mui-
to maior o número de vagas que 
o de candidatas) ; 

46 - empréstimo bancário com 
amortização facilitada; 

47 - perdão e redução de divi-
das pela Previdência, para algu-
mas professôras doentes mentais, 
tuberculosas ou muito necessita-
das; 

48 - melhoria nos atendimentos 
do IPSEMG no interior, embora de-
ficiente ainda; 

49 - publicação no "Minas Ge-
rais" das vantagens que aquêle 
Instituto ofereçe aQS seu$ asaocla-
Cos; 

50 - 19 cursos completos, cons-
tantes de: Português, Matemática, 
Psicologia, Metodologia, Conheci-
mentos Gerais, Literatura Brasilei-
ra e Portuguêsa; um de Legislação 
Escolar e do Pessoal e um de de-
coração para o Natal, etc; 

51 - elaboração de apostilas de 
tôdas as matérias acima, com exce-
ção de Matemática; 

52- através de projeto nosso, na 
Assembléia Legislativa, criação e 
instalação da Escola Nonnal No-
turna no Instituto de Educação; 

53 - criação do Colégio Estadual 
de Campo Belo {Indicação em 1613 
164); 

54 - indicação para sua trans-
fonnação em Colégio Industrial 
(14/8/64); 

55 - fundação do "Jornal da 
Professôra .. , com tiragem de 15.000 
exemplares; 

56 - criação do "Centro das Tra-
dições Mineiras", através de proje-
to meu, sancionado pelo Governa-
dor; 

57 - participação em Congressos, 
Seminários, de interêsse da classe 
e do ensino, acontecimentos sociais 
etc.; 

58 - excursões sócio-culturais; 
59 - matrícula de todos os ex-

cedentes da Escola de Educação 
Física, em 1965; 

60 - grande trabalho em favor 
dos excedentes de Medicina, em 
1964; 

61 - ampliação de salas e vestiá-
rios da Escola de Educação Física; 

62- aumento de vencimentos na 
base de 106% em 1959; 

63- de Cr$ 1.800 em 1960; 
64- de Cr$ 5 .000 em 1961, quan-

do os lideres dos funcionários já. 
haviam concordado em Cr$ 3 . 000; 

65 ......: aumento de 50% em 1962, 
quando o Govêrno ameaçava con-
gelar os vencimentos; tomamos, na 
oportunidade, enérgica posição con-
tra o referido congelamento; 

66 - de 60%, quando o Govêmo 
se propunha a nOIJ d~PJ 50%, em 
1963; 
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67- vigência do aumento a par-

tir de .111011963, quando o Govêrno 
a quena em janeiro de 1964 · 

68 - incorporação do ab~no de 
50% a partir de jQlho de 1963 quan-
do o Govêmo a desejava e~ outu-
bro do mesmo ano· 

69 - em abril de' 1963, queda, en-
tre outros, dc;>s vet:os que incorpo-
raram a gratificaçao da auxiliar e 
que nos deram novos níveis sala-
riais {o inicial passou de Cr$ 40 . 000 
para Cr$ 50 . 400); reescalonamen-
to; 

70 - aumento de 50% em outu-
bro de 1964, quando defendíamos 
intransigentemente, os 70% que' 
foram dados aos funcionários . {o 
Govêrno descontou-nos 20% do 
que tínhamos direito por fôrça de 
lei, por direito adquirido, atra-
vés da queda ao veto do Art 296 
do Código, o que nos prejudicou 
material e moralmente); 

71 - acôrdo para recebimento 
dos _atrasados, em apólices, que o 
Governo nos ficou devendo pela 
queda do referido veto: Lei n 9 3160 
- Art . 4.o - {muitas cidades já 
receberam, outras estão prestes a 
receber e a maioria teve suas fô-
lhas perdidas nas Secretarias -
fato denunciado por m1IÍl da Tri-
buna); é conveniente lembrar que 
foi providenciado o acôrdo quanto 
ao , recebimento dos atrasados em 
apolices e a vigência do inicio do 
pagamento dos novos níveis sala-
riais, porquanto, naquela oportuni-
dade, tornou-se desaconselhável a 
continuação de movimentos que pu-
d~ssem ser mal interpretados. Se 
nao tivéssemos aceitado o referido 
acôrdo naquela época, não teria-
mos co~guido os Cr$ 50.400 e 
muito menos os atrasados pois em 
administrações anterior~. h~uve 
débitos do Govêrno para com a 
classe, hoje caídos em exercício 
findo; 

72 -:- aumento de 70%, quando os 
demalS servidores p1ibllcos sõmen-
te tiveram 50% (para atendimento 
desta reivindicação, tivemos que 
EIDtrar em acOrdo com o Govêmo 

d~ entã~- apoiamento de suas re!-
vmdicaçoes na •Assembléia Legisla-
tiva: prorrogação); 
_ 73 - incorporação de gratifica-

çao ~e Cr$ 2 . 000 aos vencimentos 
de diretora e mais o aumento de 
Cr$ 8.000; 

74 - gratificação para diretora 
designada; 

75 - acréscimo de dois padrões 
à carreira de professôra · 

76 - melhoria do val~r dos pa-
drões e gradação hierárquica nes-
tes; 

77 - carreira de Orientadora de 
Ensino; 

78 - melhor quali!icação hierár-
quica para Diretora, em conseqüên-
cia do acréscimo de dois padrões 
para a Professôra, da carreira de 
Ori~ntadora, da diferenciação gra-
dativa entre os padrões da incor-
poração da gratificação 'de 2. 000 e 
do aumento de Cr$ 8.000; 

79 - participação dos Fiscais 
Permanentes de Escolas Normais 
Oficiais em todos os aumentos de 
vencimentos {embora assinados por 
Deputados integrantes de comissões 
técnicas_ das quais não fazíamos 
parte, eles eram de nossa auto-
ria); 

80 - elevação e unificação dos 
vencimentos das serventes· 

81 - efetivação .das sen:entes; 
82 - atualização dos pagamentos 

atrasados no interior, variáveis en-
tre 3 e 22 meses· 

83 - legalização da escritura da 
Granja Santa Maria; 

84 - enérgico trabalho contra 
perseguições políticas; 

85 - comemorações do "Dla do 
Professor"; 

tum
86 - mlsas e homenagens pós-

as às nosaas colegas· 
87 - assistência ff.nan~lra e mo-

ral a algumas professôras compro-
vadamente desassistidas; 

88 - assistência jurídica lr&tuita 
às nossas professôras <causas pro-
fissionais) ; 

89 - assistência mádlca gratuita 
<ginecologia em geral~; 
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90 - consideração de utilidade 
pública de diversos estabelecknen-
tos de ensino; 

91 - inauguração, na sede da As-
sociação, da galeria das ex-presi-
dentes, perpetuando, assim, alem-
brança daquelas que tanto traba-
lharam pela classe; 

92 - renovação do mobiliário, 
equipando a sede condignamente; 

93 - Indicação no sentido de o 
Govêrno implantar em Campo Be-
lo a 5.0 e 6.~ séries primárias <14181 
64); 

94 - diversas bOlsas de estudos; 
95 - sugerimos a impressão do 

r-Ovo Programa de Ensino em sé-
ries; 

96 - protestamos contra sua 
venda; 

97 - posição contra efetivação 
de professOra leigas com um ano 
de exercício; 

98 - 40% de risco de contágio 
para professOras que trabalham em 
escolas de hospitais de doenças con-
tagiosas. 

Além das conquistas citadas, fi-
zemos diversas outras reivindica-
ções que não lograram êxito, tais 
como: diversos pronunciamentos 
contra a alta do custo de vida; 
pela reforma do Código do Ensino 
Primário; reforma dos Estatutos; 
vinculação de nossos venc·mentos 
ao salário mfnimo; abono de duas 
faltas mensais; pelo comissiona-
mento ser considerado como de 
efetivo exercício até a data da lei; 
desvinculação da polftica do ensi-
no e do Magistério; somente pro-
vas de habilitação para diretoras 
técnicas e inspetoras; financiamen-
to de compra de carros pela Cai-
xa; maior contrôle da imprensa 
sôbre o noticiário policial; contra 
aumentos sucessivos dos coletivos 
na Capital; pedido para realização 
de concurso de diretoras e inspe-
toras no decorrer do Govêrno pas-
sado; criando Ginásio Estadual Fe-
minino Noturno no Instituto de 
Educação; Colônia de Férias para 
ProfessOras, no litoral; escola ru-
ral ~m 1-filUnba · observancta riJo-

rosa do Código; enquadramento 
das Orientadoras de Ensino em pa-
drões mais elevados, tendo-se em 
vista o tempo de serviço; melhor 
classificação para auxiliares de di-
retoria, nomeadas; completa pari-
dade das professOras aposentadas 
antes da "Lei Júlio de Carvalho"; 
melhores condições para professO-
res rurais; elaboração de progra-
mas para escolas primárias notur-
nas, rurais, de excepcionais etc.; 
pagamento antecipado pela Previ· 
dência; uma creche em ponto cen-
tral para filhos de professOras e 
funcionários do Estado no período 
de trabalho; salário mínimo da Ca-
pital (Cr$ 84 . 000) para professOras 
rurais níveis A e B, atendendo ao 
Art . 296 do Código (em tramita-
ção); criação do InStituto Estadual 
para Excepcionais Helena Antipoff 
(de amparo aos excepcionais de 
qualquer condição social, sexo e 
idade. na falta de responsáveis) ; 
pensão à filha de Nair Santana ( n 
diretora assassinada), etc .. 

Para o próximo triênio deseja-
mos seguir a mesma linha de tra-
balho, fazendo as reivindicações 
oportunas e, principalmente, a con-
secução de mais uma vantagem 
para a classe, qual seja a Gratifica-
ção Especial de Magistério . 

Nossa plataforma consta do "Jor-
nal da ProfessOra", de janeiro . 

Assim, com a consciência tranqüi-
la de muito haver trabalhado, espe-
ramos ser honrada com o apolo 
- pelo voto pessoal ou em sobre-
carta - das associadas de 1965, de 
acOrdo com os nossos Estatutos, a 
fim de que continuemos estimula-
das para levantar cada vez mais al-
to a bandeira que vimos empunhan-
do. 

- Esgotada esta hora, segue-se a 

DISCUSSAO E VOTAÇÃO DE 
PROPOSIÇõES 

O SR. PRESIDENTE - Estão 
abertas as inScrições para a Reu-
nião de segunda-feira próxima, dia 
21 , 
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QUESTAO DE ORDEM 

O SR . LúCIO DE SOUZA CRUZ 
- Sr. Presidente, requeremos a V . 
Exa., ouvida a Casa dirigir a pêlo 
ao Exmo . Sr. Ministro da Educa-
ção, a fim de se assegurar matri-
cula aos excedentes das Escolas de 
Medicina, desta Capital . Segundo 
estamos informados, o nobre Depu-
tado José Maria. Magalhães apre-
sentará emenda estendendo a me-
dida aos excedentes de outras es-
colas . 

Tratando-se de assunto relevante 
e urgente requeiro a v. Exa. que 
verifique a possibilidade da Comis-
são de Educação proferir parecer 
oral sôbre o Requerimento, a fim 
de que êle possa ser votado na 
Reunião de hoje . 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa, 
no momento oportuno, consultará 
o Presidente da Comissão de Edu-
cação a respeito da questão de or-
dem levantada pelo Sr. Deputado 
Lúcio de Souza Cruz . 

NOMEAÇÃO DE COMISSAO 

A Mesa nomeia Comissão Espe-
cial para representar a Assem-
bléia Legislativa no 7.° Congresso 
dos Municípios do Alto-Médio São 
Francisco, segundo Requerimento 
ào nobre Deputado Cícero Dumont. 
A Comissão ficará constituída dos 
Deputados: Jorge Vargas, Cícero 
Dumont e Otelino Sol. 

QUESTÃO DE ORDEM 

O SR. JORGE FERRAZ -Sr. 
Presidente 

A Emenda Constitucional n . 14 
veda ao Legislativo a iniciativa de 
projeto de lei pelo qual possa ha-
ver aumento de despesa. 

No caso do veto o Executivo ma-
nifesta sua intenção contrária à 
proposição que, multaa vêzes, traz 
aumento de despesas . 

A derrubada de um veto po-
de, em alguns casos, renovar pro-
posição que acarreta despesa para 
o erário público. 

Não estaria assim, nestes casos 
prejudicada nova intervenção d~ 
Assembléia através do veto? 

O Instituto do veto não so-
freu, em face da Emenda Consti-
tucional n°.14, restrições que impli-
quem em tnagem obrigatória para 
sua inclusão em pauta? ' 

A quem caberia esta triagem em 
caso afirmativo na segunda ~da
gação? 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa 
informa ao ilustre Deputado Jorge 
Ferraz, a respeito da questão de 
ordem, o seguinte: 
. A m~té~a, de certa forma, escapa 
a mecamca do Poder Legislativo, 
porque ela se localiza na área das 
relações entre os Podêres. O as-
sunto é atinente a essa etapa tran-
sitória de implantação das técnicas 
do Ato Institucional n . 2 e também 
das técnicas da Lei Constitucional 
n . 14 . 

Se existem, neste momento, fatos 
que podem provocar esta situação 
sObre a qual se referiu o nobre 
Deputado, de hoje para a frente, 
co:n os projetos votados por esta 
Casa, obedecendo aos dispositivos 
da Lei Constitucional n. 14 isto 
não mais ocorrerá. ' 

O assunto, p~is, se liga àqueles 
fatos decorrentes de projetos que 
foram votados e aprovados na ca-
sa antes do ~\.to Institucional n. 2 
e da Lei Constitucional n° 14 em-
bora não sendo assunto vinctilado 
como disse, à vida interna do Po~ 
der Legislativo. 

Parece a esta Presidência que o 
Poder Executivo concorda em que 
êste tipo de matéria provoque au-
mento de despesas, porque se ori-
gina de uma situação anterior ao 
Ato Institucional n9 2 e à Lei 
Constitucional n 9 14. 

São problemas transitórios desta 
fase de mudança da mecânica cons-
titucional. Finalmente, cumpre di· 
zer que, de fato, êste é o melhor 
entendimento, pois o Ato n . 2 e a 
Lei Constitucional n . 14 tratam de 
projetos, isto é, elemento de elabo-
ração da Casa, enquanto o veto é 
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oposto à "Proposição de Lei", ele-
mento que escapa à jurisdição dês-
te Poder. 

Sôbre a Mesa Parecer de Reda-
çã-o Final ao Projeto n . 3 .473j65, 
que concede .pensão à viúva do Sr. 
Eulino Manoel da Silva . 

Em discussão. (Pausa) . Não há 
oradores inscritos . Encerro a dis· 
cussão. 

Em votação . Para encaminhá-la, 
tem a palavra o Sr . Deputado Fio-
rivaldo Dias. 

O SR. FLORIV ALDO DIAS -
Sr . Presidente, Srs . Deputados. 

Desnecessário seria ocupar esta 
Tribuna para dizer que estou de 
acôrdo com o Parecer de Redação 
Final ao ~rojeto n° 3.473/ 65, de au-
toria governamental, que concede 
pensão à viúva do Sr. Eulino ManO-
el da Silva, porque vejo que se tra-
ta de medida perfeitamente justa e 
merecida. 

Mas, Sr. Presidente, à. razão pe-
la qual ocupo, neste momento, a 
Tribuna, é para comentar uma re-
portagem publicada, hoje, no "Diá-
rio de Minas", como seqüência de 
uma novela denominada "Gover-
nador Valadares, capital do cri-
me", e que está em seu 15.0 capítu-
lo. O repórter do "Diário de Mi-
nas", nessa sua série de reporta-
gem, vem denegrindo aquela bela 
capital do Vale do Rio Doce. O 
jornalista, no entanto, não atingiu 
apenas as pessoas de Governador 
Valadares com a sua pena mali-
ciosa . Foi muito além: fêz injusti-
ças a outras pessoas, de outras ci-
dades, como, p:lr exemplo, à fami-
·lia C~lhau, da cidade de Ipane:na. 

No caso "subjudice" sou auspei-
to, uma vez na condição de genro 
do velho chefe Calhau, que rele-
vantes serviços prestou a região do 
Vale do Rio Doce. Naquela época, 
dificilmente apareciam chefes que 
quisessem conduzir os destinos da 
região e zelar pela justiça daque-
las plagas. 

Sr. Presidente, estou ocupando 
esta Tribuna menos como repre-
sentante do povo, mas como re-
presentante da familla Calhau. 

Quero deixar o meu protesto con-
tra esta página infeliz do "Diário 
de Minas" de hoje. O jornalista diz 
que a família Calhau é responsá-
vel por crimes naquele município. 
Trata-se de uma declaração levia-
na . Quem vive fora daquele mu-
nicípio, daquela região, e não com-
pulsa a sua história, não sabe 
quem foi o coronel João Calhau e 
não pode denegrir o nome da fa-
mllia que deixou. 

Como disse, Sr. Presidente sou 
suspeito por ser parente da famí-
l~a e oc~ uma cadeira no Legisla-
t ivo mmeiro, devo dizer que foi 
pelo ~afejo daquela familla e quan-
do amda era vivo o velho João 
Calhau . Tive a felicidade de pri-
var da amizade daquele a que:n 
Assis Chateaubriand deu o nome 
de "Bufalo Bill de Minas Gerais". 
o_ livro deveria ser publicado e 
nao sei porque motivo isto não 
aconteceu. 1l:le foi um verdadeiro 
"Varão de Pluta.rco", deixando 
marcas indeléveis do seu trabalho 
em prol dos necessitados, para 0 
progresso daquela região, no bom 
sentido . É irreverente, portanto 
esta alegação do repórter, porq~ 
se ninguém conheceu o Cel. .r oão 
Calhau, o tempo se incumbirá de 
dar a resposta . É o que costumo 
fazer, no decorrer da minha vida 
pública, quando alguma cotsa é as-
sacada contra mim. Deixo que o 
tempo responda. 

Não posso deixar de registrar 
n.êste meu protesto que o Sr. Fran-
ciSco Faustino Gouveia, . a quem se 
tachou de analfabeto, é Agrônomo 
e Técnico-Agrícola, formado pela 
Escola de Viçosa . E, se exerce o 
cargo de Juiz de Direito, é por 
uma contingência de ordem polí-
tica e administrativa. 

Se esta acusação fõsse à minha 
pessoa, eu não daria resposta, por-
que tenho advogado que é o próprio 
tempo, para me defender. Mas há 
uma injustiça contra a támrua' ca-
lhau, representada aqui pela mi-
nha pessoa e, como disse, quero 
deixar o meu protesto contra e.ssa 
reportagem tendenciosa, contra 
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uma família, que é um exemplo de 
ctignidade na vida pública de Mi-
nas Gerais e daquela região, onde 
o velho Calhau deixou os melhores 
serviços prestados, saneando mo-
ralmente aquela região. suceden-
do-lhe na vida pública e para en-
riquecimento da sociedade uma 
família magnífica, composta dos 
melhores elementos, que constitui, 
sem nenhum favor, a maior he-
rança que podia legar ao Pais. 

O SR. PRESIDENTE - Te:n a 
palavra, para encaminhar a vota-
ção, o Sr. Altair Chagas. 

O SR. ALTAIR CHAGAS- Sr. 
Presidente, Srs. Deputados, estou 
de acôrdo com o Parecer de Re-
dação Final ao Projeto n.0 3 . 473 
que concede pensão à viúva de 
Eulino Manoel da Silva. Mani-
festado êste meu ponto-de-vis-
ta, peço permissão para fazer rá-
pidas considerações e oferecer li-
geiros reparos ao discurso, ainda 
há pouco proferido pelo nobre De-
putado Sebastião Anastácio. 

S. Exa. , em seu discurso, fêz 
transcrever Ofício da Sra. Inspe-
tora Seccional de Tarumirim, D . 
IAlgenir de Paula Bonfim, e fêz ou-
tras considerações que, se não res_ 
ponder nesta Reunião, ainda na. 
calor das referências feitas, po-
deriam deixar a impressão de que 
êste Modesto Deputado teria se-
gundas intenções, menos cívicas 
e patrióticas, quando ocupa o 
microfone desta Assembléia. Se 
é verdade que não temos em no-5-
sa pequena vida pública mani-
festado ambição maior, muito me- · 
nos te:nos pretensão de nos apre-
sentar. como sendo melhor do que 
ninguém. Não será demais procla-
mar, alto e bom som, modestia à 
parte, que a nossa vida pública é, 
sob todos os pontos-de-vista, inata-
cável. Somos daqueles que podem 
enfrentar a opinlão dos seus adver-
sários e a opinião pública de cabe-
ça erguida, porque não se encon-
traria em nossa vida particular, 
profissional ou pública, qualquer 
restrição, qualquer conduta menos 
llsongelra. E não haveria, em 

pronunciamento nosso, outra in-
tenção a não ser a de colocar 
nos devidos lugares tudo aquilo 
que chega ao nosso conhecimen-
to . 1!: com êste intuito que ocupo, 
neste momento, a Tribuna da As-
sembléia, para fixar, uma vez mais 
e de uma vez por tôdas, nossa posi-
ção quanto às denúncias que te-
mos feito sôbre irregularidades no 
interior do Estado, ressalvando 
que temos reconhecido a lisura 
do Sr. Governador do Estado que, 
inclusive, chegou a publicar, no 
órgão Oficial, decreto proibindo a 
contratação e remoção ue funcio-
nários, lisura que também reconhe-
cemos no Sr. Secretário da Edu-
cação, que fêz publicar Portaria 
fixando critérios para contratação 
de regentes. Temos protestado 
contra as irregularidades cometi-
das no interior do Estado. A Sra . 
Inspetora Algenir de Paula Bon-
fim, que é funcionária habllitada 
e capaz, mostra-nos, no seu oficio, 
falta de isenção, porque não se 
limita apenas a informar ao Sr. 
Secretário o que observou, mas 
faz considerações de ordem políti-
ca, que ultrapassam as esferas de 
suas atribuições. No inicio, diz 
que saiu apurando irregularidades 
denunciadas por Deputados inte· 
ressados em obter boa votação. Is-
to não é de sua competência, pois 
a ela cabe apenas apurar se exis-
tem ou não as irregularidades. Não 
é de sua atribuição saber se o De-
putado está ou não interessado em 
melhorar sua votação. Em primei-
ro lugar, aquela autoridade não 
nos conhece ao ponto de saber 
nossa intenção. Em segundo lu-
gar, não lhe cabe indagar a inten-
ção de qualquer homem público, 
mas apenas apurar se houve ou 
não irregularidade, se foi afastada 
a professôra, se está sendo ou não 
observado o Código do Ensino Pri-
mário. Diz, mais, que o Deputado 
o.rientou as professôras para tu-
multuar os trabalhos. E' uma afir-
mação audaciosa, para não dizer 
leviana. Ela não estêve conosco e 
ignora a orientação que demos. 
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Orientamos as profe~ôras J?ara que 
não abandonassem o serviço, por· 
que a intenção de quem as dispen-
sou, é, exatamente!.. config~rar 0 
abandono de emprego. Assim, . as 
oue têm direito ferido, por orien-
tação nossa estão comparecenc~o 
normalmente ao t rabalho. No ofl-
~io a Inspetora confessa que, em 
Fe:nandes Tourínho, foram trans-
feridas três professôras. :I!: ~~a d~s 
irregularidades que denunciei, pols 
há o decreto que proíbe a transfe-
rência de funcionári s sem auto-
rização do sr. Governador do Es-
tado . Ela confessou que ho~ve !\ 
transferência. Confessou ~ais que 
for'lm aàmitidas ~~rmallstas no 
município de Sobralla .. O f~to E:'m 
i ~&.o é irregular, maiS eXIste a 

Portaria no 7 proibindo a contra-
tacão de qualquer nor~allsta, de 
qualquer professôra. no mterior e 
na Capital inclusive manda~do 
aproveitar 'professôras especi~a
das. Na ocasião em que fiZe-
mos as denúncias, a ~ortaria 
foi desrespeitada. E' verdade que, 
agora, 0 contrato está liberado. 
Hoje é regular o contrato de nor-
mali~tas em Sobrália. Já reconhe-
ci, no discurso de ontem, a atua-
ção do Deputado Ra~undo Al_-
hergaria, . a quem ~}og1e1. Entre 
tanto naquela ocas1ao era irre~
lar, pOrque havia a Porta~ia prOI-
bindo. O segundo repa~~ e quan~o 
0 sr. Deputado Sebastlao Anasta-
cio me responsabiliza por fa~_ocor
rido em Tarumirim. Por ocasmo do 
inicio deo Govêrno do Sr.. Maga-
lhães Pinto, teria havido Irregula-
ridades com cobertur~ do Sr. Pr~
feitc Municipal, Dr. Xenofonte Oli-
veira. Devo reconhecer que o ~re
feito de Tarumirim é meu anu~o, 
é um homem que me trata mmto 
bem, recebendo de_ ffii?l o meomo 
tratamento, mas nao e me~ corre-
ligionário e não me apmou na 
e 1 e i ç ã 0 para Dep~tado Est~
dual. Não há entre nos a relaç~o 
oue pretendeu o Sr. Sebastlao 
.Anastácio, porque o Prefeito per-
tencia ao ex-PR, havendo apoiado 
em Tarumirim os doutores Márlo 
Assad e Humberto de Matos Reis. 

E quanto aos fatos narrados pe-
lo Deputado Sebastião Anastácio 
devo dizer que, a respeito de sua:c:; 
denúncias, nunca tiv~ conheci· 
mento de tais acon~ecrmentos . e 
nunca ouvi falar sobre tropelias 
na F,scola Rural Estrêla Dalva, ou 
Estrêla Azul. 

Na ocasião não era DePutac:Io 
a esta Casa. E' necessário, POIS, 
que se faça êste registro, porque 
disse S. Exa. que, juntamen-
te com o Prefeito e autorida-
de.. policiais dei cobertura à prá-
tica de atos ' arbitrários, invadindo 
escola com proteção pol:lclal. q 
que fizemos em Tarwrurim A foi 
abrir, em tôda a Comarca, cerca 
d(. 50 (cinqüenta) novas unidades 
escolares . . . 

Espero que as palavras fmaiS do 
Ofício da Inspetora, 9uando ela 
promete corrigir as inJustiças c<;>· 
metidas, sejam realmente cumpn-
das. 

Aqui sempre estarei, ?ão só pa-
ra fazer os devidos registros e re-
clamações, como tamb~m :eara elo-
giar as ações de retiftcaçao. 

0 SR. PRESIDENTE --Em . V Ci-
tação. Parecer de Redaçao Fmal 
ao Projeto n9 3.473/ 65. os Srs . 
Deputados que o aprovam quei-
ram conservar-se como se encon-
tram. (Pausa). Foi aprovado. 

_A Sanção. 
_A seguir, submetido à discus-

são e votação. é aprovado, sem de-
bates, o Parecer de Redação Final 
ao Projet.o no 3 . 548. 
-A Sanção. 

INDICAÇõES 

_ Logo depois, o Sr . Pres~dente 
submete à discussão e _yotaç_ao, ~a
da uma de sua vez, as Indicaço~s 
ns. 1. a50 e 1. 063, as quais sao 
aprovadas, sem debates. A 

O SR. PRESIDENTE - Sôbre a 
Mesa Indicação n 01 1. 064, corp pa-
recer favorável da Comissão de 
Assuntos Municipais . 

Em discussão. Não há o~adores 
inscritos, encerro a df:sc~sao . Em 
votação. Para encanunha-la, tem 
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a palavra o Sr . Sebastião Anastá-
cio. 

O SR. SEBASTIÃO ANASTACIO 
- Sr. Presidente, Srs. Deputados . 

Sou favorável à aprovação da 
presente Indicação. 

Aproveitando a oportunidade, 
quero prestar alguns esclarecimen-
tos com referência à pequena ora-
ção que proferi nesta tarde e aos 
discursos dos Deputados Athos Vi-
eira de Andrade e Altair Chagas . 

O nobre Deputado Altair Cha-
gas, ao final do seu discurso, fêz 
eferência a Oficio da Inspetora. 

Seccional de Fernandes Tourinho. 
A Inspetora não se exprimiu 

bem ao declarar que se trat..1.va de 
professôra, pois sabemos que uma 
professôra, nesse caso, deveria ser 
uma funcionár ia do Estado, no· 
meada ou contratada. No caso 
presente, trata -se de senhoras ou 
senhCiritas, leigas, que fizeram um 
curso de treinamento de 4 meses. 
Uma delas foi regente de cla3se 
vaga, o ano passado. A outra não 
tem nenhum direito, apenas, uma 
discutida preferência. A Inspeto-
ra municipal, ou Diretora, distri-
buiu-as nas escolas mencionada·s 
no ofício, onde julgou melhor o seu 
aproveitamento . 

Mas, o que me traz, principal· 
mente, a esta Tribuna, é o fato 
de o Deputaro Athos Vieira de An_ 
drade ter-se referido ao caso do 
Cart;ório do meu município. Disse 
..l. Exa. que eu nunca subi a esta 
Tribuna para defender. Estou aqui 
para dizer ao Deputado Athos Vi-
eira de Andrade que agradeço a 
sua interferência e ctigo ainda que, 
n o Govêrno da UDN, que terminou 
em janeiro dêsse ano, em várias 
oportunidades S. Exa. foi ao Sr. 
Secretári , acompanhado de pro-
fessôras que eram impedidas pelas 
diretoras de grupos de regerem 
classes que estavam vagas, apesar 
de serem normalistas . 

Devemos gratidão ao Deputado 
Athos Vieira, pela lisura com que 
agiu em tôdas as vêzes que a uma 
professôra normalista era negaJa 
regência de classe, no município 
de Conselheiro ·Pena. 

_Mas, Sr . Deputado Athos Vieira, 
nao subo a esta Tribuna para 
ventilar o caso do Escrivão de Paz, 
de Vila da Aldeia, meu amigo e 
companheiro, pelo seguinte moti-
vo: o concurso foi realizado . 

Foi candidato único. Passou e 
já foi nomead.o. O ato está publi-
cado. Fui à Secretaria com o 
candidato e verifiquei que havia 
uma suspen.são provisória da en · 
trega dêste ato . ~le foi cientifica-
do disto e eu também. Não toniei 
providências porque não havia ne-
cessidade; primeiro, porque êle foi 
candJdato único, já nomeado; se-
gundo, porque não há prejuízo fi-
nanceiro de vez que êle está exer· 
cendo o cargo interinamente; ter . 
ceiro, p orque não houve engano 

r.. o concurso. Foi feito de acôrdo 
com a Lei, e, se não o fôsse, acho 
r,ue êle poderia fazê-lo novamente, 
pois tem competência para isso. 

De qualquer maneira ,o jovem 
Getúlio está com o seu lugar ga-
rantido. Acho que, então não ha-
via necessidade de o Deputado 
Athos Vieira impetrar mandado de 
segurança. Tenho certeza de que 
se S . Exa. soubesse dêsses fatos, 
não faria isso. 

Esperando, pol.S, ser compreen-
dido pelos Deputado-; que ocupa .. 
1 am esta Tribuna, declaro mais 
uma vez que estou de acôrdo com 
o parecer sôbre esta Indicação. 

O SR . PRESIDENTE - Em 
v c tação a Indicação n° 1. 064 : Os 
Srs. Deputados que a aprovam 
queiram permanecer como se en-
contram. (Pausa) . Foi aprovada. 

Sôbre a Mesa, Requerimento 
n 01 1.169, do Deputado Lúcio de 
Souza Cruz, que faz um apêlo ao 
Ministro da Educação, no sentido 
de assegurar a matrícula, no cor-
rente ano, aos excedentes da Esco-
la de Medicina de Belo Horizonte. 

A Mesa consulta o nobre Depu-
tado Ataliba Mendes, como inte-
grante da Comissção de Educação 
e Cultura, se pode, oralmente, emi-
tir parecer a respeito do assunto, 
co:no foi requerido pelo nobre De-
putado Lúcio de Souza Cruz, em 
questão de ordem anterior. 
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EMENDA N 9 1 

PARECER ORAL AO REQUERI-
MENTO N° 1 .169 Que 0 apêlo se estenda também 

ao Governador do Estado. 
Sala àas Reuniões, 18 de março 

0 SR. ATÁLIBA MENDES -
sr Presidente. achando-se ausen-
tes desta casa o Presld~n!e e o 
vice-Presidente da conussao di~ 
Educação e Cultura, eu, na ~ 
dade de membro de~~ com o. 
no exercicio da Presldencia, quero 
declarar a V. Exa . que estamos 

de 1966 . lh-(aa) José Maria Maga . aes.-
Lúcio . de Souza Cruz - Ata.liba 
Mendes. 

em condições de dar parecer ao 
Requerimento n o 1.169, formulado 
pelo nobre Deputado Lúcio de Sou-
za cruz. Ouvidos <!s membros d~ 
comissão êstes opmaram favorà 
velmente ' ao Requerimento, que 
contém apêlo ao Ministro da E~u
cação e Cultura, Dr . Pedro Alelxo. 
para que sejam asseguradas ma.- . 
trícula.s aos excedentes da Facul-
dade de Medicina. desta Capital e 
do interior. 

0 SR . PRESIDENTE - O Ple· 
nário tomou conhecimento do Pa-
recer Oral do nobre Deputado 
Ata.liba Mendes, em nome da. Co-
missão de Educação e Cultura.· A 
Mesa. vai colocar o Requerimen-
to em discussão . 

Tem a. palavra para discuti-lo 
o Sr. Deputado José Maria Ma-
galhães. 

O SR. JOSÉ MA RIA MAGA-
LHÃES ·- sr . Presidente e Srs · 
Deputados. 

O Requerimento no 1.169, do 
nobre Deputado Lúcio de Souza 
Cruz é mais do que oportuno. Sig-
nifica um apêlo justo dirigido ~o 
Exmo . sr. Ministro da. Educaç.a.tJ 
e achamos nós deva ser ta.mbem 
dirigido ao Governador do .Estado. 
a.o sr. Presidente da ~epubllca e 
às diversas congrega.çoes das re-
feridas Faculdades do ~osso ES-
tado. 

A justificativa do ilustre Depu-
tado Lúcio de Souza Cruz é mal~ 
do que clara, pois evidencia o pro 
blema sob vários aspectos, todos 
1 ustos e razoá v eis. 

vamos apresentar as seguintes 
emendas: 

-Publicar. 
EMENDA N° 2 

Asseaure matrículas dos exce-
dentes., das diversas Faculdades de 
Belo Horizonte. 

Sala das Reuniões, 18 de março 
de 1966. lh-(aa) José Maria Ma.ga. aes -
Lúcio de Souza cruz - Ataliba 
Mendes. 

-Publicar. 

EMENDA N° 3 

Apêlo extensivo ao Presíde~te 
àa República e às congregaçoes 
das referidas Faculdades. 

Sala das Reuniões, 18 de março 
de 1986. -(aa ) José Maria Magalhaes -
Mário. Hugo Ladeira - Manoel 
Costa. 

-Publicar. ti A primeira emenda é no sen -
10 de que 0 a.pêlo se. estenda ao 
Sr Governador do Estado. E :\ 
fizemos porqll:e hoje mesmo vi-_ 
mos nos jGmals da Capital a. no 
t1cia alviçareira de que todos os 
excedentes da Faculdade do Es-
tado de Pernambuco foram matri-
culados por ordem e ~lo trab~~ 
executado pelo sr . Governad 
Paulo Guerra. A segunda, assegu-
ra a matricula dos excedentes das 
diversas faculdades de Belo Ho-
rizonte. Em muitas -delas,. suas 
re.spectlvas congregaçoes ja del1-
beraram quanto aos e~cedentes, 
mas perduram ainda a duvida e as 
dificuldades atinentes à Faculda-
de de Medicina e à Faculdade de 
Engenharia. 

Por isto estendemos o apêlo nu-
ma terceh-a emenda às congrega-
ções das citadas Faculdades. De-
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vemos, também, lembrar aqui, na 
apreciação dêste oportuno e ob-
jetivo Requerimento, que o critério 
de turnos já foi abordado co:n o 
Reitor da Universidade Católica., 
D. Serafim. Segundo estamos in-
formados, m a n i f e s t a S. Exa. 
Revma . a maior simpatia pela 
constituição de um turno noturno 
para as Faculdades de Belo Ho-
rizonte. 

Êsse a.pêlo que está sendo 
feito ao Reitor da Universidade 
Católica. deve ser dirigido, também, 
ao Reitor da outra. Universidade 
e aos Diretores das diversas Fa-
culdades, .1-ara que possam, crian-
do um curro noturno, dar oportu-
nidade aos excedentes, a êsses jo-
vens que, em todo o País, estão à 
busca do ensino superior, após a. 
conslusão do curso médio, subme-
tendo-se às provas rigorosas do 
vestibular, preparando-se às vêzes 
dia e noite. Depois dêste imenso 
sacrifício, que foi be:n discutido 
pelo Deputado Lúcio de Souza 
Cruz, o jovem sente-se frustrado, 
e tem conhecimento de que passou 
no concurso, obteve a média aci-
ma do limite estabelecido, mas a. 
Faculdade não tem vaga para êle. 
Êste é um problema angustiante, 
que atinge, não só o môço, mas 
um problema que atinge a tõda 
família. 

Queremos, pois, que êste apêlo 
justo, seja. a interpretação de tô-
da esta Assembléia, que vive êstes 
problemas de ordem geral com a 
maior sensibilidade . Isto porque 
êles não significam apenas ;\quê-
les intrincados fatos da. p titica 
municipal, que tanta. dor de cabe-
ça causam aos Srs. Deputados. 
Significam uma medida. geral que 
atingirá a. tôda. a coletividade mi-
neira.. Êste a pêlo, embora pareça 
singelo, tem uma. implicação justa 
e necessária: a. medida visa a que 
os e~tudantes não se sintam frus-
trados no seu idea.llsmo de procu-
rar ur.1a carreira. e, com isto, di6nl-
fi~ar ':J nosso desenvolVimento e a 
nossa. l'Ultura.; visa., sobretudo, a. 
colocar o nosso Estado dentro da 
coletividade brasileira, como aquê-

le que, realmente, luta em favor 
das reivindicações do ensino e da 
C'UltLll'a . 

Com esfas emendas queremos 
apenas ampliar o Requerimento 
de autona do Deputado Lúcio de 
Souza Cr uz, porque a. proposição 
em si já representa tudo. pois in-
clui um apêlo veemente e justo 
ao ilustre Ministro da. Educação, 
êstt: homem digno e honrado que 
orgulha. Minas na. sua. gestão à 
frente de um Ministério de tanta 
categoria. S . Exa. merece o nosso 
maior 1·çspeito e nossa. maior ad-
miração. Não pod~r·i nunca. o ilu~~
tre Ministro Pedro Alelxo ficar ce-
go a. P~sas reivindicações que re-
presentam, na verdade, os anseios 
da mocidade mineira. 

O SR. PRESIDENTE - Em dis-
cussão o Requerimento no 1.1G9. 
Para discuti-lo tem a. palavra o Sr. 
Anuar F ares. 

O SR. ANUAR FARES- Sr. 
Presidente, Srs. Deputados. 

o Requerimento apresentado pe-
lo nobre Deputado Lúcio de Souza 
Cruz, dirigindo a.pêlo ao Ministro 
da Educação, no sentido de asse-
gurar-se matrícula, no corrente 
ano. aos . excedentes da Escola de 
Medicina de Belo Horizonte, bem 
como as emendas a êle apresen-
tadas pelo nobre DePUtado José 
Maria Magalhães. constituem ma-
téria de alto interêsse público, que 
merece ser tratada, nesta Casa., 
em t.êrmos de alto interêsse social. 
E explico por que; Pais com 80 m.i-
lhC.es de habitantes, o Brasll dis-
põe de um índice de formados em 
medicüm ainda insuficiente para 
atender às necessidades de tôda a 
população. 

Nós, que militamos na. polltica 
do interior. conhecemos as difi-
culdades que têm as pequeninas 
localidades para conseguirem, em 
seu meio, um médico que atenda. 
às suas necessidades e se submeta 
a percorrer as vias de comunica-
ções mais precárias dêsses rincões 
do Estado. • 

Le:nbro-me 'de que no Govêrno 
passado, ao me dirigir por algumas 
vézes ao Sr. Secretário de Saúde 
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e Assistência, pedindo a contrãta-
ção de um médico para essas pe-
quenas cidades, deparava-me sem-
pre com a seguinte resposta: "Des-
de que V. Ex a. consiga obter um 
médico, é certo que eu o contrata: 
rei". E êste é o d!'"ama. de todo v 
Estado e de todo o Brasil: médi-
cos para atenqer ao nosso in-
terior; médicos para atender às 
nossas zonas rurais; médicos que 
p Jssam àar atendimento total às 
populações operárias do Brasil. 

Assim, Sr. Presidente e Srs. De-
putados, eu prefiro situar a ques-
tão no âmbito social, que sobreleva 
o ámbito individual . E' certo que 
ésses moços empregaram todos os 
seus esf rços e de1icaram longas 
hvras de seus dias ao preparo pari\ 
o f;Xame vestibular e merecem ser 
atendidos. Devemos considerar 
que acima disto estão as necessi-
dades de nossas populações rurais 
que necessitam de profissionais. 
Há oportunidade de fazermos uma 
digre~são sôbre o problema das li-
rmt::..ções de matricula de nossas 
FacuJdades de Medicina. Não se 
compreende que num País como ês-
te, com uma população crescendo 
vertiginosamente, fiquem as fa-
culdades de medicina limitadas ao 
número pequeno de vagas . 

Que seja êste o último ano em 
r:ue tenhamos de ir às autoridades 
cdacacionais pedir a admissão de 
excedentes. Deséjamos que não 
haja excedentes nos anos posterio-
res. Que as Universidades e o Mi-
nist~rio da Educação se preparem 
para receber todos s jovens que 
qu ?i.::am se dedicar à carreira da 
medicina. São êstes os votos que 
formulo, no momento em que dou 
apoio ao Requerimento e às emen-
das a êle apresentadas. 

O SR. PRESIDENTE - Continua 
em discussão o Requerimento. Não 
há outros oradores inscritos. En-
cerro a discussão. Em votação o 
Requerimento, salvo emen'das. Os 
Srs. Deputados que o aprovam 
queiram permanecer como se en_ 
contram. (Pausa). Foi aprovado. 

Em votação a Emenda D9 1, do 
Sr. Deputado José Maria Maga-

lhães. Os Srs. Deputados que a 
aprovam queiram permanecer co-
mo se encontram. (Pausa). Foi 
aprovada. 

Em votação a Emenda n° 2, de 
autoria do Sr. José Maria Maga-
lhães. Os Srs . Deputados que a 
aprovam queiram permanecer co-
mo se encontram. <Pausa) . Foi 
aprovada. 

Em votação a Emenda n q 3, do 
Sr. José Maria Magalhães . Os Srs. 
D6putados que a aprovam quei-
ram permanecer como se encon-
tram. (Pausa). Foi aprovada. 

Sôbre a Mesa Requerimento do 
Sr. Jairo Magalhães, o qual pede 
a consignação em Ata de um voto 
de profundo pesar pelo faleciinen-
t.c, do Sr. Osvaldo Rabelo Leite, 
vice-prefeito do município de Gon-
zaga, occrrido na referida cidade 

Em votação o Requerimento. 
Os Srs . Deputados que o aprovam, 
queiram permanecer como se en-
contram. (Pausa) . Foi aprovado. 

- Esgotada a matéria constan-
te desta parte da Reunião, passa-
s~ à 

2.a PARTE DA ORDEM DO DIA 
O SR. PRESIDENTE- 2.a discus-

são do Projeto no 3.544/66, do Sr . 
Governador do Estado, o qual ex-
tingue a Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento, cria o Conselho 
Estadual do Desenvolvimento e d i 
outras providências. 

A Comissão de Justiça opina pe-
la aprovação do Projeto com as 
emendas de ns. 1 a 7, que apre-
senta. 

A ComiSsão de Serviço Público 
é pela aprovação do projeto, com 
as emendas da Comissão de Jus-
tiça, bem como a de n° 8, que apre-
senta. · 

A Comissão de Flnança.s opina 
pela aprovação do projeto e das 
emendas das Comissões de Justi-
ça e de Serviço Público . -vem à Mesa: 

REQUERIMENTO 
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 
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-Requeiro o adiamento da dic;cus-

sa? do Projeto n 9 3.544 para a 
proxima Reunião. 

Em vota~ à o o art. 1 o. os Srs 
Deputados que 0 aprovam qu~i: 
ram permanPc-er como se encon-
tram. (Pauna). Foi aprovado 

Sala das ReUniões 18 de mar de 1966. ' ço 
(a· ) Cícero Dumont. 
O SR. PRESIDENTE - Sôbre a 

Mesa Requerimento do Sr Depu'-
t ado Cícerp Dumont, Pediudo 
adia~ento da discussão do Proje-
t.o- n 3. 544 para a próxima Reu-
niao. 

Em votação o Requerimento os 
Srs. Deputados que o aprovam 
queiram permanecer como se en-
con~am. (Pausa) . Foi aprovado. 

Fica adiada a discussão do Pro-
jeto n 9 3.544/66. 

1.a discussão do Projeto no 3.563 
I 66 do Sr. Maneei Costa o qual 
dá a denominação de Do.:n Othon 
Mota ao Colégio Normal Oficial da 
cidade de Co~ceição do Rio Verde. 

Em dlscussao. Não há oraaores 
inscritos. Encerro a discussão 

Em votação. Os Srs. Deput~dos 
que o aprovam queiram permane-
cer como se encontram. (Pausa) 
Foi aprovado. 

- A ComJssão de Justiça 
l.a discussão do Projeto rio 3 564 166, do_ Sr. Mário Hugo Ladeira, o 

qual da a denominação de Conjun-
to O~estes Diniz aos edifícios onde 
funcionam o Departamento de Le-
pra e Dispensário Central 
. EI'D: discussão· Não há Õradores 
~[)cn~os. Encerro a discussão Em 
'otaçao · Os Srs. Deputados que 0 aprovam queiram permanecer CO-
mo se enc::lntram. (Pausa) Foi a-
provado . · 
~ A Comi~são de Justiça. 

Em votação o art. 2o. Os· Srs 
Deputados que o aprovam quet_: 
ram perma!Jecer como se encon. 
tram_. (Pausa) . Foi aprovado. 

F01 aprovado o Projeto. 
- A Comissão de Finanças. 

ENCERRAMENTo 

..... o SR. ~~ESIDENTE _ Esgotâ-
ac.. ~ matena constante da pauta 
e nao havendo oradores inscritos 
a Mesa encC'rra a ~eunião e con-
voca os Srs. Deputados para as 
Extraordiná!'ias. ele logo mais, \s 
?0,00 h ?ra3, com a or.dem do Dia 
~á publicada, e de amanhã, dia 19• 
as 14,00 horas com a seguinte Or-
dem do Dia: 

ORDEM DO DIA 
19-3-66 

Reunião Extraordinária 

As 14 horas 
Discuss:io dos vetos totais opos-

tos às Propc.siçéíes de Lei n9s.: 
2 . 678 que autoriza o Govêrno do 

Estado a asfaltar a estrada de fo 
dagem qu":! liga Campina Verde ~ 
Comendador Gomes. 

2 · 680 Que autoriza o Govêrno do 
E t~do. a asfaltar a estrada que li · 
ga I•ar1a L .m'.cs r. C'arangola. 

2. 681 que autoriza o Govêrno do 
Estado a as!alt.ar a t'Strada que li-
ga Dores do Indaiá a Quartel Ge-
ral. 
. 2. 686, qw=• autoriz~ o Govêmo do 

Estado a asfaltar u estrada de ro-
~agem qu~ liga Campina Verde a 
f rutal. 

2. discussao do Projeto no 3.434 
~65, do Sr. Joaquim de Melo Frei-
Ie, o qual autoriza o Poder Execu-
tivo a fazer doação de terreno à 
Cooperativa de Cafeicultores de 
Passos. 

As Com~ões de Justiça e de Fi-
nanças ornnam pela aprovação do P1ojeto. 

E ~-687, que autoriza o Govêrno do 
s ado a asfalLar a estrada de ro 

dagem que liga Viçosa Pôrto Fir: 

Em <il.><:ussão o art. 1 o. Não há 
orad~res mscritos. Encerro a dis-
cussao. 

Art. 21 Não há oradores inscri-
tos· Bncerro a diSÇussão. 

me e Piranga ' 
~" 2. 690, que autoriza o Govêrno do 
~stad~ ·'3. asfaltar a estrada u•· 
liga Sao Domingos do Prata a Nq .. va Era. o-

2.758, que sutori?.a 0 Govêrno 
elo Estaclo c1 asfaltar a estrada de 
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rodagem que llga Ponte Nova a 
Barra Longe . 

3. 007, que autoriza o Govêrno 
do Estado a asfaltar a estrada que 
liga Rio Casca a Jurumlrim. 

3.009, que autol'lza o Oovêrno 
do Estado a ã~fnltar a estrada que 
liga a cidade de Pedra Azul à Ro-
dovia Rlo-Bah~ R.. 

3. 052, que autoriza o Govêrno 
do Estado de Minas Gerais a asfal-
tar a estrada de rodagem que llga 
campina verde a Itapaglpe. 

_ o Sr . Presidente convoca, 
ainda, para a Reunião Ordlnárta 
de segunda-feira, dia 21, às 14 ho-
ras, com a seguinte Ordem do Dia: 

ORDEM DO DIA 
21-3-66 

1.• Parte 

Das 14 às 15 horas: 
Leitura e aprovação da Ata-
Expediente inclusiv~ leitura e 

apresentação de pareceres proje-
tos comunicações, requerimentos 
e ~dicaÇões. 

Das 15 às 16 horas: 
Discussão e votação de pare~e

res requerimentos, comunicaçoes 
e tDdicações. _ 

Discussão e votação de redaçoes 
flnais . 

2.• Parte 

Das 16 às 18 horas: 
2 a discussão do Projeto no 3.494 

/66: do Sr. Governador do Estado, 
o qual autoriza o Govêm~ do E~
tado a receber, em doaçao, imo-
vel de propriedade do Coronel José 
Geraldo de Ollveira. 

2.• discussão do Projeto n Q 3.519 
i 66, do Sr . Governador do Estado, 
o qual cria um Colégio Estadual na 
cidade de João Monlevade . 

2 a discussão do Projeto no 3.538 
! 66: do Sr. Governador 'do Estado, 
o qual concede pensão especial a. 
D. Maria da Conceição Carneir o · 

2.a discussão do Projeto n° 3.539 
/ 66, do Sr. Governador do Est ado, 
0 qual abre crédito especial ao Go· 
binete Civil do Governador do Es-
tado. j t o 3 c.A .4 2.• discussão do Pro e o n .v-rt 

166, do sr. Governador do Estado, 
o qual extingue a Secretaria «:!e 
E<3tado de Desenvolvimento Econo-
mico cria o c onselho Estadual do 
Deseil.volvimento e dá outras pro-
vidências . 

1 a discussão do Projeto n° 3.565 
/ 66·, do Sr. Wilson Modesto, o qual 
dá a denominação de Presidente 
"João Pinheiro" ao Ginásio Esta-
dual de Santos Dumont. 

1 a discussão do Projeto D 9 3.568 
! 66 · do Sr. Athos Vieira de Andra-
de,' o qual dispõe sôbre contagem 
de tempo de serviço prestado em 
estabelecimento de ensino por ser-
vidores públlcos e autárquicos . 

1.a discussão do Projeto no 3.569 
/ 66, do Sr. Wilson Tanure, o qual 
rE>voga os parágrafos 20 e so do 
art. 4o da Resolução n 9 735/65 . _ 

2.• discussão do Projeto D0 3 -4.~<l 
/65, do Sr. Joaquim de Melo Fre~
re 0 qual declara de utuldade pu-
hllca a Santa Casa de Misericórdia 
ue Muzamblnho. 

3.a discussão do Projeto n 9 3.2~1 
/ 65, do Sr. Joaquim de Melo Frei-
re, o qual autoriza o Poder Execu-
t ivo a permutar terreno:. 

- Levanta-Se a Reuniao. 

5434 Reunião Ordinária da Assembléi81 LegislativaJ .em 
21 de março de 1966 

PRESIDtNCIA DOS SRS. BONIF ACIO DE ANDRADA, LEAO 
BORGES, JOÃO NAVARRO, PINTO COELHO E 

FLORIV ALDO DIAS 

SUMARIO - Comparecimento -
Ata - Expediente: Ofícios diver-
sos - L e i t u r a e Apt"eS.e:Dta-
ção de Proposições - Parecer 
para 3.• discussão do Projeto n . 
3 . 519 - Discurso e Requerimen-
to n . 1.170, do Sr. Otelino Sol -
Requerimentos de ns. 1.171 a 
1 . 173, dos Srs . Euler Lafetá, Pe-
reira de •Almeida e Sebastião Nas-
cimento, respectivamente; Proje-
tos de Resolução ns . 3 . 574 a 3 . 576, 
da Col'tlissã o Executiv~. - Indi-
cação n . 1.071, do Sr . Wilson Mo-
desto - Discurso e Indicação n . 
1.072, do Sr . Jarbas Medei-
r os - Discurso e Comuni-
cação do Sr. Altair Chagas -
Discurso e C o m u n i c a ç ã o do 
Sr . José de Castro - Comunica-
ções dos Srs . José Maria Ma-
galhães, Alvimar Mourão e Ibra-
him Abi-Ackel - Discursos dos 
Srs . Cícero Dumont e Joaquim 
de Melo Freire - Discussão e 
Votação de Proposições - Co-
municação do Sr . José de Cas-
tro - Questão de Ordem - Pa-
lavras do Sr. Presidente - Re-
querimento (Art . 94) e discurso 
do Sr . lbrahim Abi-Ackel -Co-
municações dos Srs. Alvimar 
Mourão e Altair Chagas - Pa-
receres de ~ão Final nos 
Projetos ns. 1.233, 2.038, 3.018 e 
3 .124 - Parecer de Redação Fi-
nal ao Projeto n. 3 .209 - Dis-
curso do Sr . José Marta Maga-
lhães - Aprovação - Pareceres 
de Redaçlo Plna1 ao~ ProJetos 

ns . 3 .412, 3 .467, 3.438 e 3.470 
Requerimento n . 1.150 - 2.• 
PARTE DA ORDEM DO DIA 
Questão de Ordem - 2.• discus-
são dos Projetos ns . 3 .494, 3 .519 
e 3 . 538 - 2. • discussão do Pro-
jeto n . 3 .539 - Art . 1.0 : Apro-
vação -Art. 2.0

: Verificação -
Chamada - Falta de "quorum" 
pana. votação - 2.(1 discussão do 
Projeto n . 3. 544 - Discurso do 
Sr . Jarbas Medeiros - Questão 
de Ordem - Encerramento 
Ordens do Dia . 

COMPARECIMENTO 

As 14,06 horas, comparecem 
os Senhores: 

Bonifácio de Andrada - Leão 
Borges - Mário Hugo Ladeira -
João Navarro - Reny Rabelo -
Pinto Coelho - Anuar Fares 

. Altair Chagas - Álvaro Sales -
Alvimar Mourão - Artur Fagun-
des - Ataliba Mendes - Athos 
Vieira de Andrade - Augusto Ze-
nun - Aureliano Chaves - Batis-
ta Miranda - Benedito ~vier -
Carlos Eloy - Carlos Megale -
Cícero Dumont - Daniel de Bar-
ros - Dermeval Pimenta Filho -
Expedito Tavares - Florivaldo 
Dias - Gerardo Grossi - Gomes 
Moreira· - Hélio Garcia - Herme-
lindo Paixão - Homero Santos -
Hugo Castelo Branco - Ibrahim 
Abi-Ackel - Jairo ~ 
Jarbas Medeiros - Jehovah San-
tos - Jorse Ferru - Joio ~ 
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de Carvalho - João Vaz - Joa-
quim de Melo .Freire -- José de 
Castro - José Maria Magalhães 
- Ladislau Sales - Lélis Chaves 
- Lúcio de Sousa Cruz - Luiz 
Junqueira - Manoel Costa - Ma-
ria Pena - Martins Silveira - Ni-
canor Armando - Nunes Coelho 
- Orlando Andrade - Otelino Sol 
-- Paulino Cícero· - Pereira de Al-
meida - Pires da Luz - Raymun-
do Albergaria - Raul Fernandes 
- Salim Nacur - Sebastião Anas-
tácio - Sebastião Nascimento -
Sousa e Silva - Ulysses Escobar 
- V:aldir Melgaço - Waldir Mora-
to - Waldomiro Lôbo - Walthon 
Goulart - Wilson Chaves - Wil-
son Modesto - Wilson de Paiva 
- Wilson Tanure. 

- Com a presença de 69 Srs . 
Deputados, o Sr . Presidente de-
clara aberta a Reunião . 

ATA 

O SR. PINTO COELHO (3.0 Se-
cretário, nas funções de 2.0 ) -

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

EXPEDIENTE 

O SR . JOAO NAVARRO - (1.0 

Secretário) - Lê Expediente cons-
tante da seguinte matéria: 

OFíCIO 

Tribunal de Justiça do Estado 
de Minas Gerais. 

Belo Horizonte, 16 de março de 
1966. 

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

Tenho a honra de acusar o re-
cebimento do Ofício n. 440/ 66, de 
11 do corrente e, em resposta, in-
formo a V . Exa. que a Comarca 
de Carmo do Rio Claro foi pro-
vida, conforme ato do Exmo. Sr. 
Governador do Estado, hoje pu-
blicado. 

Na oportunidade renovo a V . 
Exa. os protestos de minha alta 
estima e distinta consideração. 

(a . ) Raymundo Gonçalves da 
Silva - Presidente . 

- Ciente . Publicar . 

OFlCIO 

Belo Horizonte, 8 de março de 
1966 . 

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

Tenho a elevada honra de comu-
nicar a Vossa Excelência que, nes-
ta data, assumi, como titular, o 
exercício do cargo de Procurador 
Geral do Estado . 

Renovo a Vossa Excelência meus 
protestos de elevada considera-
ção. 

O Procurador Geral do Estado, 
(a.) Joaquim Ferreira Gonçalves . 

Ciente . Publicar e agrade-
cer. 

Passa-se à 

LEITURA E APRESENTAÇÃO DE 
PROPOSIÇOES 

PARECERES 

Pelo respectivo relator é en-
viado à Mesa o seguinte Parecer: 
PARECER PARA 3.~ DISCUSSÃO 

DO PROJETO N. 3. 519. 

Comissão de Finanças, Or9amento e 
Tomada de Contas 

(Redação do Vencido) 

O Projeto número 3. 519, de au-
toria do Poder Executivo, cria um 
Colégio Estadual na cidade de João 
Monlevade . 

Esta Comissão, examinando-o, 
em fase de 3.11- discussão, é de pa-
recer favOTável à sua aprovação 
nos têrmos do Projeto e do venci-
do, conforme redação que se se-
gue: 

Art . 1.0 
- Fica criado um Colé-

gio Estadual na cidade de João 
Monlevade. 
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Art. 2. o - O Colégio Estadual 

de que trata o artigo ant.erior te-
rá os seguintes cargos, que ficam 
criados nos Anexos da Lei núme-
ro 3 .214, de 16 de outubro de I964: 

I - no Anexo III, UI.• 1 (um) 
cargo de Diretor de Estabelecimen-
to de Ensino Médio, simbolo C-5 
e 1 <um) cargo de Secretário d~ 
Estabelecimento de Ensino Médio 
shnbolo C-4, ambos de provimen~ 
to em comissão; 

vigor na data de sua publica-
ção . . 

Sala José Proença, 21 de março 
· de 1966. 

Artur Fagundes - Presidente. -
Maria Pena- Relatora. - Geral-
do Quintão - Wilson Modesto e 
Valdir Melgaço. 

II - no Anexo 11: 15 (quinze) 
cargos de Professor de Ensino Mé-
dio, nível XV, de classe singular; 
I (um) cargo de Técnico de Edu-
cação I, nível XV, de classe singu-
lar; I (um) cargo de Técnico de 
Educação I, nível XV; 4 (quatro) 
cargos de Inspetor de Alunos I, 
nível III; 1 (um) cargo de Portei-
ro I, nível lli; 4 (quatro) cargos 
de Contínuo-Servente I, nível 11. 

Art. 3.0 
- São condições essen-

ci~s para a instalação do Colégio 
criado por esta lei a prévia doa-
Ç~o ou cessão, ao Estado, de pré-
dio adequado ao seu funcionamen-
to e a comprovação da existência 
de corpo docente legalmente ha-
bilitado . 

Art . 4. 0 
- Uma vez instalado o 

Colégio Estadual de que trata es-
ta lei, fica o Poder Executivo au-
torizado a manLer, anexo ao mes-
mo estabelecimento, um Colégio 
Normal Oficial. 

Parágrafo único - Para atender 
ao_ d i s p o s t o neste artigo ficam 
crl8dos, no Anexo 11, da Lei núme-
ro 3. 214, de 16 de outubro de 1964 
7 (sete) cargos de Professor d~ 
~ino Médio, nível XV, de classe 
smguiar; 2 (dois) cargos de Ins-
petor de Alunos I, nível III e 2 
(dois) cargos de Contfnuo-S~rven
te I, nível II . 

Art. 5.0 
- As · despesas resul~ 

tantes desta lei correrão pelas ver-
bas próprias do Orçamento do Es-
tado. 

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

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
palavra o Sr. Otelino Sol, orador 
previamente inscrito . 

O SR . OTELINO SOL - Sr . 
Presidente, Srs . Deputados . 

Encaminho a V. Exa., Sr. Pre-
sidente, para ser enviado ao Sr. 
Secretário da Agricultura, fazendei-
ro competente e honrado cidadão 
- Dr. Evaristo de Paula - um Re-
querimento subscrito por mim e 
pelos membros da Comissão de 
Agricultura, no qual solicitamos a 
S . Exa. informes sObre o anda-
mento da campanha da febre af-
tosa em Minas Gerais. 

O Requerimento está assim re-
digido: · 

REQUERIMENTO N. 1.170 

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

Os Deputados que êste subscre-
vem, na forma regimental, mem-
bros da Comissão de Agricultura 
desta Assembléia, requerem a v. 
Exa. solicitar do Sr. Secretário· da 
Agricultura de Minas Gerais, o dig-
no e honrado Dr. Evaristo de Pau-
la, os informes constantes dos itens 
abaixo. 

1 - Situação da Campanha Con-
tra a Febre Mtosa em Minas Ge-
rais; 
2- Quais os órgãos responsáveis 

pela execução dessa campanha em 
nosso Estado? 

3 - Quais os fundos e verbas já 
recebidos para essa Campanha? 

Sala das Reuniões, 21 de março 
de 1966. Art . 6.0 

- Revogam-se as dis-
posições em contrário. 

Art. 7. o - Est~ lei entrará ern <aa.) otelino Sol - Florivaldo 
Dias - Athos Vieira ele Andrade -
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Daniel de Barros - Ataliba Men-
des. 

0 minério de ferro e a carne bo-

- A Comissão de Agricultura. . 
vina . . é . d As possibilidades do mm no e 

"O café vem imperando no Brasil 
há mais de um século . Seu presti-
gio econõmico-finan~eiro te:n re-
flexos imediatos na vida politica e 
social do País. A guerra do Para-
guai foi custeada com o ouro da 
venda do café . A crise n~ lavoll!a 
cafeeira, resultante da llbert~.~ao 
dos escravos, deu como conseq.ue~
cia a queda do regime . Na prunel-
ra República o café desfrutou de 
relativa estabilidade . Foi fator de-
cisivo de primeira linha, na revo-
lução' de 1930 . A revolução - di· 
zem muitos - foi desfechada e ga-
nha pelo "general café". 

ferro são menores . 

De então a esta parte sua influ-
ência vem declinando, quer na vida 
econômico-financeira, quer no se-
tor politico . Há, presentemente, no 
mundo superprodução de café . Mi-
lhões de sacas estão sendo arm~
zenadas . Queima-se café para maiS 
valorizá-lo . o centro cafeeiro do Pais se des-
locou de Minas e São Paulo, para 
o Paraná, onde as condições c?má-
ticas não são as mais propi?Ias à 
famosa TUbiácea . Ainda assrm, o 
café continua canalisando para o 
Pais mais de metade das suas di-
visas. 

Em 1965 o mais fravorável, o ca-
fé contrib{nu com 1,03 bilhões de 
dólares . Em 1962, o mais desfavo-
rável, a arrecadação foi sàmente 
de 642 . 6 milhões de dólares. Em 
valor unitário, em 1954, uma tone-
lada de café valia 1. 447 dólares, co-
tação mais alta, até o minimo, em 
1963, de 639 dólares. Lamentável, 
porém, é que, desde a. Segunda 
Guerra Mundial, o Brasil vem en-
fraquecendo a sua posição de lide-
rança no mercado internacional em 
média de 1% ao ano. Assim, em 
1946 as nossas exportações repre-
sent~ram 53%, enquanto em 1964 
chegaram apenas a 33%. Para subs-
tituir o café, como ~ustentáculo de 
nossa balança de pagamento, dois 
pr~u,tQs primV!QS ~Q tn(li~o$: 

Há mais de vinte anos, no go-
vêrno do Presidente Getúlio Var-
gas, com a cr~ção -~ _Cia. Vale do 
Rio Doce, entao dir1g~da pelo ~
vernador Israel Pinberro, o Bras~ 
iniciou a exploração e c?me~ciali
zação, em condições rac10na.1S, d~ 
seus inesgotáveis depósitos de nu-
nério de ferro. Presentement_e, _ o 
Pais exporta cêrca de dez :O:llhoes 
de toneladas, no valor, aproXIIDada-
mente, de 90 milhões d~ dóla~es . 
A curto prazo não é fácil duplicar 
ou triplicar o volume de nossa ex-
portação. Ainda assim, há~ obs· 
táculo quase intransponível: . au-
menta nos mercados mundiais, a 
conco~rência ao minério de ferro . 
o ferro é o elemento mais espa-
lhado na natureza . Há minério de 
ferro em abundância em todos os 
continentes . 

A carne bovina tem maiores pos-
sibilidades . Cresce, em nosso dias, 
o prestígio político e econômico da 
carne . Em 1950, Getúlio Vargas 
conseguiu voltar à Presidência da 
República com a p r o m e s ,s a d_e 
baixar 0 seu preço. A carne e o ali-
mento por excelência de nossos 
dias. Pobres e ricos consomem-na. 
o mundo tem fome de carne bo-
vina, fonte principal de proteínas . 
o bife é reclamado, a preço d~ ~m
ro, em tõdas as mesas de refeiçao.-
0 crescimento dos rebanhos bovi-
nos, no mundo, porém se processa 
em ritmo lento. O pr~ço d3. cart;e 
no exterior varia entre dois a tres 
vêzes ao vigorante no / Pais . Em 
1965, até agõsto, o Brasil havi~ ex-
portado cêrca de quarenta mil to-
neladas de carne no v.a.lor total d~ 
28 milhões de dó~ares. A ·A;rgentl-
na com um rebanho inferior ao 
no~so, no ano passado, segundo o 
Senador Atilio Fontana, expor~ou 
came no montante de 600 milhoes 
de dólares. 

A carne argentina, de gado de 
origem européia, $0~ c;:le melhor 

-611-
preço no mercado mundial. O pre-
ço da carne bovina do Brasil vem-
se mantendo a 700 dólares por to-
nelada. A carne, entretanto, deve 
ser encarada como o mais prová-
vel sucedâneo do café . O Brasil 
pode, a prazo médio, duplicar ou 
mesmo triplicar o seu volume de 
carne bovina para exportação. 

Para tanto, diversas providências 
precisam ser tomadas de imediato. 

1 - Substituir o consumo inter-
no de carne bovina por carnes de 
outras origens . 

No Brasil, 70% das proteínas con-
sumidas provêm da carne bovina, 
ao passo que, na França, com um 
rebanho bovino apreciável, êsse ín-
dice é de apenas 30%. Nos Esta-
dos Unidos e nos países da Euro-
pa, em geral, as proteínas consu-
midas provêm da carne de aves, 
de suíno e do peixe . 

No patriótico propósito de libe-
rar a carne bovina para a exporta-
ção, o Ministro Roberto Campos 
veni tomando medidas no sentido 
de incentivar, no Pais, a pesca e a 
criação de aves e suínos. E argu-
menta: o Brasil possui grandes rios 
e o mais extenso litoral da Amé-
r ica do Sul . Enquanto o boi de cor-
te só aos quatro anos pode ser 
abatido, as aves com noventa dias 
e os porcos com dez meses estão 
em condições de serem levados ao 
açougue. 

O preço da carae no mercado in-
terno precisa ser liberado. O Bra-
sil é o Pais onde menos se paga 
por um bife . Não se compreen-
de seja liberado o preço do trigo, 
do petróleo e dos produtos indus-
triais e que só a carne bovina con-
tinue tabelada. O fazendeiro, quer 
seja criador, recriador ou invernis-
ta, precisa de receber justa remu-
neração pelo seu trabalho. Precisa 
de estimulo para melhorar e am-
pliar as suas instalações, suas pas-
tagens e seus rebanhos. Há anos 
atrás, quando o Pais estava entre-
gue a um grupo de demagogos, uma 
afirmação dessa natureza ocasiona-
ria, por certo, ·o desabamento des-

ta Casa . Hoje, porém, há maior 
compreensão do povo pEÚos pro-
blemas econômicos e financeiros . 
Comparada a outras atividades a 
pecuária de corte, salvo em regiões 
privilegiadas, é de baixo rendi-
mento . 

2 - Promover o crescimento, a 
prazo médio, de seu rebanho bovi-
no . 

O Brasil possui o quarto rebanho 
bovino do mundo. Primeiro a in-
dia com 175 milhões; EE.UU. com 
102 milhões; Rússia com 86 e o 
Brasil com 80 milhões. 

Mais do que qualquer outro País, 
porém, o Brasil possui condições 
naturais para dupllca.r, a prazo mé-
dio, em regime de criação extensi-
va, o seu rebanho. De imediato po-
de abrir novos e excelentes campos 
de criação e recriação no Paraná, 
no sul dos Estados de Mato Gros-
so e Goiás e na região da Belém-
-Brasília. O trecho da rodovia, de 
Maranhão ao Pará, uma vez sa-
neado, tem possibilidades para ser 
transformado em pastagens capa-
zes de conter um rebanho de mais 
de cinqüenta milhões de reses. 

O rebanho boVino de Minas é cal-
culado em 17 milhões de cabeças . 
As possibilidades de seu crescimen-
to, a curto prazo, não são das maio-
res. No Estado as últimas áreas 
ocupadas, próprias à pecuária ex-
tensiva, foram as dos w.les do Mu-
curi e do Rio Doce, há cêrca de 
30 anos passados. 

3 - promover o aumento do des-
fruto que, atualmente, é dos me-
lhores do mundo: Brasil, 10%; EE 
UU. 29%; Argentina 19%. O des-
fruto de nosso rebanho pode ser 
melhorado com a prática de pro-
vidências visando a elevar a percen-
tagem da natalidade; aumento de 
pêso da carcaça; redução do pe-
ríodo de abate e diminuição do ín-
dice de mortalidade pelo combate 
à epizootia, especia!nlente a raiva, 
brucelose e a áftosa. 

Em regra, a percentagem de be-
zerro, em Minas e no Brasil, é de 
SOo/o em 100 vacas. asse número 
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pode ser elevado até 90%, pela se-
leção das raças bovinas mais re-
sistentes às nossas condições de 
clima e pastagens . No Nordeste 
de Minas, no vale do Jequitinhonha, 
Salto da Divisa, o mesmo fazendei-
ro colhe de 90 a 95 b e z e r r o s 
com 100 vacas nelores, em regime 
de criação extensiva, enquanto que, 
para o mestiço de Indu-brasil, di-
ficilmente essa percentagem atin-
ge a 60%, mesmo com a maior as-
sistência . 

O boi de corte, no Brasil, é le 
vado ao matadouro aos 4 anos, pe-
sando cêrca de 180 quilos . Na 
França, o pêso médio é de 280 qui-
los e nos EE . UU . é de 220 quilos . 
~sse pêso pode ser elevado pela 
melhor seleção das raças para o 
corte, pela alimentação suficiente 
e adequada, pelo combate às ver-
minoses e epizootias que infestam 
o nosso gado. No Brasil Central, 
onde predomina o mestiço de ze-
bu, o nelore, pela sua rusticidade, 
aclimatação e pêso é o mais acon-
selhado para suprir, em grande es-
cala, os nossos frigoríficos . 

O período de abate de nosso bo: 
de corte, de 4 a 5 anos, pode ser 
reduzido a 30 meses, uma vez que 
sa lhe proporcione alimentação ade-
quada em todos os meses do ano . 
Isso em se tratando de gado de cor-
te selecionado . Em outros países 
vem dando bons resultados; no 
Brasil, ainda se encontra em fase 
de experiência . 

Das doenças e epizootias que de-
vastam os nossos rebanhos, duas 
respondem pela quase totalidade 
dos prejuizos: a brucelose e a afto-
sa . A brucelose causa, em nossos 
rebanhos, cêrca de 280 mil abor-
tos por ano, segundo cálculos dos 
técnicos do Ministério da Agricul-
tura. 

A a!tosa, contudo, é a doença que 
mais danos causa ao nosso reba-
nho. E' o seu inimigo número um. 
~sse prejuízo é c&lculado em cêrca 
de trezentas mil toneladas de car-
ne . A aftosa se combate com a 
yactna . NQ Govêmo do Presid~te 

Jânio Quadros se iniciou, no País, 
uma campanha anti-a!tosa, orien-
tada pelo Ministério da Agricultu-
ra . Posta em prática, nos Estados 
do Rio Grande do Sul e do Para-
ná, vem dando excelentes resulta-
dos. No Rio Grande do Sul, até 
dezembro último, já foram vaci-
nados cêrca de dois milhões de ca-
beças de gado bovino . Em Minas 
Gerais, até o presente, por parte 
das autoridades públicas, pouco se 
tem feito pelo combate à aftosa . 
Em algumas regiões do Estado, no 
Norte de Minas por exemplo, a va-
cinação dos rebanhos, por inicia-
tiva particular, vem dando ótimos 
resultados. Também, no Triângulo 
Mineiro, afirma o nobre Deputado 
Daniel de Barros, a vacinação an-
ti-aftosa vem produzindo excelen-
tes efeitos . 

-Vêm à Mesa: 

REQUERIMENTO N . 1 . 171 

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

O Deputado infra--assinado, na 
conformidade do Regimento Inter-
no da Casa, vem requerer a V. Exa. 
lhe sejam concedidos 61 (sessenta 
e um) dias de licença para tratar 
de assuntos particulares . 

Sala das Reuniões, 21 de março 
de 1966. 

(a.) Deputado Euler Lafetá. 
- A Comissão Executiva. 

PARECER SOBRE O REQUERI-
MENTO N. 1.171 

Comissio Executiva 

Através do presente Requerimen-
to o Senhor Deputado Euler Lafe-
tá solicita licença por 61 (sessenta 
e um) dias para tratar de interês-
se part1cular. 

Somos favoráveis à sua aprova-
ção e, para o referido fim. subme-
temos à consideração da Casa o 
se~ te; 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO 

N. 3.574166 

Concede licença ao Deputado Eu-
ler Lafetá. 

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

Art. 1.0 
- Fica concedida nos 

têrmos do § 5.0 do art. 89, d~ Re-
gimento Interno, modificado pela 
Resolução n. 312, licença ao Depu-
tado Euler Lafetá por 61 (sessenta 
e um) dias, para tratar de interês-
se particular. 

Art . 2.0 -Revogadas as disposi-
ções em contrário, esta Resolução 
entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala da Comissão Executiva, aos 
21 de março de 1966 . 

(aa . ) Bonifácio de Andrada, Pre-
sidente - João Navarro Rela· 
tor - Pinto Coelho - An~ar Fa-
res - Mário Hugo Ladeira - Re-
ny Rabello. 

-Publicar. 

REQUERIMENTO N. 1. 172 

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

O Deputado infra-assinado, na 
conformidade do Regimento Inter-
no da Casa, vem requerer a v. Exa. 
lhe sejam concedidos 61 (sessenta 
e um) dias de licença para tratar 
de assuntos de interêsse particular. 

Sala das Reuniões, 21 de março 
de 1966. 

(a.) Deputado Pereira de 'Almei-
da . 

- A Comissão Executiva. 

PARECER SOBRE O REQUERI-
MENTO N. 1.172 

Comissio Executiva 

Através do presente Requerimen-
to, o Sr. Deputado AntOnio Perei-
ra de Almeida pede licença por 61 
<sessenta e um) dias, para tratar 
de assuntos de interêsse particular. 

Opinamos pela aprovação do Re-
querimento e, para o referido fim, 
submetemos à apreciação da Casa 
o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO 
N . 3 .575j66 

Concede licença ao Deputado Pe-
reira de Almeida. 

A Assembléia Legislativa do Es-
tado de Mm.as Gerais promulga: 

Art. 1. 0 
- Fica concedida nos 

têrmos do § 5.0 do art. 89, d~ Re-
gimento Interno, modificado pela 
Resolução n . 312, licença ao Depu-
tado Pereira de Almeida por 61 
(sessenta e um) dias para tratar 
de interêsse particular. 

_Art. 2.0 
- Revogadas as disposi-

çoes em contrário, esta Resolução 
entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala da Comissão Executiva, aos 
21 de março de 1966. 

t aa . ) Bonífácio de Andrada Pre-
sidente - João Navarro Relator -
Pinto Coelho - Anuar' Fares -
Mário Hugo Ladeira - Reny Ra-
bello. 

-Publicar. 

REQUERIMENTO N . 1 .173 

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

O Deputado infra-assinado na 
conformidade do Regimento Inter-
no da Casa, vem requerer a V. Exa . 
lhe sejam concedidos 61 (sessenta 
e um) dias de licença para tratar 
de assuntos de interêsse particular. 

Sala das Reuniões, 21 de março 
de 1966. 

<a.) Sebastião NaScimento 
- A Comissão Executiva. · 

PARECER SOBRE O REQUERI-
MENTO N. 1.173 

ODm.issio Executiva 

O Sr . Deputado Sebastião Nasci-
mento, com o presente Requerimen-
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to, pede licença por 61 (sessenta e 
um) dias, para tratar de assuntos 
particulares . 

Somos favoráveis à aprovação do 
Requerimento e, para o devido fim, 
submetemos à apreciação da Casa 
o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO 
N. 3.576j66 

Concede licença ao Deputado Se-
bastião Nascimento . 

A Assembléia Legislativa do Es-
tado de Moas Gerais promulga: 

Art . 1.0 - Fica concedida, nos 
têrmos do § 5.0 do art . 89, do Re-
gimento Interno, modüicado pela 
Resolução n . 312, licença ao Depu-
tado Sebastião Nascimento por 61 
(sessenta e um) dias, para tratar 
de interêsse particular . 

Art . 2.0 - Revogadas as dispo-
sições em contrário, esta Resolu-
ção entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

Sala da Comissão Executiva, aos 
21 de março de 1966 . 

( aa . ) Bonifácio de Andrada, Pre-
sidente - João Navarro, Relator 
- Pinto Coelho - Anuar Fares -
Mário Hugo Ladeira - Reny Ra-
bello. 

-Publicar. 

INDICAÇAO N . 1 . 071 

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 Senhor 
Presidente da Caixa Econômica Es-
tadua~ Indicação no sentido da ne-
cessidade da reabertura de uma 
agência daquele estabelecimento de 
crédito no município de Joanésia. 

Sala das Reuniões, 21 de março 
de 1966 . 

(a .) Wilson Modesto . 
Justificação - E' notório o cres-

cimento da população de Joanésia. 
As necessidades da e c o n o m i a 

agropecuária local e das indústrias 
de aproveitamento e transformação 
dos respectivos produtos são evi-
dentes . 

Êstes fatôres muito contribuem 
para desenvolver as perspectivas do 
povo, no sentido da poupança e da 
produção . A Caixa Econômica Es-
tadual é uma valiosa instituição 
que estimula êsse processo de au-
mento das riquezas locais, através 
de suas diversas carteiras especia-
lizadas, como antes o fazia, até que 
sobreveio, sem justificação, o seu 
fechamento. 

Constitui, agora, motivo de aspi-
ração do povo a reabertura da agên-
cia em aprêço, e para isso, pede-se 
o apoio dos Senhores Deputados à 
presente Indicação. 

Sala das Reuniões, 21 de março 
de 1966. 

(a . ) Wilson Modesto . 
- A Comissão de Finanças . 
O SR. PRESIDENTE - Tem a 

palavra o Sr. Deputado Jarbas Me-
deiros. 

O SR. JARBAS MEDEIROS - Sr. 
Presidente, S.rs . Deputados . 

Um dos pontos mais falhos den-
tro da nossa estrutura administ ra-
tiva mais diretamente voltada pa-
ra os problemas do desenvolvimen-
to econômico, é, sem dúvida ne-
nhuma, aquêle que se refere a um 
órgão próprio e específico para a 
elaboração e supervisão de proje-
tos . É sabido que, na atualidade, 
existe por parte de todos os gran-
des organismos nacionais e inter-
nacionais de financiamento uma ex-
tensa disponibilidade de recursos 
a ser investida em todos aquêles 
países que ora se encontram em 
fase de subdesenvolvimento ou em 
vias de desenvolvimento . Já a im-
prensa especializada, por diversas 
vêzes, fêz notar que, não somente 
no Brasil, como especificamente, 
no Estado de Minas Gerais seus 
inúmeros recursos são desperdiça-
dos por falta de viabilidade téc-
nica. 

Agora realiza-se, no Rio de Ja-
neiro, sob os auspícios do Escritó-
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rio de Pesquisas e Estudos, um cur-
so sôbre o estudo superior de ela-
boração e análise de projetos eco-
nômicos . 

Fazemos, assim, uma Indicação 
a S . Exa., o Sr. Secretário do De-
senvolvimento Econômico, a fim 
de que sua Secretaria envie um de 
seus técnicos para freqüentar o 
curso a se iniciar amanhã . E' sa-
bido que os organismos internacio-
nais não financiam idéias, e sim 
projetos. E projetos bem elabora-
dos, bem equacionados, com uma 
precisa análise de custos e benefí-
cios, que venham, assim, a mere-
cer a atenção e o interêsse por 
parte dêsses organismos . 

Farei, portanto, entrega à Mesa 
da Indicação que neste momento 
subscrevo, solicitando seja envia-
da, com a devida urgência, ao Sr. 
Secretário do Desenvolvimento Eco-
nômico, pois o conclave, em ques-
tão, deverá iniciar-se amanhã, e 
não seria razoável, nem justo, que 
a Secretaria do nosso Estado per-
desse esta ocasião de fazer o pre-
paro de mão de obra altamente 
qualificada para matéria tão im-
portante quanto a elaboração de 
projetos . 

A Indicação está vasada nos se-
guintes têrmos: 

INDICAÇAO N . 1 . 072 

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

O Deputado que esta subscreve, 
na forma · regimental, indica à As-
sembléia Legislativa que se dirija 
ao Exmo . Sr. Secretário de Esta-
do do Desenvolvimento Econômi-
co, Dr. Luiz de Souza Lima, enca-
recendo-lhe a conveniência de ser 
enviado à Guanabara, um econo-
mista, pertencente aos quadros fun-
cionais daquela Secretaria, a fim 
de participar de um curso sôbre 
estudos superiores de elaboração 
e análise de projetos econômicos, 

· a iniciar-se no próximo dia 22, por 
iniciaüva do Centro de Estudos 

Superiores e Projetos Econômicos 
(CESPE), do Sindicato dos Econo-
mistas. 

Sala das Reuniões, 21 de março 
de 1966 . 

(a.) Jarbas Medeiros . 
Justificativa - O Sindicato dos 

Economistas, através de seu Cen-
tro de Estudos Superiores e Pro-
jetos Econômicos, vai promover, 
na Guanabara, um importante cur-
so de elaboração e .análise de pro-
jetos econômicos, iniciando-se com 
uma palestra a ser proferida pelo 
Sr. Og Leme, Coordenador do Es-
critório de Pesquisas Econômicas 
Aplicadas (EPEA). 

Trata-se de promoção das mais 
úteis, porquanto o curso será mi-
nistrado por especialistas de reno-
me no Brasil e no exterior. 

Muito oportuno, em conseqüên-
cia, que a Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Econômico se fa-
ça representar no conclave, reco-
lhendo subsídios pam sua eficaz 
atuação em Minas Gerais. 

(a . ) Jarbas Medeiros. 
- A Comissão de Serviço Pú-

blico. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a 

palavra o Sr. Altair Chagas. 
O SR. ALTAIR CHAGAS - Sr. 

Presidente, Srs . Deputados, em dias 
da sema.Iia passada, o nobre Depu-
tado Sebastião Anastácio, ocupan-
do esta Tribuna, censurou-me e 
ao nobre Dêputado Athos Vieira de 
Andrade, pelos registros que vinha-
mos fazendo, quase que diàriamen-
te, a respeito de ocorrências que 
tachamos de irregulares no interior 
do Estado, censurando em têrmos 
porque dizia S. Exa. que está-
vamos apenas fazendo média com 
os eleitores que nos escrevem, aqui 
transcrevendo as suas reclamações . 
Até o presente momento, ciente de 
que não está formado o nôvo Par-
tido, e de que muito menos não es-
tão fixados quaisquer critérios, não 
tenho procurado elementos da atual 
administração, exatamente para não 
ser tachado de estar proc\ll'I!Uldo di-
ficultar qualquer entendimento, ou 
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de estar procurando obter prestí-
gio político junto a um Govêrno 
que não ajudei a eleger. Há um ou-
tro aspecto que justüica os meus 
pronunciamentos: é o de que todos 
êles tratam de casos concretos. 

Trata-se de normas estabelecidas 
pelo Secretário da Educação e que 
vêm sendo desrespeitadas. E cito, 
como exe.mplo, os nomes dos pre-
judicados e das irregularidades, co-
mo, por exemplo, as 5 comunica-
ções que tenho aqui hoje e que pas-
sarei à Taquigrafia: d i s p e n s a de 
professôras e contratos de menores 
de idade, em substituição . 

Aqui temos, por exemplo, a comu-
nicação da professôra Oneida Ma-
ria da Costa, do povoado de São 
Tomé, distrito de Tabajara, muni-
cípio de Inhapim, que foi substituí-
da por uma menor, de 15 anos de 
idade, de nome Eni Soares de Sou-
za. A professôra Oneida da Costa, 
do distrito de São Domingos das 
Dores, jdo município de Inhapim, 
foi substituída, segundo ela afirma, 
por uma professôra de maior idade 
mas de menor capacidade, sem con-
curso, sem exame de suficiência, 
não tendo nem o quarto ano pri-
mário. A professôra Nadir Costa 
Jacinto também foi substituída, 
tendo oito anos de serviço, por Eva 
de Brito, maior, não possuindo 
nem o segundo ano p r i m á r i o. 
A p r o f e s s ô r a Tereza de Andra-
de Gomes, do povoado de São To-
mé, município de Inhapim, foi 
substituída por Maria das Graças 
Alves, de 16 anos de idade. Mas, a 
denúncia mais grave vem da pro-
fessôra Zulei.ka Araújo Lopes, de 
Divino das Laranjeiras, que foi 
substituída por Zélia Rodrigues da 
Silva, de 16 a."los de idade, possuin-
do o quarto ano primário, apenas, 
sendo que, neste último ano, foi 
aluna da mesma Zulei.ka Araújo Lo-
pes. 

Aproveito a oportunidade, Sr. 
Presidente, para trazer aqui a gra-
ve denúncia de D . Zulei.ka Araújo 
Lopes, que nos comunica que o 
Correio local está violando a cor-

respondência dos adversários poli- · 
ticos. Neste sentido, fiz hoje de-
núncia ao Diretor Regional do De-
partamento de Correios e Telégra-
fos, porque em Divmo de Laran-
jeiras as professôras não têm re-
cebido minhas cartas. 

Não vou estender-me nas minhas 
considerações. Espero que as au-
toridades tomem as devidas provi-
dências . Aproveitando, faço um 
apêlo ao Deputado Sebastião Anas-
tácio para que quando quiser cen-
surar qualquer pronunciamento 
nosso da Tribuna desta Assembléia, 
reflita bastante, po-rque temos ci-
tàão fatos e trazido nomes dos pre-
judicados e dos beneficiados . Não 
estou aqui apenas para fazer mé-
dia com os meus e 1 e i t o r e s . Te· 
nho dever de dar-lhes assistência 
e isso, no dizer do nobre Deputa-
do Sebastião Anastácio, poderá re-
presentar que eu esteja fazendo 
média com o meu eleitorado . Con-
sidero, no entanto, que estou cum-
prindo com o meu dever . 

"São Tomé, 1213166. 
(Inhapim). 
Cordiais Saudações . 
Achando-me um tanto embaraça-

da por motivo de ser substituída 
pela menor Eni Soares de Souza, 
com 15 anos de idade, mandada 
pelo Sr . Ailton Vieira Barbosa, por 
esta venho reclamar de V . Exa . a 
providência neste caso para mim; 
sou leiga, com exame de suficiência 
com um ano e 6 meses de magis-
tério, espero que o Sr. não me 
desampare neste caso, pois tenho 
o desejo de lecionar neste grupo 
que o Sr., com seus esforços, con-
seguiu para nós . 

Desde já lhe agradeço pelos fa· 
v ores recebidos e espero por êste. 

(a. ) Oneida Maria da Costa. " 
"Exmo. Sr . Deputado Altair Cha-

gas. 
Comunico a V. Exa . que Dona 

Ormezina estêve aqui no dia 2312166 
e colocou outra professôra no meu 
lugar, de maior idade, mas de me-
nor capacidade, sem ·concurso, sem 
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exame de suficiência não t e n d o 
nem 4.0 ano primário . 

Eu não estava aqui, estava em 
Inhapim. Foi quarta-feira de cin-
zas e não houve aula em lugar ne-
nhum. 

Ela está me prometendo transfe-
rência, mas por enquanto é só pro-
messa. O tempo está passando e 
depois passa da época de dar pro-
vidência . Espero que V. Exa. dê 
providências conforme fôr possí-
vel . Tenho 6 anos de Escola Esta-
dual: 3 em aulas n oturnas e ago· 
ra 3 anos nas escolas combinadas . 

São Domingos das Dôres - Inha-
pim. 

(a . ) Professôra Oneida Costa . " 
"Exmo. Sr. Deputado Dr . Altair 

Chagas. 
Venho comunicar a V . Exa. que, 

estando aqui a inspetora Dona Or-
mezinda, dispensou-me sem moti-
vo do cargo de professôra, colo-
cando em meu lugar Dona Eva 
Gonçalves de Brito, a qual não tem 
o 2.0 ano primário, sem exame de 
suficiência e sem concurso. 

Trabalhei 5 anos nas Escolas Es-
taduais no ho-rário noturno e 3 .anos 
nas Escolas Professor Ilidio Alves 
de Carvalho, venho reclamar de V . 
Exa . providências para o restabele-
cimento de meus direitos. 

São Sebastião do Anta, 13 de 
março de 1966 - Inhapim . 

(a.) Professôra Nadir Costa Ja-
cinto." 

"São Tomé, 12/ 3/ 66 - Inhapim . 
Exmo. Sr. Dr . Altair Chagas . 
Respei tosas saudações . 
Pela presente, tenho a honra e o 

dever de lhe fazer ciente d a mu-
dança de professôras que houve. 
Fui dispensada pelo Sr. A i 1 t o n 
Vieira Barbosa, tendo sido contra-
tada em meu lugar Maria das Gra-
ças "Alves, sem concQrso, menor; 
com 16 anos de idade. Na verdade, 
sou leiga, mas tenho 3 anos de ma-
gistério, s e n d o eu coordenadora 
da mesma. Dr. Altair, peço pro-
videnciar êste caso para mim. 

O Sr. Zito está nos auxiliando 
também e já comunicamos a tôdas 

as autoridades; Dr . Altair, o gru-
po está quase pronto e precisamos 
lecionar neste grupo que o senhor 
tanto trabalhou para conseguir. 
Dr. Altair, não entramos em servi-
ço até hoje. A Dona Maria de Lour-
des nos mandou começar, mas 
achei que não vamos continuar 
mesmo, po-rque mesmo que êles ti-
rem estas meninas, vão mandar ou-
tras para nos tirar novamente . En-
tão achei melhor esperar o resul-
tado. Antecipadamente agradeço o 
que tem feito por nós e o que es-
peramos venha a fazer. 

(a . ) Tereza de Andrade Gomes". 
"Divino das Laranjeiras, 15 de 

março de 1966. 
Exmo . Sr . Deputado Estadual 

Dr. Altair Chagas. 
Novamente aqui estou a relatar 

os. últimos acontecimentos em nos-
sa cidade . 

No dia 9 último foi formada uma 
nova classe de 1.0 ano . 

Fui então à casa da Coordenado-
ra, Maria da Conceição Tomé, re-
clamar o meu direito já várias vê-
zes tomado por ela despre~ar a con-
vocação ditada pelo "Código de En-
sino Primário". 

Esta declarou que não ignorava 
meu direito, bem assim como o das 
outras também destituídas, mas 
que o Sr . Prefeito "não quer" que 
lecionemos. 

Iijsse ainda que a convocada pa-
ra reger esta classe era a Srta. Zé-
lia Rodrigues da Silva (jovem de 16 
anos de idade, somente com o cur-
so primário, sendo que no 4.0 ano 
de seu curso foi minha aluna) . 

Pedi-lhe então uma declaração do 
motivo que me impedia de lecio-
nar, o que me ficou prometido pa-
ra ser buscado no "Grupo" no dia 
seguinte. 

A Sra. Ma-ria da Conceição To-
mé, antes da hora marcada para a 
entrega da dita declaração, requisi-
tou a polícia para ameaQar-me e 
impedir que eu fôsse buscar a pro-
metida declaração . Para evitar 
maiores dissabores calei-me e en-
trego-lhe mais esta causa, certa de 
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que esta será solucionada pelo nos-
so nobre Deputado. . 

Além da professôra citada eXIS-
tem três regendo classe, tomando o 
direito de Zélia Alves de So.uza, Na-
àir Dias Fernandes e Mana Tere-
zinha Rovêda . 

São elas, Jaciléia Boechat B~r
ros Joaquina Ribeiro e Beremce 
Ca~melita Dias . 

Até hoje as cartas que o senhor 
enviou, conforme disse _ao meu es-
pôso não foram recebidas (acon-
tece 'que o correio daqui é, c~mo 
0 senhor já deve saber, propneda-
de "dêles") . 

Contando mais uma vez com seu 
prestigio a qui fico à espera de uma 
solução. 

Grata, , . , 
(a . ) Zuleika AraUJO Lopes · 

_ Ainda da Tribuna, o Deputado 
Altair Chagas · apresentou à Casa a 
seguinte Comunicação: 

COMUNICAÇÃO 

Exmo . Sr. Presidente da Asse~
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. o Deputado infra-assinado comu-
nica à Casa o falecimento do sr . 
Manoel Rodrigues Berçot, ocorrido 
no Rio de Janeiro, e pede que se dê 
conhecimento à viúva e filhos do 
mesmo, residentes ~a cidade de D. 
C a vati Minas GeraiS . 

Sala' das Reuniões, 21 de março 
de 1966 . 

0 SR . PRESIDENTE - Com a 
palavra 0 Sr . Deputado José de 
Castro. 

O SR. JOSÉ DE CASTRO - Sr. 
Presidente, Srs. Deputados . 

Mal raiava o último sábado rece-
bia, em minha residência, entre 
constrangido e profundament:e emo-
cionado, a notícia do falecrmento 
prematuro de um dos melhores ho-
mens com que tive a honra e a fe-
licidade de privar na vida . Trata-
se do Dr . Valter do N~cimento 
Lima. Conheci-o quand~ vrm ~ara 
Belo Horizonte asswmr a minha 
cadeira de Deputado nesta Casa. 

E conhecendo-o aprendi a admirá-
. lo e respeitá-lo por suas virtud~s, 

que eram muitas, virtudes d~ m· 
teligência, virtudes da ~lma, vrrtu-
des do coração . Ora,. amda O? tem, 
quando o acompanh!lvamos a sua 
derradeira morada, 1amos ao lo~
go dêste triste e p e n o s o ?aml· 
nho m e d i t a n d o na brutalidade 
de que a morte se reveste, quando 
colhe alguém que tinha ainda I?ui-
t0 o que fazer no oaminho da VIda . 
Pois Srs. Deputados, confesso que 
há 'muitos anos não sentia uma 
emoção tão forte e tão pungente, 
que há muitos anos não sentia uma 
dor e uma saudade tão intensas . 
Por isso, pelos . méritos, pelo valor, 
pela capacidade, pela bondade, pelo 
caráter e por tudo que ornav~ !l 
personalidade de Valter do Nasci-
mento Lima, é que hoje venho à 
Tribuna prestar a minha hom~na
gem profunda e tr~~~r a z:r:wma 
saudade, a minha infm1ta e _rmor· 
redoura saudade a Valter Nascrmen-
to Lima . . 

- Da Tribuna, o orador encanu-
nha à Mesa a seguinte . 

COMUNICAÇÃO 
Exmo . Sr. Presidente da Asse~

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. 

o Deputado que esta sub~c:eve, 
regimentalmente apoiado, soliClta à 
Mesa, ouvida a Casa, se faça con-
signar na Ata dos nossos traba-
lhos wn voto de profundo pesar 
pelo prematuro falecimento do bri· 
lhante advogado e jornalis~ Valter 
do Nascimento Lima, ocorrido nes-
ta Capital, sábado último . 

o brutal falecimento de Valter 
Lima, uma das melhores figuras do 
jornalismo mineiro, encheu a t~ 
dos os que o conheceram, dos malS 
puros sentimentos de dor e de sau-
dade. 

Ilustre, digno, honrado, bom, ca-
paz e autêntico, deixou Valter Li-
ma, em sua curta exis~ncia, um 
rastro luminoso que nao se apa-
gará jamais de nossa memória e de 
nossos corações. 

-619-
.Por tudo de bom e de honrado 

que Valter fêz em vida, nós lhe 
tributamos esta homenagem pós-
tuma sincera, profunda e triste, 
muito triste . 

tantes êxitos; não só pela sua ca-
pacidade, versatilidade, discerni-
mento, .mas também pelos princí- . 
pios firmes de moral elevada, que 
tão bem marcaram sua conduta. 
A família, os colegas de trabalho, 
os amigos- todos sabiam que Val-
ter Lima tinha wna missão a cum-
prir: a missão que os homens de 

Valter era filho de Antônio Egí-
dio de Lima e de D . Maria do Nas-
cimento Lima . Deixa viúva D . Be-
nita Gaspardini Lima e três filhos 
menores: Antônio Egídio, Frederi-
co e Simoni . Deixa, ainda, os se-
guintes irmãos: Neuza de Lima Pe-
reira, Dr . Rui de Lima, Einar de 
Lima, Solange Maria de Lima Gar-
cia e Adilson Antônio de Lima . 

Finalmente, solicita que faça par-
te integrante desta Comunicação o 
artigo intitulado "Morreu Valter Li-
ma", publicado pelo "Diário da 
Tarde" desta data . 

Sala das Reuniões, 21 de março 
de. 1966. 

(aa.) José de Castro- Artur Fa-
gundes - Daniel de Barros - Ma-

. ria Pena - Pereira de Almeida -
Joaquim de Melo Freire - Waldir 
Morato - Wilson Modesto - Wal-
thon Goulart - Martins Silveira 
- Sebastião Anastácio - Pires da 
Luz - Ataliba Mendes - Carlos 
Eloy - Otelino Sol - Raul Fer-
nandes - Augusto Zenun - Alvi-
mar Mourão - Expedito Tavares 
- Carlos Megale - Altair Chagas 
- Paulino Cícero - Lélis Chaves 
- Valdir Melgaço - Pinto Coelho 
- Waldomiro Lôbo - Salim Nacur 
- Hugo Castelo Branco - Orlan-
do Andrade - Ibrahim Abi-Ackel 
- Florivaldo Dias - João Navar-
ro - Nicanor Armando - Aurelia-
no Chaves - Gerardo Grossi -
Jehovah Santos - Athos Vieira de 
Andrade. 

"MORREU VALTER LIMA 

caráter e humanitários logo dis-
tinguem, nem bem começam a luta 
comum: a missão do trabalho e do 
sucesso, dentro das normas em que 
a honradez sempre será a constan-
te que predomina e enaltece. Val-
ter tinha fé no trabalho, e foi por 
.isso que, môço ainda, encontrou 
êxito, o sucesso. 

Valter do Nascimento Lima nas-
ceu em Conselheiro Lafaiete no dia 
22 de dezembro de 1930. Fêz os 
primeiros estudos lá e depois se 
transferiu para Belo Horizonte, on-
de, pela Faculdade de Direito da 
U.F.M.G., bacharelou-se como wn 
dos melhores alunos. Seu primei-
ro passo como jornalista foi no 
"Diário da Tarde". Revelou-se pela 
precisão de informações, pela cul-
tura e disposição. Ao lado de Car-
los Gaspar, mais tarde, lhe fôra 
confiada a direção de importantes 
programas na TV Itacolorni. "Esta 
é a sua Vida" foi wn dêles, dos 
muitos que dirigiu e empolgavam a 
cidade. Trabalhou também no "O 
Diário" e Banco Nacional de Minas 
Gerais. Ultimamente, era diretor da 
Agência de Publicidade Interame-
ricana e produtor dos programas 
"Em Poucas Palavras" e "Fogo Cru-
zado". 

Deixa viúva dona Benita Gaspar-
dini de Lima e três filhos: Antônio 
Egídio de Lima Neto, de 8 anos; 
Frederico Gaspardini de Lima, de 
5 anos; e Simoni Gaspardini de 
Lima, de 2 anos. Era filho do Sr. 
Antônio Egídio de Lima e dona 
Maria do Nascimento Lima. 

Valter Lima morreu de madru-
gada. Morte prematura de um pro-
fissional brilhante e de um homem 
de extrema dedicação ao lar. A ci-
dade perdeu wn bom repórter e ao 
mesmo tempo um dos melhores 

criadores de programas para tele-
visão, cuja carreira foi de cons-

Deixa os seguintes irmãos: dona 
N euza de Lima Pereira, casada com 
o Sr. José Miguel Pereira; Dr. Ní-
vio Braz de Lima, caSado com dona 
Célia Maria Gil de ·Lima; Dr. Rui 
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de Lima, casado com dona Tere-
sinha Borges de Lima · Dr . Einar de 
Ljma, casado com dona Romilda de 
Almeida Lima; dona Solange Ma-
ria de Lima Garcia, casada com o 
Tenente Lanes de Aguiar Garcia; e 
Adilson Antônio de Lima, casado 
com dona Matilde Miguel de Li-
ma. 

Vêm à Mesa: 

COMUNJSAÇAO 

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

Comunico à Mesa o falecimento 
do jornalista Valter do Nascilnento 
Lima, ocorrido ontem em nossa 
Capital e requeiro a V . Exa . faça 
constar em Ata um voto de pesar 
pelo infausto acontecimento . Soli-
cito ainda seja dado conhecimento 
dêste à famflia enlutada. 

Sala das Reuniões, 21 de março 
de 1966. 

(a. ) José Maria Magalhães. 
Justificativa - Dr . Valter Lima, 

advogado e jornalista, sempre me-
receu de todos nós respeito e ad-
miração pela conduta. honesta no 
exercício da. profissão, pel-a intei-
reza. de seu caráter e pelos dotes 
de sua. fulgurante inteligência. 

Desaparece muito cedo ainda, mas 
em sua. curta trajetória pela vida 
conseguiu justo e merecido concei-
to, especialmente nos meios politi-
cos onde mais se sentiu a sua pre-
sença, através de programa~ tel~ 
visionados. Com esta comumcaça.o 
a. Assembléia presta., assim, sua 
homenagem de pesar a.o amigo e 
companheiro de lutas cívicas, onde 
seu entusiasmo jovem nunca. fal-
tou . 

Sala das Reuniões, 21 de março 
de 1966. 

(a. . ) José ·Maria. Magalhães . 

COMUNICAÇAO 

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

O Deputado que esta subscreve 
requer, ouvida a Casa, seja inseri-
do em Ata um voto de pesar pelo 
falecimento da Sra . Deodata Maria. 
Sempreviva, ocorrido em Divinó-
polis, dando-se ciência desta à fa-
milia enlutada, na pessoa. de seu 
filho, o Sr . Sebastião Benfica Mi-
lagre, residente na Av . Getúlio Var-
gas, n. 855, em Divinópolis. 

Sala das Reuniões, 21 de março 
de 1966. 

(a.) Alvima.r Mourão . 

COMUNICAÇÃO 

Belo Horizonte, 21 de março de 
1966 . 

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

Na qualidade de Líder do ex-PSD, 
comunico a V . Exa. que a Deputa-
da Maria Penna substituirá o Sr . 
Deputado Raimundo Albergaria, em 
caráter efetivo, na Comssão Espe-
cial para estudar o problema do 
menor abandonado. 

Sala das Reuniões, 21 de março 
de 1966. 

a . Ibrahim Abi·Ackel, Líder do 
Ex-PSD . 

- Ciente . - Publique-se . 
- A Diretoria das Comissões . 
O SR . PRESIDENTE - Com a. 

palavra. o Sr. Deputado Cícero Du-
mont. 

O SR. CíCERO DUMONT - Sr. 
Presidente, Srs. Deputados . 

O "Jornal do Brasil", de ontem. 
publica. a seguinte noticia: 

"STF INCLINADO A POR FIM A 
CRIAÇAO DE MUNICíPIOS SEM 

LASTRO ECONOMICO 

Bra.sflla (Sucursal) - O Supre-
mo Tribunal Federal est.á inclina-
do a. firmar jurisprudência, nos 
próximos dias, pondo fim à proli· 
feração de municípios que se veri-
fica. pràticamente em todos os Es-
tados do Pais, expediente usado pe-
las Assembléias Legislativas para 
atrair mais recursos federais pro-
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venientes das quotas fixas dos im-
postos de renda, de consumo, sô-
bre lubrificantes e energia elétri-
ca. 

Até aqui a. jurisprudência da Su-
prema Côrte tem oscilado, varian-
do as decisões para não se extin-
guir municípios já criados, instala-
dos e em pleno funcionamento. Os 
Ministros do Supremo Tribunal es-
tão estudando inúmeras represen-
tações da Procuradoria. Geral con· 
tra a criação de municípios sem 
observância das leis orgânicas vota-
das pelos Estados. 

INDúSTRIA 

O STF dirá se é constitucional a 
criaÇão dêsses municípios sem os 
requisitos exigidos pela lei orgâ-
nica . Respondendo afirmativamen-
te. continuará a "indústria de mu-
nicipios"; em sentido contrário, a 
mesma chegará ao fim. 

Os autos foram convertidos em 
diligência por solicitação do 1\.finis-
tro Villas Boas, para serem ouvidos 
os municípios interessados. Votan-
do nos mesmos, o Ministro Prado 
Kelly filiou-se à corrente que en-
tende serem inconstitucionais as 
leis das Assembléias que criam os 
municipios sem observância à lei 
orgânica . 

INFORMAÇOES 

A "indústria de municípios" che-
gou a tal ponto que, somente no 
Rio Grande do Norte, 70 dos seus 
150 municípios foram criados irre-
gularmente. O Município de Viçosa, 
por exemplo, arrecadou em 1964, 
Cr$ 134.810 e possuía apenas 70 pe-
quenas habitações e não contava 
sequer com cemitério . 

O Procurador Geral da República., 
Professor Alcino de Paula Sal azar, 
enviará na próxima. semana. uma 
circular a todos os Procuradores 
da. República para que lhe sejam 
prestadas informações sôbre cria-
ções de municípios irregulares. O 
Procurador Geral quer ter uma 
idéia geral da ma.té~ em todo o 

Pais. Em ofício ao Presidente da 
República o Professor Alcino de 
Paula Sala.zar dará informações 
pormenorizadas sôbre o assunto". 

Esta notícia, Srs . Deputados, é 
da maior importância, não apenas 
para Minas Gerais, senão e princi-
palmente para o Brasil. É claro 
que ninguém pode sustentar a tese 
de que se pode crirar municípios 
sem as condições que a. lei exige. 
Mas, criados e instalados os muni-
cípios, que passam a viver sua pró-
pria vida, também não se pode sus-
tentar, hoje, com validade sócio'-
-politica, que se deva. declarar sem 
efeito a sua criação, pura e sim-
plesmente . 

A representação está em mãos 
do experimentado Juiz, o Ministro 
Antônio Villas Boas . Nós todos o 
conhecemos, aqui, em Minas Ge-
rais; primeiro, como Magistrado do 
mais apurado senso de justiça; em 
segundo lugar, como professor emé-
rito de Direito, e, finalmente, como 
um estudioso do problema da socio-
logia política de Minas GeNÚS. Na 
medida em que a decisão depen-
der do Ministro Villas Boas, estou 
certo de que a solução será cons· 
trutiva. Naturalmente o Supre-
mo Tribunal irá decidir, de uma 
vez por tôdas, que não se pode mais 
criar municípios sem que tenham 
sido preenchidas as condições le-
gais necessárias. Tomando medida 
contra a criação de municípios fan-
tasmas, o Ato Institucional n . 2, 
num dos seus artigos, determinou: 
"a criação de mais municípios só 
se fará depois de apurada a sua 
viabilidade econômico-€inalnceira". 
De maneira que o Supremo Tri-
bunal Federal deverá partir dêste 
nôvo dado, isto é, o constante do 
Ato Institucional n. 2 . Mas, é ne-
cessário que alertemos o Supremo 
Tribunal, p ara os vários aspectos 
d.o problema, senão, êle poderá de-
cidir, apenas tendo em vista. o tex-
to puro da lei, sem alcançar a sua 
finalidade e os fatos já consuma-
dos. A decisão de direito, a decisão 
a respeito da aplicação da lei, não 
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se faz tendo em vista seu texto 
frio; faz-se tendo em vista a sua 
finalidade. Se em Estados como o 
Rio Grande do Norte e o Amazonas 
se criaram municípios que nem se-
quer se instalaram, então.! o pro-
blema é diferente. Mas, nao se po-
de generalizar a tese para os Es-
tados em que foram criados muni-
cípios, embora êsses não tenham 
tido, a rigor, seus requisitos pro-
vados . Outros tiveram, por outro 
lado, a prova dos requisitos feitos, 
através de dados complementares. 
Assim é o caso de Minas Gerais: 
ne ocasião, espalhou-se por ai a no· 
tícia de que se criaram nesta As-
sembléia diversos municípios, sem 
qualquer critério, o que não é 
exato. Os municípios foram cria-
dos, tendo-se . em vista os cri-
térios da Lei n.0 28 . O que a !As-
sembléia fêz - e o fêz com mui-
to acêrto - foi ter admitido pro-
vas complementares, provas subs-
sidiárias para certos requisitos. 
Por exemplo: exigia-se que a po-
pulação fôsse de 10 mil habitantes. 
Entretanto, não se fazia censo ha-
via alguns anos. Quando se publi-
cou o resultado do censo feito pe-
to IBGE, foi a própria administra-
ção pública que impugnou êste re-
sultado como inexato . Ora, como 
a Assembléia tinha de cumprir a 
Constituição no seu Estado, a qual 
manda fazer a revisão de 5 em 5 
anos e atender ao fato de que os 
dados do I.B.G .E. eram inexa-
tos, teve ela que tomar o cami-
nho que lhe restava, ou seja, o de 
recorrer a princípios gerais de Di-
reito . Dentre êsses princípios, es-
tá 0 de que, não sendo possível 
prova especüica será admitida 
prova subsidiária . E foi o que a 
Assembléia admitiu: provas subsi-
diárias . 

Dêste modo, em relação aos mu-
nicípios de Minas Gerais, a minha 
impressão é a de que, se a decisão 
do Supremo Tribunal fOr no sen-
tido advogado pelo Ministro Prado 
Kelly, não serão êles jamais alcan-
çados. Mas, se alcançá-los, tere-

mos que ter em vista a nova reali-
dade existente. Temos 232 municí-
pios novos, em pleno funcionamen-
to, em pleno florescimento, mar-
chando para o progresso . Então, 
o que o Supremo Tribunal terá 
que fazer em relação a Minas -
se o chegar a fazer - é verüicar, 
pelo seu orçamento, se o municí-
Pio tem condições de viabilidade . 
Se os municípios foram emancipa-
dos também para carrear recursos 
ao Estado, nada há de fraudulen-
to nisto: está muito certo, porque 
a União vem .aos municípios tirar 
recursos do Estado para si própria. 
Então, se trata de um retOrno equi-
tativo, numa margem pequena de 
recursos. 

De qualquer maneira, porém, é 
necessário que fiquemos atentos ao 
problema. 

Assim, Sr. Presidente, quando 
trago êste fato à consideração desta 
Assembléia, o faço na expectativa 
de que ela aprove uma representa-
ção que faço ao Supremo Tribu-
nal Federal, pedindo o exame dês-
ses aspectos do problema e suge-
rindo uma solução para o proble-
ma que está pôs to. 

Quero fazer um apêlo a S. Exa., o 
Governador do Estado, para que, 
através do Sr. Sécretário do Inte-
rior, o nosso ilustre e culto colega 
Deputado Luiz Fernando de Azeve-
do, fique atento ao problema no Su-
premo Tribunal Feder.a.l . Não pode, 
sob ·pena de praticar um crime, o 
Estado de Minas Gerais ausentar-
-se do pleito naquela Suprema Côr-
te, quando podem ser prejudicadas 
232 unidades administrativas dêste 
Estado. 

Mas, o meu apêlo não se limita 
apenas a S. Exa., o Governador do 
Estado e ao Secretário do Interior, 
como também a esta Assembléia; 
êle se dirige, especialmente, à As-
sociação Brasileira de Municípios 
e, especificamente, à Associação 
Mineira dos Municípios. Se esta 
Associação foi organizada para de-
fender os interêsses dos municí-
pios nenhuma oportunidade vai-se 
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oferecer tão propícia como esta, 
para a defesa especifica da exis-
tência dos municípios novos . E 
êstes municípios são os que mais 
precisam ser defendidos. 

Confiamos no critério do Supre-
mo Tribunal Federal, mas temos 
receio de que os ilustres juristas, 
afastados da realidade, p o s s a m 
criar uma situação de impasse, em 
que não será possível acolher a 
sua decisão, se ela caminhar para 
o cancelamento da existência dos 
municípios criados e regularmente 
instalados. 

Fica aqui, pois, o meu apêlo às 
autoridades II).encionadas, especial-
mente à Associação Mineira de Mu-
nicípios. 

O SR . PRESIDENTE - Com a 
palavra o Sr . Deputado Joaquim 
de Mello Freire. 

O SR . JOAQUIM DE MELLO 
FREIRE - Sr . Presidente, Srs . 
Deputados. 

de reclamações que recebemos do 
interior. 

A propósito, tivemos noticias da 
cidade de Alpinópolis, onde uma 
auxiliar de diretoria foi destituída 
por um memorando, quando não 
podemos acreditar na sua v.a.lidade 
porque não podemos crer, embora 
não sejamos grandes conhecedores 
ela lei, que um simples memorando 
enha tirar a validade de um ato de 

Secretário de Estado. 
Temos, também, notícilas de ou-

tras cidades, como São Sebastião 
do Paraíso, onde uma inspetora sec-
cional está removendo professO-
ras, sem ao menos um memoran-
do da Secretaria . Assim, voltamos 
novamente a esta Tribuna, para 
ler uma carta que recebemos da 
cidade de Pratápolis, através da 
qual os nossos correligionários 
vêm reclamar contra injustiças e 
perseguições políticas realizadas 
naquela cidade . 

"Pratápolis, 7 de março de 1966. 
Exmo . Sr . Joaquim de Melo 

Freire, DD . Deputado Estadual . 
Saudações cordiais. 
Os '3baixo assinados, ex-udenis-

tas do município de Pratápolis, 
vêm à presença de V. Exa . ex-
por atos de perseguições políticas 
cometidos contra companheiros 
nossos pelo atual Govêrno do Es-
tado, por intermédio da Secreta-
ria da Educação. 

Tais atos não se coadunam com 
a época que vivemos no momento, 
levado em conta o clima de res-
peito aos nossos adversários polí-
ticos no período de govêrn0 ex-
·udenista do Sr. Magalhães Pinto. 
Os casos de perseguições políticas 
são os seguintes: 

Continuam as derrubadas políti-
cas no interior do Estado. Já esta-
mos há alguns dias seguidos ocu-
P ndo esta Tribuna para trazer 
ao conhecimento do povo minei-
ro atos de perseguições políticas 
que estão sendo praticados em 
nossa região eleitoral . O que é 
mais grave, em tudo isto, é que o 
Govêrno está agindo de uma ma-
neira não muito correta, procuran-
do apresentar-se à opinião pública 
ccmo um govêrno não persegui-
dor. Fêz, logo após a sua posse, a 
publicação de um decreto, dizen-
do que tOdas as remoções teriam 
que passar pelo crivo do Governa-
dor do Estado, p ara evitarem-se, as-
sim, as perseguições políticas. Mas, 
na verdade, o que estamos assis-
tindo no interior do Estado, é uma 
verdadeira inversão da ordem das 
coisas, porque o Governador, na 
realidade, não tem feito publicar 
no órgão oficial do Estado as per-
seguições de ordem política. Está-
-se fazendo, pois, uma inversão até 
mesmo ilegal, pois os memorandos 
estão tendo !Orça de ato e, a cada 
dia que passa, ma.tor é o número 

1. o - o Sr. ~o Llzarelli, há 3 
anos consecutivos, vinha desempe-
nhando com a máxima eficiência o 
cargo de professor de Educação 
Física no Ginásio Estadual de Pra-
tápolis. Acontece que, sem nenhu-
ma consulta à Diretora do Ginásio 
em aprêço, foi expedido memotkn-
do da Secretaria da Educação con-
tratando o Sr. Luiz Wagner Ribe1-
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ro para o cargo de professor de 
Educação Física . O mesmo cida-
dão não possui curso algum de 
Educação Física não tendo, assim, 
condições superiores a outro pro-
fessor que já vinha lecionando 
desde a oficialização do Ginásio 
de Pratápolis, há 3 anos, e mais, o 
referido professor já lecionava 
também à época em que o dito Gi-
násio funcionava como estabeleci-
mento de ensino particular. 

Achamos isso ser um flagrante 
ato de injustiça e perseguição po-
lftica. 

2.0 - Outro caso, que julgamos 
também muito injusto e para o 
qual solicitamos atenção e provi-
dência do caro amigo e Deputado, 
refere-se à substituição da profes-
sõra Zuleide Cardoso Borges, nor-
malista, registrada em Desenho e 
Artes Plásticas no MEC, por uma 
aluna da 2.s série do Curso Nor-
mal, Maria do Carmo Cardoso, sen-
do que tal mudança irá prejudi-
car sobremaneira o ensino da re-
ferida Cadeira, pois a professõra 
Zuleide Cardoso· Borges é compe-
tente e experiente, e a outra que 
irá substituí-la é apenas aluna. 
Julgamos ser êste caso bastante 
injusto e caracteriza plenamente o 
ato de baixa perseguição políti-
ca . 

3.0 - Levamos, mais, ao conhe-
cimento do digno representante da 
região Sudoeste do Estado, que 
há um verdadeiro clima de ter-
ror provocado por ameaças cons-
tantes do Sr . Prefeito Municipal 
e do ex-Presidente do PSD local, 
junto às Diretoras dos Grupos Es-
colares e Inspetora Seccional, amea-
çando as professõras pertencentes 
à ex-UDN de perseguições de tõda 
a sorte . 

Neste momento grave para a 
vida do município, quando adver-
sários despreparados e fora da 
realidade política atual, implanta-
da pela revolução de março de 
1964, tentam continuar com mé-
todos políticos superados, só po-
demos apelar para V . Exa., con-

flantes em que medidas urgentes 
sejam tomadas a tim de coibir tais 
atos, deprimentes e repugnantes, 
para o povo pacato e civilizado 
que deseja que o atual Govêrno 
pratique em lugar de perseguição 
politica, atos administrativos, de 
iriterêsse público, como recebemos 
do Govêmo de Magalhães Pinto . 

Atenciosamente, 
Domingos Cardoso de Oliveira-

Dr . Farid Silva - Expedito Cardo-
so de Oliveira - José Antônio da 
Silva - Alvaro Machado da Silva". 

Todos os signatários da presen-
te carta são homens de reconheci-
da idoneidade moral, sendo um 
dêles ex-Presidente do diretório lo-
cal da ex-UDN e os demais, na sua 
maioria, membros da ex-agremia-
ção naquela cidade . O que não 
podemos, na verdade, é assistir in-
diferentes a êstes fatos da nossa 
regiao, porque, à época do Go-
vernador Magalhães Pinto, como 
bem disse a carta, o município re-
cebeu vários benefícios de ordem 
' dministrativa. Isto é o que de-

-;ejamos: que o atual Govêrno do 
Estado, ao invés de perseguições 
políticas, dê aos municípios da 
nossa região beneficios de ordem 
administrativa. 

O Município de Pratápolis re-
cebeu do Govêrno Magalhães Pin-
to um ginásio estadual, já funcio-
nando há dois anos; uma escola 
normal; um grupo escolar nõvo; 
a reforma e ampliação de um an-
tigo grupo naquela cidade e um es-
critório da ACAR. Isto demonstra 
bem ao povo de Minas Gerais que 
o nosso trabalho como represen-
tante daquela região, nesta Casa, 
foi no sentido de canalizar, para 
lá, benefícios de ordem adminis-
trativa. 

Hoje, o que estamos assistindo 
é o contrário daquilo. Ao invés 
de beneficios de ordem adminis-
trativa, os nossos companheiros 
políticos estão recebendo perse-
guição política de tOda a ordem. 

Assim, chamamos a atenção, 
mais uma vez, do sr. Uder do Go-
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v~mo, que está presente, para p}Jr 
frm a essas perseguições, para que 
a ordem, a tranquilldade e 0 res-
peito sejam restabelecidos na re-
gião sudoeste do Estado. 

- Esgotada esta hora, segue-se a 

DISCUSSAO E VOTAÇAO DE 
PROPOSIÇOES 

O SR . PRESIDENTE - Estão 
abertas as inscrições para a Reu-
nião de amanhã. 

Sõbre a Mesa comunicação do 
nobre Deputado José de Castro e 
outros, comunicando o falecimen-
to do Sr . Valter Nascimento Li-
ma e pedindo a consignação em 
Ata de um voto de profundo pesar, 
pela morte do referido jornalista. 
Nos mesmos têrmos, Comunicação 
do Deputado José Maria Magalhães. 

Ciente. Comunique-se . 

QUESTAO DE ORDEM 
O SR. JOSÉ MARIA MAGA-

LHAES - Sr . Presidente, V. Exa. 
anuncia recebida a Comunicação do 
falecimento dêsse nosso estimado 
amigo Valter do Nascimento Lima. 
Mas, Sr. Presidente, dada a circuns-
tância de que êste infausto aconte-
cimento atinge infelizmente um jor-
nalista eminente, um homem sé-
rio, que exercia sua profissão com 
a máxima honestidade e dignida-
de, rapaz consciente, exemplo do 
jornalismo sadio, nós pediríamos 
a V . Exa. , Sr. Presidente, que re-
cebesse esta Comunicação como 
um Requerimento para que pudés-
semos trazer, desta Tribuna, o nos-
so pesar, a nossa tristeza, pelo pas-
samento do conhecido Valter Li-
ma . 

Sr. P.r:esidente, acompanhamos a 
trajetória dêsse jovem advogado, 
que desaparece aos trinta. e pou-
cos anos de idade, nascido na ci-
dade vizinha de Conselheiro La-
faete, que veio para nossa Capital 
imbuído daqueles melhores pro-
pósitos, que sobretudo a juventu-
' aqnt ap so O'§S anb 'Uluawnu- ap 
de ençandecer o nosso Estado, de 

tE:r w;n ideal, de ter uma profis-
sao digna, como é a de jornalista, 
e exercê-la, sobretudo, com digni-
dade e com honestidade . 

Reconhecendo tudo isso, Sr. 
Presidente, nesta Questão de Or-
dem, queremos trazer a nossa pa-
lavra como representante de uma 
parcela do povo de Belo Horizon-
te, onde Valter Lima exerceu a sua 
maior influência, comandando a 
opinião pública nos programas 
mais eminentes de TV, e coman-
dando-a, também, através dos jor-
nais. Como representante de uma 
parcela - representação que mui-
to me honra - da população da 
nossa Capital, trago, então aqui, à 
família do nosso querido amigo, o 
sentimento de pesar, a nossa pro-
funda saudade, esperando que a 
sua alma seja, hoje, acolhida com 
aquêle mesmo entusiasmo e com 
aquêle cântico de alegria, que ca-
racterizaram sempre o seu ideal, o 
seu amor à causa pública e seu 
destemor cívico. 

Fica, portanto, assim, registrado 
o imenso pesar que enluta esta 
Casa e a nossa Capital . 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa 
informa ao nobre Deputado José 
Maria Magalhães que não tinha ou-
tra maneira de colocar a questão 
relativa à Comunicação do Deputa-
do José de Castro, sõbre o faleci-
mento do jornalista Valter Lima 
do Nascimento1 desaparecimento 
que é sentido por esta Casa, e a 
Mesa se associa às manifestações 
de pesar . 

PALAVRAS DO SR. PRESIDENTE 

O SR. PRESIDENTE - A Me-
sa informa que o prazo de .três 
dias para a apresentação de emen-
das ao Projeto n. 3·.567/66, esgota-
se às 24 horas de hoje. O Proje-
to em questão trata da abertura 
de crédito especial à Secretaria 
de Segurança, para a manutenção 
do Colégio Estadua.l "Ordein e 
Progresso", do Departamento da 
Guarda Civil. 
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A Mesa informa que, na forma 
do Art . 29 da Constituição do Es-
tad·o, modüicado pela Lei Consti-
tucional n. 14, os Projetos 3.523, 
3 .524, 3.528 e 3 .529, de iniciativa 
do Poder Executivo, venceram o 
prazo pa-ra apreciação desta Ca-
sa e passam a ser considerados 
aprovados, sendo encaminhados 

. aos órgãos competentes da Casa 
para as formalidades de praxe. 

Belo Horizonte, 21 de março de 
1966 . 

Senhor Secretário-Chefe da Me-
sa: 

Cumpre-me levar ao conheci-
mento de V. Sa. que o Projeto n.0 

3 . 523/66, de iniciativa governa-
mental, que transforma cargo do 
Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais, na ·forma do art : 
29 da Constituição do Estado, 'mo-
dificado pela Lei Constitucional 
n . 14, está com prazo de discus-
são e votação esgotado, conforme 
se verifica da informação ane-
xa . 

Atenciosamente, 
(a.) AdOnis Martins Moreira, 

Diretor das Comissões. 
- A apreciação do Sr . Presi-

dente. 
Em 21/ 3/66 . . 
(a.) Darke Baeta da Costa, Se-

cretário-Chefe da Mesa . 
- A Diretoria das Comissões . 
Remeta-se o Projeto à Diretoria 

do ExPediente, para que seja pro-
videnciada a elaboração do Oficio 
respectivo, considerando-se o Pro-
jeto aprovado . 

(a.) Bonüácio de Andrada 
Presidente . 

Belo Horizonte, 21 de março de 
1966. 

Projeto n.0 3 . 523166 - Mensa-
gem n.0 1.030. · 

Transforma t:argo do Tribunal 
de Contas do Estado de Minas 
Gerais . 

Prazo para votação: 45 dias . 
Apresentado em 28/1/66. 
Terminou o prazo em 18/3/66. 
<a. ) AdOnis Martins Moreira, 

PiretQr dJL8 Comissões , 

Belo Horizonte, 21 de março de 
1966. 

Senhor Secretário-Chefe da Me-
sa. 

Cumpre-me levar ao conheci-
mento de V . Sa . que o Projeto n.0 

3 . 524/ 66, de autoria governamen-
t al que abre crédito especial de 
Cr 10 .000 .000 à Secretaria de Es-
tado da Fazenda, na forma do art. 
29 da Constituição do Estado, mo-
düicado !Pela Lei Constitucional 
n.0 14, está com prazo de d1scus-
são e votação esgotado, conforme 
se verifica da informação anexa. 

:Atenciosamente, 
(a.) AdOnis Martins Moreira, 

Diretor das Comissões . 
- A apreciação do Sr . Presi-

dente. 
Em 21/ 3/ 66 . 
(a.) Darke Baeta da Costa, Se-

cretário-Chefe da Mesa. 
- A Diretoria das Comissões. 

remeta-se o Projeto à Diretoria do 
Expediente para que seja provi-
denciada a elaboração do Oficio 
respectivo. 

Em 21/ 3/ 66. 
(a. ) Bonüácio de Andrada . 
Em 21/3/ 66. 
Projeto n .0 3.524166 - Mensa-

gem n.0 1.031. 
/Abre crédito especial de Cr$ 

10 .000 . 000 à Secretaria de Estado 
da Fazenda. 

Prazo para votação: 45 dias. 
Apresentado em 28/1/ 66. 

· Terminou o prazo em 18/3/ 66 . 
(a.) Adõnis Martins Moreira, 

Diretor das Comissões. 
Belo Horizonte,_ 21 de março de 

1966. 
Senhor Secretário-Chefe da Me-

sa. 
CUmpre-me levar ao conheci-

mento de V . Sa. que o Projeto n.0 

3 .528/66, de autoria do Senhor 
Governador do Estado, que dis-
põe sObre o estimulo fiscal a in-
dústrias novas, na forma do art. 
29 da Constituição do Estado, mo-
dificado pela Lei Constitucional 
n.0 14, está com prazo de dlscus-
~ílo e votação esgotado, CQQforme 
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se verifica da informação ane-
xa. 

Atenciosamente, 
(a.) AdOnis Martins Moreira, 

Diretor das Comissões . 
- A apreciação do Sr. Presi-

dente. 
Em 21/3/ 66 . 
(a.) Darke Baeta da Costa, Se-

cretário-Chefe da Mesa . 
- A Diretoria das Comissões . 
Remeta-se o Projeto à Diretoria 

do Expediente para que seja pro-
videnciada a elaboração do Ofício 
respectivo. 

Em 21/3/ 66. 
(a . ) Bonifácio de Andrada 

Presidente . 
Em 2113/ 66. 
Projeto n.0 3 .528165 - Mensa-

gem n. 1. 035. 
Dispõe sObre o estimulo fiscal a 

indústrias novas. 
Prazo para votação: 45 dias. 
Apresentado em 28/ 1/ 66. 
Terminou o prazo em 18/3/ 66. 
(a. ) :AdOnis Martins Moreira, 

Diretor das Comissões. 
Belo Horizonte, 21 de março ·de 

1966. 
Senhor Secretário-Chefe da Me-

sa: 
Cumpre-me levar ao conheci-

mento de V. Sa . que o Projeto n.0 

3 . 529/ 66, de iniciativa governa-
mental que eleva o valor da sub-
venção concedida à Campanha Na-
cional de Educandários Gratuitos, 
na forma do art . 29 da Constitui-
ção do Estado, modificado pela 
Lei Constitucional n.b 14, está com 
prazo de discussão e votação es-
gotado, conforme se verifica da 
informação anexa. 

Atenciosamente, 
(a.) AdOnis Martins Moreira, 

Diretor das Comissões. 
- A apreciação do Sr. Presi-

dente. 
Em 21/3/ 66. 
(a.) Darke Baeta da Costa, Se-

cretário-Chefe da Mesa. 
- A Diretoria das Comissões. 
Remeta-se o Projeto à Diretoria 

do Expediente para que seja pro-

videnciada a elaboração do Ofício 
respectivo. 

Em 21/3/ 66. 
(a. ) Bo~ácio d_e Andrada, Pre-

sidente. 
Em 21/3/ 66. 
Projeto n.0 3.529166 - Mensa-

gem n.0 1.036. 
Eleva o valor da subvenção con-

cedida à Campanha Nacional de 
Educandários Gratuitos . 

Prazo para votação: 45 dias. 
Apresentado em 28/1/66. 
Terminou o prazo em 18/3/66. 
(a. ) AdOnis Martins Moreira -

Diretor das Comissões. 
-Vem à Mesa: 

REQUERIMENTO 

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

O Deputado infra-assinado, na 
qualidade de Líder do ex-PSD, re-
quer a palavra, nos tênnos do 
art. 94 , para tratar de assunto 
urgente e relevante. 

Sala das Reuniões, 21 de março 
de 1966 . 

(a. ) Ibrahim Abi-Ackel. 
O SR. PRESIDENTE - SObre 

_ a Mesa Requerimento do Sr. De-
putado lbrahim Abi-Ackel, Hder 
da bancada do lex-PSD que, na 
forma do Art. 94 do nosso Regi-
mento Interno, requer a palavra 
para tratar de assunto relevante e 
urgente. 

A Mesa defere o Requerimento e 
fixa o prazo de 55 minutos. 

Com a palavra o nobre Depu-
tado Ibrahim Abi-Ackel . 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL 
- Sr. Presidente e-Srs . Deputados. 

Observador algum há de situar-
se no quadro da polftica brasilei-
ra, numa séria tentativa de aná-
lise e de tomada de atitude, se 
não considerar, em tOda a ple-
nitude das suas conseqüências, os 
atos e as intenções, os motivos· e 
os intuitos que levaram o Govêr-
no Revolucionário à extlnçio dos 
velhos e superados partidos po-
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líticos vigentes no Brasil, para 
substituí-los por duas organiza-
ções apenas, dentro do rígido cri-
tério bi-partidário, consoante as 
inspirações que ditaram as nor-
mas do Ato Institucional que lhe 
deu vivência . 

:In de menor importância, nes-
ta hora, indagar se agiu o Govêr-
no Revolucionário em perfeita 
consonância com a experiência 
sodiológica e política do País. 
Desveste-se de importância o fa-
to, possivelmente argüível, da fal-
sidade inicial dêsses partidos, pe-
la ausência absoluta de substân-
cia popular em seu contexto. O 
que importa é examinar os in-
tuitos, é a veriguar as intenções, é 
delimitar a meta e o alcance que 
se emprestam às novas organiza-
ções partidárias . 

No que diz respeito à Aliança 
Renovadora Nacional, organização 
que mereceu, desde logo, do Pre-
sidente da República carinhos de 
pai e ciúmes de amante, o que se 
lhe procurou emprestar desde logo 
foi o declaràdo intuito de renovar 
os métodos políticos vigentes no 
Brasil, o de purüicar os costumes 
e sistemas da vivência inter-parti-
dária, de forma a transformá-la em 
instrumento de construção de um 
Brasil nõvo, que, de resto nos de-
maiS setôres da atividade pública 
e administrativa, tem constituído 
a preocupação dominante do Go-
vêrno Revolucionário . Tinha e tem 
assim, a 'ARENA, o compromisso de 
romper com o passado para sepul-
tá-lo, e o compromisso de criar 
para florescer as novas condições 
políticas do futuro. 

Se não são essas as intenções do 
Govêrno Revolucionário, se o mo-
desto representante popular, que 
ora lhes ocupa a atenção, foi ilu-
dido na sua boa-fé, o que assisti-
mos é a uma farsa monstruosa, 
destinada a marcar-se com o fogo 
da condenação histórica e suscetí-
vel de provocar a mais completa 
frustração dos sentimentos de re-
novação politjça das novas ~-

ções brasileiras. Mas eu quero 
crer que a A R E N A nasceu 
para sepultar estruturas partidá-
rias superadas, falsamente dirigi-
das por homens que tanto em 
meu Partido, quanto em todos os 
demais, as haviam transformado 
em instrumento de projeção mera-
mente personalistica. E vendo 
constituído o Gabinete Executivo 
da Aliança Renovadora Nacional, a 
maioria dos nomes que o compõe, 
deu-nos, desde logo, a certeza na 
fôrça do seu impulso, na sua ca-
pacidade de sedimentar-se através 
do instrumental de Govêrno, mais 
do que nunca necessário para ali-
cerçá-la no presente e consolidá-la 
para o futuro. 

No entanto, Sr. Presidente, Mi-
nas Gerais vive ainda sob a dire-
ção de uma máquina politica e ad-
ministrativa que, por sua própria 
origem, coloca-se em contrasenso 
radical com os propósitos renova-
dores da Aliança Renovadora Na-
cional. Trata-se da máquina poli-
tica cuidadosamente montada no 
Estado pelo ilust re e eminente Go-
vernador Magalhães Pinto - mon-
tada sob o influxo de interêsses po-
líticos que a ARENA pretende se-
pultar, organizada em função de 
métodos que a ARENl-<\. pretende 
erradicar, entregue a homens com-
prometidos, de tal forma, com o 
velho esquema do velho Brasil, 
que não se afinarão jamais com 
os propósitos de um Partido que 
nasce para varrer os sectarismos 
que nos dividia e que se propõe a 
unir-nos à sombra de uma nova 
bandeira de idealismo e congraça-
mento. 

A existência dessa máquina po · 
litica é, portanto, o primeiro en-
trave ao efetivo funcionamento da 
ARENA em Minas Gerais. E 
tôda vez que os Secretários do 
atual Govêrno tê~ a ousadia de 
bulir em uma de suas pequenas es-
feras, rolamentos ou arames com 
que tenha sido outrora remen-
dada, tOda vez que um Secretário 
o~ $UQStituir ~ direto~ no-
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meada ao influxo dêsses interês-
.ses, levanta-se no seio da antiga 
UDN a grita da perseguição, dan-
do-nos a idéia completa e efetiva 
de que essa máquina é, para ela, 
intocável. Essa situação não resiste 
à lógica primária dos iniciados . 
Mas se verificarmos, Sr. Presiden-
te, que a ARENA se compõe de 
grupos de origens diversas e que 
a um dêsses grupos, precisamente 
o da UDN, se entrega ou se per-
mite que exerça todo o contrôle, 
tôda a influência e todo o prestígio 
em tudo aquilo de que pode dispôr 
a ARENA em Minas Gerais, quan-
do se verifica que é precisamente 
a UDN a que foi batida nas ur-
nas e, que moral e politicamente, 
não devia ter o contrôle total des-
ta influência e dêste pretigio, 
chegamos então à sombria conclu-
são de que o ilogicismo ganha cõres 
de escândalo. Nós, os vitoriosos, 
não figuraremos como caudatários 
dos que foram varridos do Poder 
pelo voto do povo e por isso não 
têm autoridade para conduzir a má-
quina do Estado. 

Observa a Casa e observa a Im-
prensa que estas idéias são impes-
soais, que esta tese é política, que 
esta posição constitui uma contri-
buição objetiva, uma contribuição 
lógica, serena e franca, à compo-
sição da Aliança Renovadora Na-
cional e atende aos propósitos 
de se lhe emprestarem condições 
efetivas de funcionamento no Es-
tado. Há alguns dias da semana 
anterior, nós que, por dever de 
mandato passamos a freqüentar 
diuturnamente as Secretarias de 
Estado, não pelo prazer de uma 
convivência que o tumulto dos ga-
binetes não permite e que a pobre-
za dos gabinetes não propicia, mas 
que no áspero, árduo, amargo de-
ver de procurador de partes e car-
regador de papéis, a que se reduz 
a representação politica em nosso 
Estado, freqüentando diàriamente 
esses gabinetes, percebemos que de-
terminados setores, inconformados 
com o resultado das umas, pr('-

tendiam, efetivamente, através de 
movimentos organizados de denún-
cia e de telegramas, valer-se de seu 
ingresso na ARENA para pressio-
nai' e imobilizar o Governador do 
Estado. Chamei a esta artimanha 
de tentativa de chantagem contra 
o Governador do Estado e tôdas 
as iras celestes desabaram sôbre 
a minha cabeça como se eu deves-
se calar-me diante das mazelas que 
poluem o corpo desta ARENA que 
nasceu para purificar. E sôbre 
mlm cairam as maldições de to-
dos os que pretendem, a esta altu-
rél. de nossa evolução política, con-
tinuar fazendo política no silêncio 
das interlocuções que ninguém per-
cebe, no cicia.r das meias palavras, 
no meio-tom das_ declarações inde-
finidas, como se estivéssemos ain-
da sob o colarinho duro dos esta-
distas da velha república e os es-
tudantes não preferissem os es-
pancamentos das ruas para afir-
marem o seu direito de opinar com 
clareza e com lealdade sôbre os ru-
mos do · Pais. Acredite quem qui-
ser no velho sistema. Não acredi-
to nêle e é por isso que falo com 
a clare~a que hoje uso nesta Tri-
buna, convencido de que a situa-
ção criada pelo movimento revo-
lucionário é irreversível e de que 
a luta contra esta situação em 
têrmos braçais é de tamanha in-
sensibilidade quanto pretender re-
mover percalços políticos a sopa-
pos e "pescoções". Convencido 
da irreversibilidade desta situação, 
diria melhor, convencido da ma-
mobilidade de tõdas as situações 
do movimento revolucionário, aqui 
estou para afirmar à Casa e parti-
cularmente aos membros da ex-
·UDN, que há de haver uma solu-
ção para o impasse em que nos 
encontramos . Essa solução tem 
que nascer de uma atitude de ele-
mentar correção por parte dos ho-
mens da antiga UDN: é a da sua 
abdicação voluntária aos cargos 
que detêm em todo o Estado de 
Minas Gerais, é a compreensão de 
que, perdidas as eleições. estamos 
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diante da necessidade da comunhão 
de esforços em tOrno de um nOvo 
instrumento. Assim como não nos 
há de permitir ela o uso total. 
Indiscriminado, arbitrário e dita-
torial dos instrumentos do Govêr-
no, também não permitiremos que 
ela ressurja das cinzas da der-
rota para colocar-se na situação 
de amplamente vitoriosa; · e que 
nós outros, vitoriosos a 3 de outu-
bro, pratiquemos contra nossos 
correligionários o crime de en-
sarilbar as armas e de entregar, 
pelo silêncio, o Poder que conquis-
tamos numa áspera campanha, a 
céu aberto, em todo êste .Estado. 
Limpa a área dos resquícios da si-
tuação; purificados os cargos da 
presença dos que estão compro-
metidos com uma máquina políti-
ca que a ARENA não permite, não 
tolera, nem há de permitir, nem 
há de tolerar, então, sim, em con-
dições iguais, partiremos da esta-
ca zero, para palm.ilbarmos a es-
trada espinhosa que nos aguarda, 
para vencermos as urzes do cami-
nho, com propósitos de purificar 
e de vivificar os instrumentos, os 
métodos e sistemas da atividade 
política do Brasil. (Palmas). 

O SR. PRESIDENTE - O Sr . 
Deputado Alvimar Mourão comu-
nica à Casa o falecimento de Dona 
Deodata Faria Sempreviva, ocorrido 
em Divinópolis. 

-Ciente . - Comunique-se . 
O Sr. Deputado Altair Chagas 

comunica à Casa o falecimento do 
Sr . Manoel Rodrigues, ocorrido no 
Rio de Janeiro . 

-Ciente. - Comunique-se . 

REDAÇOES FINAIS 

- A seguir, o Sr. Presidente sub-
mete a discussão e votação os Pa-
receres de Redação Final aos Pro-
jetos n°s. 1. 233, 2 . 038, 3. 018 e 3 .124, 
o·s quais são aprovados, cada um 
de sua vez, sem debates. 
-A Sanção. 

O SR. PRESIDENTE - Em dis-
cussão o Parecer de Redação Fi-
nal ao Projeto n.0 3 .209 . 

Não há oradores inscritos . En-
cerro a discussão. 

Em votação. Para encaminhá-la, 
com à palavra o Sr. José Maria 
Magalhães . 

O SR. JOSÉ MARIA M!AGALHAES 
- Sr. Presidente, Srs . Deputados . 

O Projeto de autoria do Sr. De-
putado Manoel Costa, já em Re-
dação Final, que dá a denomina-
ção de Presidente Kennedy à Uni-
versidade Aliança, com sede em 
Belo Horizonte, merece a nossa 
aprovação e o nosso apoio . 

Aproveitamos esta oportunidade, 
porque Kennedy representa a pre-
servação e a sustentação da demo-
cracia, representa para o mundo 
um ideal supremo, por isto é que 
aqui estamos, neste curto prazo, 
para dar conhecimento à Casa de 
um telegrama que recebemos, ain-
da em conseqüência dos episódios 
lamentáveis ocorridos nesta Capi-
tal, com a violência policial na pas-
seata já tradicional do batismo dos 
calouros das Universidades de Be-
lo Horizonte. E' o seguinte o teor 
do telegrama: 

"Belo Horizonte - Assembléia 
Legislativa - Deputado José Maria 
Magalhães - Agradecemos apoio 
solidariedade quando Universitários 
vitimas polícia pt Pedimos agrade-
cer demais parlamentares que não 
se calaram frente a brutalidade es-
tribada armas pt Permanecemos 
unidos defesa princípios democra-
cia em luta pela Liberdade pt Sau-
dações Univertárias pt União Es-
tadual dos Estudantes de Minas 
Gerais - Diretório Central dos Es-
tudantes da Universidade Federal 
de Minas Gerais - Diretório Cen-
tral dos Estudantes da Universida-
de Católica - D . C. E .". 

Assim sendo, Sr. Presidente, da-
mos conhecimento à Casa, ao en-
sejo justamente da votação do Pro-
jeto do Deputado Manoel Costa, que 
terá o nosso apoio, de mais um 
protesto contra a violência efetua-
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da em nossa Capital. justamente 
contra a juventude estudantil que 
merece o nosso aprêço, a nossa ad-
miração e representa o futuro de 
nossa Pátria. 

O SR. PRESIDENTE - Em vo-
tação o Parecer . Os Srs . Deputa· 
dos que o aprovam queiram con-
servar-se como se encontram. ....:.... 
Pausa) . Foi aprovado . 
-A sanção. 
- A seguir, o Sr. Presidente sub-

mete a discussão e votação os Pa-
receres de Redação Final aos Pro-
jetos ns. 3.412, 3 .467, 3.468 e 3 .470, 
os quais foram aprovados, cada um 
de sua vez, sem debates. 

O SR . PRESIDENTE- Requer1-
mento n . 1.150, do Sr. Deputado 
Lúcio de Souza Cruz . 

A Comissão de Agricultura, In-
dústria e Comércio deu parecer fa-
vorável ao Requerimento. 

Em discussão. Não há oradores 
inscritos . Encerro a discusão. 

Em votação . Os Srs . Deputados 
que o aprovam queiram conservar-
se com se encontram. (Pausa) Foi 
aprovado . 

- Esgotada a matéria destinada 
a esta parte da Reunião, passa-se à 

2.• RARTE DA ORDEM DO DIA 

QUESTAO DE ORDEM 

O SR. AUGUSTO ZENUN- Sr. 
Presidente, tendo sido dado, há 
tempos, o nosso Parecer sObre a 
Comissão Especial de Inquérito, re-
lativamente a assunto da Usina AtO-
mica de Poços de Caldas, requeiro 
a V . Exa. se digne determinar '8 
sua inclusão na Ordem do Dia da 
Reunião de amanhã. · 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa 
defere o Requerimento do nobre 
Deputado Augusto Zenun e toma-
rã as providências cabíveis. 

_2.• discussão do Projeto n. 3 .4941 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual autoriza o Govêmo do Es-
taçio a receber, em doação, imóvel 
de propriedade do Cel. José Ge-
raldo de Oliveira. 

As comissões de Justiça e de Fi-

nanças opinam pela aprovação do 
Projeto. 

Em discussão o Art. 1.0
• Não há 

oradores inscritos. Encerro a dis-
cussão. 

Art. 2.0 • Não há oradores inscri-
tos . Encerro a. discussão . 

Art. 3.0 • Não há oradores inscri-
tos. Encerro a discussão. · 

Em votação o art . 1.0 • Os Srs . 
Deputados que o aprovam queiram 
permanecer como se encontram. 
(Pausa). Foi aprovado. 

Art . 2.0 • Os Srs . Deputados que 
o aprovam queiram permanecer 
como se encontram . (Pausa). Foi 
aprovado. 

Art . 3.0 • Os Srs. Deputados que 
o aprovam queiram jpermanecer 
como se encontram. (Pausa) . Foi 
aprovado. 

Foi aprovado o Projeto. 
- A · Comissão de Finanças . 
2.• discussão do Projeto n. 3.5191 

66, do Sr . Governador do Estado, 
o qual cria um Colégio Estadual 
na cidade de João Monlevade . 

!A Comissão de Justiça opina pela 
aprovação do Projeto, na forma em 
que se encont~a redigido. 

As Comissões de Educação e de 
Finanças opinam pela aprovação 
do Projeto, com a Emenda que 
apresentam. 

Em discussão o Art. 1.0
• Não há 

oradores inscritos. Encerro a dis-
cussão. 

Art . 2.0 • Não há oradores ins-
critos. Encerro a discussão . 

Art. 3.0 • Não há · oradores ins-
critos . Encerro a discussão. 

Art. 4.0 • Não há . oradores ins-
critos. Encerro a discussão. 

Art. 5.0 • Não há oradores ins-
critos. Encerro a discussão. 

Art . 6.0 . Não há oradores ins-
critos. Encerro a discussão . 

Art. 7.0 • Não há oradores ins-
crito·s. Encerro a discussão. 

Art. 8.0 • Não há oradores ins-
critos . Encerro a discussão. 

Em -votação o Art. 1.0. Os Srs. 
Deputados que o aprovam queiram 
permanecer como se encontram. 
(Pausa). Foi aprovado. 

11 I 8 L J O T I O A - I 
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Art . 2.0

• Os Srs. Deputados que 
o aprovam queiram permanecer 
como se encontram. (Pausa) Foi 
aprovado. 

:Art. 3.0 • Os Srs. Deputados que 
o aprovam queiram permanecer 
como se encontram. (Pausa) . Foi 
aprovado. 

Art. 4.0 • Os Srs . Deputados que 
o aprovam queiram permanecer 
como se encontram . (Pausa) . Foi 
aprovado. 

Em vota.ção a Emenda das Co-
missões de Educação e Finanças, 
que é supress·va do Art . 5.0 do 
Projeto. Os Srs . Deputados que a 
aprovam queiram permanecer co-
mo se encontram. (Pausa) . Foi 
aprovada. 

Fica prejudicado o Art . 5.0 • 

Em votação o Art. 6.0 • Os Srs. 
Deputados que o aprovam, quei-
ram permanecer como se encon-
tram. (Pausa). Foi aprovado. 

Art. 7.0 • Os Srs . Deputados que 
o aprovam queiram permanecer 
como se encontram. (Pausa). Foi 
aprovado . 

Art . 8.0 . Os Srs . Deputados que 
o aprov·am queiram permanecer 
como se encontram . (Pausa). Foi 
aprovado. 

Foi aprovado o Projeto. 
- À Comissão de Finanças. 
2.• discussão do Projeto n . 3.5381 

66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual concede pensão especial a 
D . Maria da Conceição Carneiro . 

As Comissões çle Justiç.a e de F"i-
nanças opinam pela aprovação do 
Projeto. 

Em discussão o Art. 1.0
• Não há 

oradores inscritos . Encerro a dis-
cussão . 

Art . 2.0 • Não há oradores ins-
critos. Encerro a discussão . 

Art . 3.0 • Não há oradores ins-
critos. Encerro a dlscusão . 

Em votação o ~t. 1.0 • Os Srs. 
Deputados que o aprovam quei-
ram permanecer como se encon-
tram. (Pausa). Foi aprovado . 

Art . 2.0 • Os Srs. Deputados que 
o aprovam queiram permanecer 

como se encontram. (Pausa) . Foi 
aprovado . 

Art. 3.0 . Os Srs . Deputados que 
o aprovam queiram permanecer 
como se encontram . (Pausa). Foi 
aprovado . 

Foi aprovado o Projeto. 
- À Comissão de Finanças . 
2.• discussão do Projeto n . 3 . 5391 

65, do Sr. Governador do Estado, 
o qual abre crédito especial ao Ga-
binete Civil do Governador do Es-
tado. 

As Comissões de Justiça e de :Fi-
nanças opinam pela aprovação do 
Projeto. 

Em discussão o Art . 1. o. (Pau-
sa) . Não há oradores incritos . En-
cerro a discussão . 

Em discussão o Art . 2.0
• (Pau-

sa). Não há oradores inscritos. 
Encerro a discusão. 

Em discussão o Art . 3.0 • (Pau-
sa). Não há oradores inscritos. 
Encerro a discussão . 

Em votação o Art . 1.0 • Os Srs . 
Deputados que o aprovam quei-
ram permanecer como se encon-
tram. (Pausa). Foi aprovado . 

Em votação o Art . 2.0 • Os Srs . 
Deputados que o aprovam quei-
ram permanecer como se encon-
tram. (Pausa). Foi aprovado. 

VERIFICAÇÃO 

O SR. VIALDIR MELGAÇO - Pe-
ço verüicação, Sr,. Presidente . 

O SR. PRESIDENTE- !A. Mesa 
vai proceder à verüicação requeri-
da pelo Sr. Deputado Valdir Mel-
gaço. 

Os Srs. Deputados que votaram 
a favor do Art. 2.0 do Projeto men-
cionado queiram leVI!lDtar-se. 
(Pausa). Queiram assentar-se . 

Os Srs . Deputados que votaram 
contra queiram levantar-se . 
(Pausa). 

Votaram a favor do Artigo 2.0
, · 

23 Srs. Deputados; contra, nenhum. 
Não há "quorum". A Mesa vai 

proceder à chamada dos Srs. Depu-
tados. 
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Com a palavra o Sr . Secretário 

para proceder à chamada. 
- Feita a chamada, deixam de 

responder os senhores: 
Mário Hugo Ladeira- João Na-

varro - Anuar Fares - Agostinho 
Campos Neto - Alvaro Sales -
Aníbal Teixeira - Athos Vieira de 
Andrade - ·carlos Eloy - Daniel 
de Barros - Délson Scarano -
Domingos Jório - Euler Lafetá -
Geraldo Quintão - Hélio Garcia 
- Homero Santos - Hugo Castelo 
Branco - Ibrahim Abi-Ackel 
Jairo Magalhães- Jorge Ferraz -
Jorge Vargas - João Vaz - José 
Augusto - José de Castro - José 
Luiz Baccarini - Lourival Brasil 
- Lúcio de Sousa Cruz - Luiz 
Junqueira - Maria Pena - Marta 
Nair Monteiro - Orlando :Andra-
de - Otelino Sol - Pires da Luz 
- Raimundo Albergaria - Raul 
Fernandes- Salim Nacur- Sette 
de Barros - Sinval Boaventura-
Sousa e Silva - Ulysse~ Escobar 
- Walthon Goulart - Wilson Mo-
desto - Wilson de Paiva - Wilson 
Tanure . 

O SR . PRESIDENTE - Estão 
presentes 38 Srs. Deputados. Não há 
"quorum" para votação, mas há pa-
ra prosseguimento dos nossos tra-
balhos . 

A Mesa vai passar à 2.• discus-
são do Projeto n.0 3 .544/ 66, do Sr . 
Governador do Estado, o qual ex-
tingue a Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômico, cria o 
Conselho Estadual do Desenvolvi-
mento e dá outras providências. 

A Comissão de Justic;.>a. opina pela 
aprovação do Projeto, com as 
Emendas de ns. -1 a 7, que apre-
senta. 

A Comissão de Serviço Público é 
pela aprovação do Projeto com as 
Emendas da Comissão de Justiça, 
bem como a de n . 8, que apresenta. 

A Comissão de Finanças opina 
pela aprovação do Projeto e das 
Emendas das Comissões de Justi-
ça e de Serviço Público. 

Em discussão o Art. 1.0 • 

QUESTAO DE ORDEM 

O SR. SOUSA E SILVA- Sr. 
Presidente. 

Verüicando, de plano, que não há 
número para continuação de nos-
sos trabalhos, peço a V . Exa . que 
encerre a presente Reunião. 

ENCERRAMENTO 

O SR. PRESIDENTE - ~ Mesa 
verüica, de plano, inexistência de 
"quorum" para o prosseguimento 
dos nossos trabalhos. Assim, encer-
ra a Reunião e convoca os Srs. 
Deputados para as Extraordinárias, 
logo mais, às 20 horas, com a Or-
dem do Dia já publicada, e amanhã, 
no mesmo horário, com a seguinte 
Ordem do Dia: 

ORDEM DO DIA 

Reunião Extraordinária 
22-3-66 

Ãs 20 horas: 
Discussão dos vetos totais opos-

tos às Proposições de Lei ns. 2 . 555, 
que autoriza a criação de Ginásio 
Estadual de Alto Rio Doce. 

2 . 608, que cria colégios estaduais 
nas cidades que enumera . 

2 . 885, que autoriza o Govêrno do 
Estado a criar uma Escola N ar-
mal Oficial na cidade de Erválla. 

- O Sr . Presidente convoca, ain-
da, para a Ordinária de amanhã, 
dia 22, às 14 horas, com a seguinte 
Ordem do Dia: (Lê): 

ORDEM DO DIA 
22-3-66 

1.• Parte 

Das 14 às 15 horas: 
Leitura e aprovação da Ata. 
Expediente, inclusive leitura e 

apresentação de pareceres, projetos, 
comunicações, requerimentos e in-
dicações. · 

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

• 



requerimentos, comunicações e in-
dicações. 

Discussão e votação de redações 
finais . 

2.• Parte 

Das 16 às 18 horas: 
Prosseguimento da votação, em 

2.• discussão, do Projeto n. 3 . 5391 
66, do Sr. Governador do Estado, 
o qual abre crédito especial ao Ga-
binete do Governador do Estado. 

Prosseguimento da 2.• discussão 
do Projeto n. 3 . 544166, do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual extin-
gue a Secretaria de Desenvolvimen-
to Econômico, cria o Conselho Es-
tadual do Desenvolvimento e dá ou-
tras providênc~ . 

1.• discussão do Projeto n. 3 .5661 
66, do Sr . Governador do Estado, 
o qual fixa o efetivo da. Policia Mi-
litar para o exercício de 1967, e dá 
outras providênc~. 

2.• discussão do Projeto n . 3.5271 
66, do Sr. Governador do Estado, 

o qual concede pensão à viúva de 
Simeão Pena de Faria. 

1. • discussão do Projeto n . 3. 5651 
66, do Sr. Wilson Modesto, o qual 
dá a denominação de "Presidente 
João Pinheiro" ao Ginásio Estadual 
de Santos Dumont. 

1.• discussão do Projeto n . 3.5681 
66, do Sr. Athos Vieira de Andrade, 
o qual dispõe sôbre contagem de 
tempo de serviço prestado em es-
tabelecimento de ensino por servi-
dores públicos e autárquicos . 

1. • discussão do Projeto n . 3 . 5691 
66, do Sr. Wilson Tanure, o qual 
revoga os parágrafos 2.0 e 3.0 do 
art. 4.0 da Resolução n . 735165. 

2.• discussão do Projeto n . 3 .43'51 
65, do Sr . Joaquim de Melo Freire, 
o qual declara de utilidade públi-
ca a Santa Casa de Misericórdia 
de Muzambinho. 

3.• discussão do Projeto n . 3.2&11 
65, do Sr . Joaquim de Melo Freire, 
o qual autoriza o Poder Executivo 
a permutar terreno. 

- Levanta-se a Reunião . 

544a Ret.Ulião Ordinária da Assembléia Legislativa, aos 
22 de ma.rço de 1966 1 

PRESIDÉNCIA DOS SRS. BONIFACIO DE ANDRADA, JOÃO NAVARRO 
E PINTO COELHO 

SUMÁRIO: - Comparecimento -
Ata -Leitura e Apresentação de 
Proposições - Pareceres: sôbre 
os Requerimentos n°s 1 .142, 1 .152, 
1 . 160, 1 . 161 e 1 . 164; e sôbre a In-
dicação n° 1. 069 - Requerimento 
(Reunião Extraordinária) do Sr. 
Wilson de Paiva - 'Requerimen-
to n° 1.174, do Sr. Lúcio de Sou-
za Cruz - Discurso e Requeri-
mentos do Sr. Homero San-
tos - Indicações n°s 1 . 073 e . . 
1 . 074, respectivamente, dos Srs . 
Cícero Dumont e Joaquim de Me-
lo Freire - Comunicação do Sr. 
Manoel Costa - Discursos do Sr. 
Wilson Modesto e da Sra. Marta 
Nair Monteiro- Discussão e Vo-
tação de Proposições - Palavras 
do Sr. Presidente - Comunica-
ção do Sr. Manoel Costa - Re-
querimento do Sr. Homero 
Santos - Discurso do Sr. Lélis 
Chaves - Aprovação - Requeri-
mento do Sr . Homero San-
tos - Requerimento do Sr . Jor-
ge Ferraz (Arts. 94 e 95) e dis-
curso e Indicação n. o 1075, do Sr. 
Artur Fagundes - Questões de 
Ordem - Requerimento do Sr. 
Carlos ·Megale (Arts. 94 e 95) e 
discurso e Requerimento n. o 1175, · 
do Sr. Cícero Dumont Re-
querimento do Sr. Manoel Costa 
(Arts. 94 e 95) e discurso do Sr. 
Sousa e Silva - Requerimento 
do Sr . Ibrahim Abi-Ackel e dis-
curso do Sr. Ãlvaro Salles - 2! 
PIARTE DA ORDEM DO DEA. -
Prosseguimento da votação, em 
2.• discussão, do Projeto n° 3 o 539 

- Prosseguimento da 2.<' discus-
são do Projeto n° 3. 544 - Dis-
curso do Sr. Cícero Dumont -
Questão de Ordem - Chamada 
- Discurso do Sr . Athos Vieira 
de Andrade - Questão · de Ordem 
- Encerramento - Ordem do 
Dia. 

COMBA.RECIMENTO 

A's 14,05 horas comparecem os 
Senhores: 

Bonifácio de Andrada - Leão 
Borges - Mário Hugo Ladeira -
João Navarro - Reny Rabello -
Pinto Coelho - Anuar Fares - Al-
tair Chagas - Alvaro Sales - Al-
vímar Mourão - Artur Fagundes 
- 'A.taliba Mendes - Athos Vieira 
de Andrade - Augusto Zenun -
Aureliano Chaves - Batista Miran-
da - Benedito Xavier - Carlos 
Eloy - Carlos Megale - Cícero 
Dumon~ - Daniel de Barros -
Dermeval Pimenta Filho - :S.:uler 
Lafetá - Expedito Tavares - FIQ-
rivaldo Dias - Geraldo Quintão -
Gerardo Grossi - Gomes Moreira 
- Hélio Garcia - Hermellndo Pai-
xão -Homero Santos - Hugo Cas-
telo Branco - Ibrahim tA.bi-Ackel 
-Jairo Magalhães - Jarbas Me-
deiros - Jehovah Santos - Jorge 
Ferraz - João Luís de Carvalho -
João Vaz - Joaquim de Melo Frei-
re - José de Castro - José Luis 
Baccarini -José Maria Magalhães 
- Ladislau Sales - LéUs Chaves 
- Lourival Brasil - Lúcio de Sou-
sa Cruz -Luiz Junqueira - Ma-
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noel Costa - Maria Pena - Mar-
ta Nair Monteiro - Martins Sil-
veira - Nicanor Armando - Nu-
nes Coelho - Orlando Andrade -
Otelino Sol - Paulino Cícero -
Pereira de Almeida - Pires da Luz 
- Raimundo Albergaria - Raul 
Fernandes - Salim Nacur - Se-
bastião Anastácio - Sette de Bar-
ros - Sousa e Silva - Ulysses Es-
cobar- Valdir Melgaço- Waldir 
Morato - Waldomiro Lôbo - Wal-
thon Goulart - Wilson Chaves -
Wílson Modesto - Wilson de Pai-
va - Wílson Tanure. 

Com a presença de 75 Srs . Depu-
tados, o Sr. Presidente declara 
aberta a Reunião . 

ATA 

O SR . PINTO COELHO- (3° 
Secretário, nas funções de 2.0 ) -

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

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

LEITURA E APRESENTAÇAO 
DE PROPOSIÇOES 

PARECERES 

- Pelos respectivos relatores sãtJ 
enviados à Mesa os seguintes pare-
ceres: 

PARECER SOBRE O REQUERI-
MENTO N. 1.142 

Comissão de TrabalbD e Ordem 
Social 

Através da presente proposição 
o nobre Deputado Dermeval Pimen-
ta Filho formula veemente apêlo ao 
Senhor Presidente da República, no 
sentido de mandar sustar os efei-
tos de decreto n. 57.629 de 31112'65, 
que vem causando situação de de-
sespêro entre a numerosa classe de 
aposentados da Viação Férrea Cen-
tro Oeste (ex-Rêde Mineira de Via-
ção). 

Sendo uma Proposição justa e 

oportuna, opinamos favoràvelmente 
à sua aprovação. 

Sala "José Proença", 22 de mar-
ço de 1966. 

(aa. Waldomiro Lôbo, Presiden-
te - Waldir Morato, Relator 
Wilson Modesto. 

-Publicar. 

PARECER SOBRE O REQUERI-
MENTO N. 1 . 152 

Oomissão de Trabalbo e Ordem 
Social 

Através da presente proposição 
o nobre Deputado Nicanor Neto Ar-
mando formula veemente apêlo ao 
Exmo. Sr. Ministro do Trabalho e 
Previdência Social, no sentido de 
que sejam tomadas providências 
urgentes, para efeito do pagamen-
to de bôlsas de estudos concedidas, 
em São João del-Rei, pela extinta 
Comissão do Impôsto Sindical, em 
seu respectivo setor Regional, se-
diado em Belo Horizonte . 

Sendo wna proposição justa e 
oportuna, opinamos favoràvelmen-
te à sua aprovação . 

Sala "José Proença", 22 de mar-
ço de 1966. 

(aa . ) Waldomiro LObo, Presiden-
te - Waldir Morato, Relator 
Wilson Modesto. 

-Publicar. 

RARECER SOBRE O REQUERI-
MENTO N. 1.160 

Comissão de Constituição, Legisla-
ção e Justiça 

Através do Requerimento D-0 ••• 

1.160 o nobre Deputado Sinval 
Boaventura solicita do Poder Exe-
cutivo várias informações sObre o 
atual plano de Govêrno, no setor 
da educação. 

Examinando-o, opinamos favorà-
velmente à sua aprovação, nos têr-
mos em que se encontra redigido 
e seja encaminhado à autoridade 
competente. 
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Sala José Proença, 22 de março 

de 1966. 
(aa.) Hugo Castelo Branco, Pre-

sidente - Carlos Eloy, Relator -
Jarbas Medeiros - Raul Fernan-
des - Expedito Tavares. 

-Publicar. 

RARECER SOBRE O REQUERI-
MENTO N.0 1.161 

Comissão de Constituição, Legisla-
ção e Justiça 

O Senhor Deputado João Navar-
ro propõe seja enviada sugestão 
ao Sr. .Ministro da Justiça, no sen-
tido de que seja modificado o Art. 
8.0 do Código Eleitoral, pelo acrés-
cimo que se lhe fará de dois pará-
grafos, assim redigidos: 

"§ 2.0 - Não se aplicará a multa 
referida neste artigo a quem se 
alistar até o dia 31 de janeiro de 
1967. 

§ 3.0 - O alistado que comprovar 
o seu estado de pobreza ficará 
isento do pagamento da multa". 

O autor do Requerimento filia-se 
à opinião manifestada pelo Depu-
tado Luis Bronzeado, em carta ao 
Sr . Minist ro da Justiça. Não vê 
no art . 8.0 do Código Eleitoral -
quando manda aplicar pena aos 
que não votaram ou aos que não 
se alistaram - outro efeito senão 
o de dificultar o processo de alis-
tamento. 

A opinião do Sr. Luís Bronzea-
do - conforme bem esclarece o 
Deputado João Navarro - tem ti· 
do larga repercussão no Congres-
so brasileiro. 

A questão é atual e oportuna. 
Opinamos pela aprovação do Re-
querimento. 

Sala "José Proença", 22 de mar-
ço de 1966. 

(aa.) Hugo Castelo Branco, Pre-
sidente - Raul Fernandes, Relator 
-Jarbas Medeiros - Carlos Eloy 
- Expedito Tavares. 

- J»ul;)Ucar, 

RARECER SOBRE O REQUERI-
MENTO N. 1 . 164 

Comissão de Trabalho e Ordem 
Social 

Através da presente Proposição, 
o nobre Deputado Reny Rabello for-
mula veemente a pêlo aos Exmos. 
Srs. Presidente da República e ao 
Interventor do Serviço de Alimen-
tação da Previdência Social ( SAPS), 
no sentido de que seja criada na 
cidade de Arcos, um armazém' da-
quela autarquia. 

Sendo uma Propo_sição justa e 
oportuna, opinamos favoràvelmen-
te à sua aprovação. 

Sala "José Proença", 22 de mar-
ço de 1966 . 

(aa.) Waldomiro Lõbo, Presiden-
te - Wílson Modesto, Relator 
Waldir Mo rato . 

-Publicar. 

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO 
N. 1.069 

Comissão de Constituição, Legisla-
ção e Justiça 

Por via da Indicação n . 1.069, o 
ilustre Deputado Jarbas Medeiros 
propõe ao .~o. Sr. Governador 
do Estado a necessidade de deter-
minar seja regulamentada a Lei n . 
3 . 389, de 18 de junho de 1965, que 
criou o Plano de Expansão da Avi-
cultura. 

Examinando-a, concluímos favo-
ràvelmente à sua aprovação, nos 
têrmos em que está redigida, e que 
seja urgentemente enviada ao Sr. 
Gove~ador. · 

Sala "José Proença", 22 de mar-
ço de 1966. 

(aa.) Hugo Castelo Branco, Pre-
sidente - Expedito Tavares, Rela-
tor - Raul Fernandes - Jarbas 
Medeiros - Carlos ·Eloy. 

- Publicar. 
-Vêm à M~a: 
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REQUERIMENTO 

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

Os Deputados abaixo assinados, 
na forma regimental, requerem a 
V. Exa. seja convocada 1 (uma) 
Reunião Extraordinária da Assem-
bléia Legislativa para o dia 26 do 
corrente, às 9 (nove) horas, com o 
fim específico de se discutir e vo-
tar vetos governamentais que se 
encontram na Casa. 

Sala das Reuniões, 22 de março 
de 1966. 

(aa.) Wflson de Paiva- Valdir 
Melgaço - Walthon Goulart - Al-
vimar Mourão - Nicanor Arman-
do -Mario Hugo Ladeira - Nu-
nes Coelho - Carlos Eloy - Gerar-
do Grossi- Augusto Zenun- Lú-
cio de Souza Cruz - Lélis Chaves 
- Anuar Fares - Sousa e Silva -
Raul Fernandes - Gomes Moreira 
- Geraldo Quintão - Joaquim de 
Melo Freire - Ladislau Sales -
Athos Vieira de Andrade - Her-
melindo Paixão - Florivaldo Dias 
- Expedito Tavares - Sebastião 
Nascimento- Otelino Sol- Artur 
Fagundes - Jehovah Santos - Al-
tair Chagas . 

- Defiro o Requerimento . - Fa-
ça-se o edital de convocação . 

REQUERIMENTO N . 1.174 

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, se digne diri-
gir apêlo aos Exmos. ~rs. Presi-
dente da República e Presidente 
do Banco Nacional de Habitação no 
sentido de se incluir no nôvo pla-
no de cooperativas habitacionais, 
que prevê a construção de 100.000 
casas para trabalhadores sindica-
lizados, em todo o Brasil, uma quo-
ta minima de 20 . 000 casas a serem 
construídas no Estado de Minas Ge-
rais, preferencialmente em Belo Ho-

rizonte, nas grandes cidades e nos 
centros industriais do Estado. 

Sala das Reuniões, 22 de março 
de 1966 . 

(aa. ) Lúcio de Sousa Cruz- Jo-
sé Maria Magalhães - Pinto Coelho 
- Geraldo Quintão - Cícero Du-
mont - Carlos Eloy - Wílson Cha-
ves - Aureliano Chaves - Flori-
valdo Dias - João Vaz - Gerardo 
Grossi- Ataliba Mendes - Ladis-
lau Salles - Carlos Megale . 
-A Comissão de Trabalho e Or-

dem Social. 
O SR. PRESIDENTE - Com a 

palavra o Sr . Homero Santos . 
O SR. HOMERO SANTOS - Sr. 

Presidente, Srs. Deputados. 
Ocupo neste instante a Tribuna 

para apresentar à Casa dois votos: 
um, de pesar pelo falecimento do 
sr. Genésio Franco de Morais, ex-
-Prefeito do município de Santa 
Vitória. ti:ste município faz divisa 
com o Estado de croiás . O Sr. 
Genésio Franco de Morais foi elei-
to pela legenda do ex-PSD, em co-
ligação com a ex-UDN . Desaparece 
numa hora em que, na qualidade 
de seu correligionário, poderíamos 
trabalhar juntos, com apoio de S. 
Exa . o crovernador Israel Pinheiro, 
levando para aquêle município -
talvez o mais afastado de Belo Ho-
rizonte - inúmeros benefícios . 
Mas tenho a certeza de que o seu 
substituto legal continuará sua obra 
em benefício do município, que 
não tem qualquer via de comuni-
cação, a não ser, agora, depois da 
autorização do crovernador Israel 
Pinheiro, determinando a liberação 
de uma verba de Cr 1 . 000 .000.000 
para a continuação da rodovia que 
liga Ituiutaba ao Canal de São Si-
mão. 

Genésio Franco de Morais foi um 
dêsses homens simples, dedicado, 
querido e admirado pelo povo; Pre-
feito pela 2.1]. vez, naquele municí-
pio, com uma votação extraordiná-
ria, porque era homem acostumado 
a viver e a sentir os problemas da 
população de Santa Vitória, deu 
grande parte de sua vida em be-

- 639 ___. 
nefício de sua gente e daquela re-
gião . Por tudo isto, Sr. Presidente, 
requeiro a V. Exa. , faça constar, 
nos Anais desta Casa, um voto de 

- pesar pelo- seu falecimento . 
Trago ao conhecimento da Casa, 

aproveitando a oportunidade, um 
outro Requerimento bastante dife-
rente, porque êste é de aplauso ao 
Sr . Israel Pinheiro pela nomeação 
do Sr . José Monte Verne Rodarte 
para Presidente do Banco do De-
senvolvimento do Estado de Minas 
Gerais. 

REQUERIMENTO 

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

Requeiro conste dos Anais da Ca-
sa um voto de pesar pelo faleci-
mento do Sr . Genésio Fr8iD.co de 
Morais, Prefeito de Santa Vitória, 
ocorrido no dia 12 do corrente, na-
quele município, do qual peço dar 
ciência à família enlutada . 

Sala das Reuniões, 22 de março 
de 1966 . 

(aa. ) Homero Santos - Lélis 
Chaves . 

REQUERIMENTO 

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

Requeiro conste nos Anais da Ca-
sa um voto de aplausos a S. Exa., 
o Sr. Governador Israel Pinheiro, 
pela nomeação do Sr. José Monte 
Verne Rodarte para a Presidência 
do Banco do Desenvolvimento Eco-
nômico de Minas Gerais. 

Sala das Reuniões, 22 de março 
de 1966. 

(aa.) Homero Smtos - Leão 
Borges - Gomes Moreira - Ote-
lino Sol - Wáldir Mora to. 

Justificativa - Dá o Sr . Governa-
dor uma demonstração de que re-
almente imprimirá ao Estado de 
Minas Gerais um ritmo de desen-
volvimento extraordinário . A esco-
lha do Dr. , José Monte Verne Ro-
darte para a Presidência do Banco 
do Desenvolvimento Econômico de 

Minas Gerais é a melhor demons-
tração de que deseja S. Exa·. fa-
zer com que o Estado de Minas, 
relegado a 8.0 lugar no Plano do 
Desenvolvimento Nacional, passe a 
ocupar um dos primeiros lugares, 
porque escolheu o homem realmen-
te capaz de dotar o Estado de con-
dições indispensáveis ao seu desen-
volvimento. 

Assim, pois, nos congratulamos 
com o Sr . Governador por êste ato 
que redundará em favor de Minas 
e do Brasil. 

Sala das Reuniões, 2·2 de março 
de 1966. 

(a. ) Homero Santos. 

INDICAÇÃO N . 1 . 073 

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

O infra-assinado, ouvido o Plená-
rio, tendo em vista a notícia divul-
gada pelo "Jornal do Brasil" ãe 19 
de março de 1966, faz uma Indica-
ção aos Exmos. Srs . Governador 
do Estado, Secretário do Interior, 
e Presidente da Associação !Mineira 
dos Municípios no sentido de es-
tarem atentos à representação con-
tra a criação dos municípios feita 
com inobservância da lei, a ser de-
cidida, brevemente, pelo Supremo 
Tribunal Federal, a fim de que não 
sejam afetados os novos municípios 
de Minas (235). 

Embora criados com estrito res-
peito à lei, a decisão pode ser de 
tal ordem que crie no espírito das 
novas comunas a perspectiva de 
que elas estão sujeitas ao desapa-
recimento. 

Sala das Reuniões, 21 de março 
de 1966. 

( aa. ) Cícero Dumont - Lúcio de 
Souza Cruz - Florivaldo Dias -
Ataliba Mendes - Nunes Coelho -
Pinto Coelho. 

_.:_ A Comissão de Assuntos Mu-
nicipais . • 
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INDICAÇ~O N. 1 . 074 

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

O Deputado que esta subscreve, 
na forma regimental, requer seja 
indicada aos EXmOs. Srs . Governa-

.;_ ____ ...,,dor do Estado e Diretor do Depar-
tamento de Estradas de Rodagem 
DER-MG) a conveniência de ser 

gentement'e colocada uma balsa 
Reprêsa de Furnas, ligando a 
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idade de Guapé à cidade de Pas-
s. 
Sala das Reuniões, 22 de março 

e 1966. 
(aa.) Joaquim de Melo Freire -
rardo Grossi- Nunes Coelho-

ureliano Chaves - Batista Mlran-
- Lúcio de Sousa Cruz- José 
ria MagaJhAes - Florivaldo Dias. 

Justificativa - O Munlcfpio de 
uapé é talvez aquêle que pagou 

or tr!.buto, em conseqüência da. 
nstrução da Reprêsa de Furnas. 

rande parte de suas terras foi 
undacla; a própria cidade foi 

ente atingida pelas águas; as 
tradas destrufdas em sua maior 

te. Por outro lado, muitos da-
eles que tiveram suas terras e 
as desapropriadas ainda não re-

beram as respectivas indeniza· 
c . 

, para exacerbação do sofrimen-
t~ daqueles nossos irmãos, foi re-
tttada, recentemente, uma balsa 

\.------.a~d e ligava Guapé a Passos e a ou-
trãs cidades da região. 

O restabelecimento do tráfego pe-
la balsa torna-se urgente, pois o 
municfpio de Guapé está quase ilha-
do e impedido de se reabastecer 
pelo comércio com outros centros 
produtores . mais próximos e tradi-
cionais. 

(a. ) Joaquim de Melo Freire. 
- A ComtssAo de Transportes . 

COMUNICAÇAO 

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Ü'!gislattv& do Estado de Ml-
Das Gerais. 

O Deputado que esta subscreve, 
na forma regimental, requer seja 
consignado, em Ata de nosso traba-
lhos, um voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Dr . Rogério 
Machado, ocorrido ontem nesta 
Capital. 

O finado exerceu os mais eleva-
dos cargos na Policia do Estado de 
.Minas Gerais, desincumblndo·se 
sempre com zêlo e dedicação de 
tOdas as missões que lhe foram con-
fiadas. 

Foi, na sua vida de policial, figu-
ra que honrou e dignificou a car-
reira em nosso Estado . 

Do pronunciamento da Casa, pe-
de que seja dado conhecimento à 
familla enlutada e ao Sr . Secretá-
rio da Segurança. 

Sala das Reuniões, 22 de março 
de 1966. 

(aa.) Manoel Costa - Orlando 
Andrade - SebastiAo Anastácio -
Maria Pena - Waldir Morato -
Carlos Megale - Homero Santos 
- Carlos Eloy - Jebovah Santos. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
palavra o Sr. Deputado Wilson Mo-
desto. 

O SR. WIU)()N MODESTO- Sr. 
Presidente, Srs. Deputados . A mi-
nha presença nesta Tribuna pren-
de-se às noticias publicadas em to-
dos os jornais da capital, relati-
vas ao programa que vem de rea-
lizar o Sr . Secretário do basteci-
mento, Deputado Feliciano de Oli-
veira . E ficamos sabendo que o 
Sr. Secretário levou à considera-
ção do Sr. Governador do Estado, 
como medida essencta1 para o povo, 
a instalação de farmácias nos bair-
ros da Capital, com drogas a pre-
ços reduzidos, a fim de minorar os 
sofrimentos daqueles que estão 
sempre necessitando de medicamen-
tos. 

O Sr. Secretário do Abasteci-
mento, Deputado FeHciano de Oli-
veira, está interessado em dar as-
sistência à populaçl.o da capital e 
de todo o Estado de Minas Gerais. 
Esta noUcia é alvissareira, porque 
o povo es~ a sofrer com o au-

(ODaclui DO Vobmw IV) 
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