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A publicaçäo dos Ana-is da Assembléla Lcgislativa é uma
cleterminacãO regimental e de interêsse para a própria vida da ins-
tituição. Efetivá-la é, pois, dar cumprimento a preceito da lei e
atender a contiuigência do exercicio do mandato parlamentar. A
par disto, significam os Anais valioso subsldio para pesquisas his-
tóricas e jurIdica, jã que nêles se registram os principals fatos da
vida poiltica e legal do Estado e do Pals, além de representarem
maxancial preciosO para es Ludo da origem e elaboração d!as leis, que
compöem 0 o.rdenamento jurIdico de Minas.

Motivos alheios a. vontade dos que nos precederam nos
postos de comando do Poder, inipossibilitaram fôsse cuinprida a
disposição legal. Mais felizes somos, porém, quando oportumidade
nos surge para editar os Anais a partir de 1966 e cuidar de publi-
car os das Sessöes Legislativas anteriores.

esta, sem düvida, uma realização das mais importantes
da atual Comissão Executiva. Cumpre-me ressaltá-la, para registro
também histórico.

Bonifáclo de Andrada
Presidente da Assembiéia Legislativa do

Estado de Minas Gerais
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rnento do custo de vida. Tenho a
certeza de que o Governador Israel
pinheiro coiocará em prática refe-
ridO piano Ou .autorizará 'a Secre-
taria do Abastecimento a execu-
ção, visando ao barateamento do
cUstO dos medicamentoS em nossa
Capital. Espero que esta medida
rião fique sO no papel, apenas em
estudOs, mas que S. Exa., o Sr.
Goverflador do Estado, determine
urgenteS providênciaS e xneios pa-
ra que a Secretaria do AbasteCi-
mento possa realizar êste progra-
ma. EsperO que 0 Sr. Governador
Israel Pinheiro, ao tornar cortheci-
mento de nossaS palavras, mostre
que, de fato, estd administrando
nOSSO Estado. Os programas enu-
merados e anunciados pelo Sr. Is-
rael Pinheiro, nesses 2 meses de go-
verilo, são reaimente de interêsse
do povo.

Ha poucoS dias, lemos que o Go-
vêrflo resolveu incentivar, tarn-
bern, 0 turismo em nosso Esta-
do, a fim de que nossas estân-
cias balneáriaS possam prestar re-
levanteS servicOS 'a populacão do
Estado e 'aqueles que as procurarfl.
Sabemos que a estãncia de Araxá
é urna das mais procuradas do Bra-
sil e, porque não dizer, de todo o
mundo. Espero que o Sr. Gover-
aiador Israel Plitheiro incentive a
construcãO da estrada BR-262, que
vai ligar Belo Horizonte a Araxá e
estrada que une Araxá 'a cidade de
Franca, no Estado de São Paulo.
Corn êste nosso pronuiiciamento
contamos ter contribuIdo para in-
centivar o Govêrno do Estado e a
Secretaria do Abastechneflto, para
que continuem a luta pelo baratea-
mento do custo de vida.

Pinheiro polo Secretário do Abas-
tecimento e Crédito Rural, Deputa-
do Feliciano de Oliveira, que ontem
apresentou ao Governador urn pia-
no geral de abastecimeflto a curto
e médio prazos.

0 piano de abastecirnento prove
a fiscalização de tOdas as barreiras
para evitar a saIda dos principais
gêneros alimentIcios e de came bo-
vina, a punicão para o abate de
matrizes de gado e o financiarnento
para a compra e melhoria dessas
matrizes.

A FAR,MACIA POPULAR

Informou o Secretário Feliciano
de Oliveira que, depois de expor a
sua idéia da constituicão de uma
farmácia-popular ao Governador Is-
rael Pinheiro, e caso seja ela acei-
ta, vai entrar em contato corn Os
Institutos de Previdência e Os sin-
dicatos de trabalhadoreS para ten-
tar a padronizacão dos principals
medicamentos.

Corn esta padronizacão e corn as
compras feitas nos laboratOriOS
que oferecerern Os menores precOs,
espera o Secretário do Abasteci-
mento adquirir os medicamentOS
por baixo precO, que OS coloque em
condiçôes de serem vendidos aos
operarios, o que, afirmou, não aeon-
tece agora.

Disse o SecretáriO Feliciano Oli-
veira que o Estado tern, atualmefl-
te, uma fábrica de remédios, que
pertence 'a Secretaria da Saüde e
Assistência, rnas esta fábrica se des-
tina sbmente ao atendimento dos
hospitais e ambulatOriOs do Esta-
do, não poderido fazer fornecirnen-
tos para a farmdcia-Popular.

"ENTREGUE AO GOVRNO 0
PLANO GERAL DE
ABASTECIMENTO

1A idéia da constituicão de uma
-farmacia-popular, para vender me-
dicamentos a baixo precO para as

'classes operãria e media vai ser
•levada hoje ao GovenadQr Israel

0 ABASTECIMENTO

O piano da Secretaria do Abas-
tecimento tern Os seguintes pontos
principals:

a) a curto prazo:
1 - ContrOle rigoroso de tôdas as

barreiras do Estado para evitar a



p015, reallzadas atividades corn dois
objetivos principais:

- Despertar o interOsse da Co-
munidade pela importãncia da boa
alimentacão, principalmente pela
alimentacão do escolar e do pré-
-escolar.

- Formar nas crianças atitudes
ravorável 'a aquisicão de bons ha-
bitos alimentares.

Como educadora, recortheço a
grande importéncia desta Campa-
nha, no seu aspecto assistencial,
pois sabemos que cnianQas corn fo-
me não aprendem e que urna boa
assistOncia alirnentar nas Escolas 0
uma das mais eficientes armas que
autoridadeS e educadores podem
usar contra o analfabetismO, pois
ela assegura a freqtiOncia, porquan-
to as criançaS vão 'a escola atral-
das não sO pelos ensinamentos que
all receberão mas tambOm pela
merenda escolar, responsável por
urna meihor freqUência e por meiho-
res condicOes fIsicas dos escolares -

Mas, ha urn aspecto muito impor-
tante a destacar no prograrna da
C.NJA.E.: é o aspecto educativo.
Todos os estudioSos do assunto são
unãnimes em declarar que o bra-
sileiro alimenta-se mal e muitas
vêzes passa fome, muito menos por
falta dos alimentos ou recursos
para consegui-loS, do que pelo des-
conhecimentO dos mais elementares
principios da importância da au-
mentacão para sua sadde e para a
saUde de seus filhos.

0 resultado que a C.N.A.E. tern
conseguido em relaçãO ao objetivO
da educação alimentar não sO do
escolas, mas de tôda cornunidade,
0 realmente animador e nos Mimi-
cIpios onde ja está em funciona-
mento o Setor Municipal da C. N. A.
E pode-se notar a formacäo de
uma nova mentalidade por parte
de pmofessOres e pais em relacào 'a
importãncia de boa alirnentacão Co-
mo elemento essencial de saUde e
de felicidade para o homem.

Como representante, nesta Casa,
do ProfessoradO de Minas, que ye
no programa de assisténcia e edu-

cacao alirnentar da Campanha Na-
cional de AlirnentaçäO Escolar, urn
dos seus mais valiosos auxiliares
na sua missão de educar integral-
mente a criança, proponflo urn voto
de congratulacOes ao General José
Pinto Sombra, Supenintendente da
C.N.A.E. no Brasil e aos seus co-
laboradores, corn destaque parti-
cular ao Assessor Geral da C. N.
A. E., Sr. Jayme Fryst, ao Dr. Eu-
zébio Dias Bicaiho, Representaflte
Regional e Assessor Regional da Re-
gião Centro-LeSte, e aos seus cola-
boradores neste Estado, principal-
mente a nossa colega Marta Vicen-
tina de Carvalho, supervisora Esta-
dual, pelo trabaiho que vêm reali-
zando em favor da crianca brasilei-
ra e, consequentemente, em favor
de urn Brasil mais forte e mais fe-
liz.

Na oportunidade, no entanto, nao
quero deixar de lançar o meu ape-
lo, ainda como representante da
classe, para que todo alimento e
material a sen enviado 'as nossas
Cantinas Escolares o Seja atravOs
de urn determinado elernento, como
por exernplo, para a Inspetora Sec-
cional e j amais atravOs de politicos,
a fim de que haja igualdade e equi-
dade na distribuição e sejam fixa-
das as responsabilidadeS na reten-
ção, negativ.a ou falta de eqUidade
na sua distnibuicãO. Ainda hoje aca-
bo de chegar de Lajinha, onde h
3 grupos escolares dentre Os quais
apenas urn tern recebido o leite, em-
bora conste, do serviçO, destinacão
para aquela cidade. Repetimos: lei-
te e outras contribuicôes para Can-
tinas EscolareS, quer em alimentoS,
quer em vasilhame, material esco-
lan etc., tudo isto deve ser entre-
gue 'as inspetoras seccionais (e näo
a politicos, particulares ou unida-
des escolares) que deverãO se do-
cumentar de sua distribuicâo.

SO assim poderemos nos livrar de
interferëncia politica, da injustica,
do desvirtuamefltO de tao feliz cam-
panha.

Anexamos 'as nossas palavraS, pa-
ra coinpieto conhecimellto de nos-

I
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saIda dos principals gêneros all- de 12 anOs de existência consagra-
rnentIcios para outros Estados. 	 da ao escolar brasileirO.

2 - Condicioflar as saIdas de car- Seu atual Superintendente, no
ne bovina corn o suprimentO per- Brasil, é ü General José Pinto Som-
feito das necéssidades de abasteci- bra, que vem realizando, corn re-
mento do Estado. 	 conhecida dedicacão e elevado es-

3 - Estocagem de gêneros au- pinto pUblico, urn programa de ex-
mentIciOs para regular o abasteci- pansão das atividades da C. N. A. E.
mento do Estado e elaboracãO de que, em 1965, ja beneficiOU a mais
uma previsão de tôdas as necessi- de 7 milhöes de escolares em toclo
dades corn a ajuda do Ministério Brasil.
da Agricultura. 	 10 plano para 1966 a que visa a Re-

4 - Estocagern de, pelos menos, presen .tacão Federal da C.N.A.E.
5 mil toneladas de came bovina e está entregue ao Dr. EuzébiO Dias
de 20 mil bois em pé através da FRI- Bicalho, medico e grande conheCe
MISA.	 dor do problema da alimentacãO in-

b) - medidas a médio prazo: 	 Lantil.
1 - Maior e melhor estIrnulo 'a 	 E' urn idealista inteiramente de-

producão agro-PeCUania, através de dicado 'a causa.
assistência tëcnica e crediticia mais As atividades da C. N. A. E., neste
eficiente, especialmente no setor de Estado, são realizadas corn a cola-
producão de géneros alimentIciOS boraçãO dos Encarregados dos Se-
essencii5. 	 tores Regionais que dividern 0 Es-

2 - Proibição terminante do aba- tado em seis regiöes, cada uma de-
te de matrizes de gado bovino, corn las abrangendo rnais de 30 inUflici-
intensificacãO das sançSes legais pios: TeOIilo Otoni, Governador Va-
rigorosaS para Os inifratoreS. 	 ladares, Pirapora, Montes Claros,

3 - Reaplicacão do crCdito espe- Juiz de Fora, Itajubá. cêrca
cIfico para aquisicão de matrizes e 	 Além dos Setores Regioflais, 
ampliacãO das ja existenteS, corn de 170 professOres pnimáriOS, Su-
ampla assistência aos pecuaristas. pervisores MurliciPaiS da C.N.A.E-,

4 - Inicentivo 'a comercialiZacão preparados para o cargo em Cursos
da producão, através dos Orgãos es- mantidos pela RpreseT1tacãO no
pecializadoS já existentes, principal- Estado, tOrn como objetivo principal
mente a CODIP. 	 de seu trabaiho, a assistOncia e a

0 SR. PRESIDENTE - Corn a educacãO alimentar aos escolares
palavra a Sra. Marta Nair Montei- das zonas rurais. 0 trabalho dOstes
ro. 	 professOreS tern merecido Os malo-

A SRA. MARTA NAIR MONTEI res elogioS das autoridades munici-
RO - Senhor Presidente, SenboreS pals e de tOda a comunidade bene-
Deputados. 	 ficiada.

Como acontece todos os anos, 0 programa da C. N. A. E., o Es
comemoramos em todo o pals, do tado, assim descentraliZado, e con-
dia 20 a 26 de marco, a Semana da tando corn a colaboracäo e o ines-
Alimentacão, criada oficialmente pe- timável apoio do professoradO mi-
10 Decreto n. 45.266, de 19 de ja- neiro, considerado, tambérn, como
neiro de 1959, sob OS auspIciOs de urn dos rnelhores do Pais (senão o
A]imentOs para a -Paz e da Alian- melhor) consegulu beneficial, em
ça para o Progresso. 	 1965, a 603.984 escolaneS, através

A Campanha NaciOflal de Alimen- da Merenda escolar (45% da po-
tação Escolar (exiCamPaflha Na- pulaçãO escolar de Minas) e 37.674
cional de Merenda Escolar) é a escolares, através do pequeflo al-
continUacão do Programa NaciOflal mOçO.

	

de Merenda Escolar, criado em .. 	 Em todos os Estabelecimentos de
1953, contanclO, portanto, corn rnp.i EnsinQ Pnirnãrip do Estado serão
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sas professOraS, a documentacãO
necessária Para estudos mais corn-
pletos.

COPrA

Diário Oficial - 1911159 - Segun-
da-feira.

Decreto n. 45.266— de 19 de ja-
neiro de 1950, institui a Semana cia
Alimentação Escolar.

o Presidente da Repüblica,
do das atribuiçöes que ihe confere
o art. 87, item I, da ConstituicãO,
decreta:

- Art. 1.° - Fica institulda a
Semana da Alimentacäo Escolar, a
ser comemorada, em todo o Pals,
na 4 semana de marco de cada ano.

Art. 2.0 - 0 Ministërio da Edu-
cacao e Cultura, por intermëdio da
Campanha Nacional de Merenda ES-
coiar, promoverá, corn 0 apoio e 0
auxllio das demais reparticôeS pU-
blicas federais e Orgãos autárqUi-
cos, as comemoracöeS da Semaria
de que trata o artigo anterior.

- Art. 3.0 - As atividades cia Se-
mana da Alirnentacão Escolar serão
regulamentadaS pelo Ministro de
Estado da EducacãO e Cuitura, no
prazo de trinta dias, a contar da
publicacão dêste decreto.

- Art. 4.0 - Revogam-Se as dis
posiçOeS em contráriO.

Rio de Janeiro, 19 de janeiro de
1959; 133.0 da Independêflcia e 71.°
da Republica.

(aa.) Juscelino KubitsChek -
ClóviS Salgado.

CAMPANHA NACIONAL DE ALl-
MENTAcAO ESCOLAR - REPRE-

SENTAcAO DE MINAS GERAIS

SituacãO Geral do Programa:
N. de MunicipiOS existen-

tes ................. 722
14.N. de EscolaS ....... . 411

N. de EscolareS ..... . 1.322.928
AtendidOS Comprovados:

MerendaS simples e reforcadaS:
Municipios 626 (86%)
Escolas ........ . 4.227 (28%)
Escolares . 	 ,. 603.984 (45%)

Ajmoco Esoolar:
Municipios 	 86
Escolas ....... . 267
Escolares 	 ...... 	 37.674
MunicIpioS corn Su-

pervisores 	 160 (22%)
Fercentagem tie Atendimento:

MunicIpios ......... 	 86%
AImôco ............ 11%
Escolas ............. 1,6/a
Escolares (merendas) .. 	 45%
Ecolare5 (almOço) .. .. 	 2,7°/a

Merendas SerYidas no Ann:
(ComprovadaS) ..... . 62.715.391

Semana da Alimentação:
De acôrdo corn o Decreto Presi-

clenclal n. 45.266, de 19 de janeiro
de 1959, será comemorada, em todo
o Pals, na quarta semana de marco,
de 20 a 26, a Semana cia Alimen-
tacão.

A RepresentacãO Federal da Cam-
panha Nacional de Alimentacão Es-
colar comunica aDs Srs. ]Jelegados
de Ensino, Inspetores MunicipaiS,
SuperviSOreS Muilicipais da C. N.
A.E., DiretoreS e ProfessOreS do
Estado quo, neste E'stado, os obje-
tivos principals da citada semana
serão neste ann:

- Despertar o interêsse da Co-
munidade pelo problema da alimen-
tacão em geral e princtpalrneflte pe-
la alirnentacão do escolar e do pré-
-escolar;

- Formar nas crianças atitudes
favoráveiS it aquislcãO de bons ha-
bitos ailment ares.

SolicitamoS, pois, as autoridadeS
educaclonaiS de todo o Estado que
promovam a realizacãO, nas escO-
las e em tOda Comunidade, de ati-
viclades que tenham por finaiidade
a conservacäO dos objetivos cita-
dos, como:

- Camparihas de esciarecimentos
sObre a importância de urna boa
alimentacào

- ReuniOeS corn Pais, educado-
res, autoridades e outras pessoas
da Comunidade a fim de debater
probiemaS reiacionados corn a au-
rnentacão jnfantii;

- PalestraS sObre o assunto;
- Artigos de jornais;

- Cartazes e faixas corn "slogans"
sugestivos, em locais de destaque;

- Apresentacão de fumes;
- Unidades de trabaiho sôbre

"A boa alimentacão" em tOdas as
series.

- AuditOrios cornemorativos corn
a assistência de pessoas da Cornu-
nidade.

- Exposicão do trabaihos das
criancas;

As Supervisoras Municipais da
C. N. A. E. poderão pedir 0 pa-
trocInlo de Casas Bancdrias, Casas
Comerciais, Indüstrias, etc., Para
promover concursos de cartazes, de
cornposicöes, de "slogans", de qua-
drinhas, não sO entre os escolares,
rnas também corn a participação
de outras pessoas da Comunidade.

Solicitarnos que sejam remetidos
A C. N A. E., Rua Goncalves Dias,
1.197, Belo Horizonte, os melhores
trabalhos realizados em cada Esta-
belecimento ou ern cada Municipio.

o QUE E' A CAMPANHA NACIO-
NAL DE ALIMENTAcAO ESCOLAR

Esclarecimento:
Em face do grande desenvolvi-

mento dos programas da Campa-
nha, que passou a fornecer desde
1963 uma refeicao completa a todos
Os alunos de nivel primdrio gratui-
to do territOrio nacional, ficou evi-
denciada a Impropriedade do seu
nome.

Assim, corno parte das comemo-
racOes da II Semana Munclial de
Alimentacäo e Agricultura, foi as-
sinado no dia 20 de setembro do
corrente ano, pelo Exrno. Sr. Pre-
sidente da Repüblica, Marechai
Humberto de Alencar Castello Bran-
co, corn o referendo do Sr. Minis-
tro da Eduoacão e Cultura, Prof.
Flávio Supilcy de Lacerda, o decre-
to n.° 56.886 que altera o nome da
Campanha Nacional de Merenda
Escolar Para Campanha Nacional
de Alimentacão Escolar.

HistOrico:
A Campanha Nacional de Alimen-

taçäo Escolar (ex-Campanlia Na-

cional do Merenda Escolar) é a
continuacão do Programa Nacio-
nal de Merenda Escolar, criado em
1953, na Comissão Nacional de Ali-
mentacäo, do então Ministério cia
Educacao e Saüde.

Corn o desdobrarnento dêste Mi-
nistdrio, passou o referido progra-
ma a subordinacäo direta do Mi-
nistêrio da Educacâo e Cultura,
junto a Divisäo de Educacao Ex-
tra-Escolar, do Departarnento Na-
cional de Educacao, ate que, adqui-
rindo autonornia administrativa,
desvinculou-se da D. E. E., pas-
sando então seu Diretor a ser de-
signado polo Sr. Presidente da Re-
püblica.

No inicio de suas atividades, con-
tou corn a participacão efetiva do
FISI (Fundo Internacional de So-
corro a Infäncia), principalmente
na regiao Norte e Nordeste do Pals.

Subordinacao e criação:
Atualmente a Campanha Nacional

do 'Alimentacao Escolar é subordi-
nada ao Departarnento Nacional do
Educacao, Orgão do Ministërio cia
Educacao e Cultura, através do qual
se liga a Presidência cia Repüblica.

A entidade sob 0 nome de Cam-
panha Nacional de Merenda Esco-
lar fol criada por Decreto ndmero
37106, de 31de marco de 1955, pe-
lo então Presidente da RepUbiica,
Dr. João CafO Filho, sendo seu Mi-
nistro o Dr. Cândido Motta Fiiho.

Seu atual Superintendente e 0
General Jose Pinto Sombra, e sua
secle estd situada na Rua da Con-
ceicao, nümoro 105, 15. 0 andar, Rio
de Janeiro, Estado cia Guanabara.

0rganizaão geral:
A Campartha Naeional de Alimen-

tacão Escolar d orgãnicarnente
constitulda pela Superintendéncia,
Setor Administrativo e Setor Téc-
nico quo formarn o Orgao central
sediado no Estado da Guanabara.

Atendenclo a sua condicão de Or-
gao federal, mantém a C.N.A.E.
R-epresentacoes Estaduais e Seto-
res agrupados em assessorias regio-
nais. Levando em consideracão as
condicOes sOcio-econôrnicas do Pals
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e as peculiaridades dos servicos, a
C. N. A. E.. resolveu dividir o Bra-
sil em oito assessorias regionals di-
retamente ligadas 'a Superintendên-
cias e corn jurisdicão sObre as Re-
presentacöes e Setores Regionais
de suas respectivas dreas.

Amazônica - Assessoria Regional
em Belëm do Pará:

Estados do Amazonas, Pard e
Acre, TerritOrios do Arnapá, Rorai-
ma e RondOnia;

Norte - Assessoria Regional em
Fortaleza;

Estados do Maranhão, Piaui e
Ceará;
- Nordeste - Assessoria Regional
em Recife;

Estados do Rio Grande do Nor-
te, Paraiba, Pernambuco e Alagoas;

Leste Setentrional - Assessoria
Regional em Salvador:

Estados de Sergipe e Bahia.
Centro Leste - Assessoria Regio-

nal em Belo Horizonte:
Estados do Espirito Santo, Minas

Gerais e Goiás;
Leste MeridionaI - Assessoria

Regional no Rio de Janeiro, GB:
Estados do Rio de Janeiro, Gua-

nabara e Distrito Federal;
Centro Oeste - Assessoria Regio-

nal de São Paulo:
Estados de São Paulo e Mato

Grosso;
Sul - Assessoria Regional em La-

ges - SC:
Estad6s do Paraná, Santa Cata-

rina e Rio Grande do Sul.

Organgrama

Programa mundial de alimenta-
cão - Alimentos para a' paz.

Gabinete do Superintendente -
Assessoria - Divulgacão.

Secao Ténica —T . Estudos -
A ssistência Alimentar Educacão
Alimentar.

Secão Administrativa - T. Pes-
soal - T. Material - DepOsitos -
T. Transporte - Manutencão -
T. Comunicaçôes.

S. EconOmico Financeira - S.

Pianos - S. Contabilidade - T.
Contrôle - Tesouraria.

Representacöes - S. Técnico -
S. Administrativo - Setores Re-
gionais.

Atividades:
As atividades da Campanha se es-

tendem por todos os Estados da
União, atendendo atualmente cêrca
de 3.500 municIpios.

Programas assistenciaiS:
O Servico de Assistência Alirnen-

tar da Campanha Nacional de Ali-
nientacão Escolar, empenha-se no
amplo programa de atender ao es-
colar gratuito, do prë-primdrio ao
grau mëdio, fornecendo-ihe dois
tipos de ref eicöes: Merenda e Al-
môco Escoiar.

Merenda Escolar:
Atendimento:

o Programa de Merenda Escolar
iniciado em 1955 corn urn atendi-
mento a 356.049 escolares, elevou-se
em seus dez anos de atividades, pa-
ra 7.265.400.

Através dêste Programa, a Cam-
panha distribui uma pequena ref ei-
cão it base de ieite em pO desnata-
do, farinhas de cereais e legumino-
sas, sob forma de merenda, que
complementada corn frutas e horta-
licas, fornecidas pelos- Governos Es-
taduais e Municipais.

o objetivo dêste programa não d
exciusivamente combater a desnu-
tricão, rnas orientar a crianQa, no
ponto de vista alimentar, fornecen-
do-ihe urn programa minimo de ali-
mentacao e incutiindo-lhe hábitos,
que serão forçosamente transmiti-
dos aos seus familiares.

lAimoco Escoiar:
Verificando a Campanha que po-

deria meihorar o seu atenclimento
a essas criancas, iniciou, em 1964,
em caráter experimental, o progra-
ma de Aimôco Escolar.

Os resultados obtidos for-am tao
surpreendentes, que lavrou corn a
USAID, através do Program-a "Ali-
mentos Para a Paz", urn convênio,
que veio possibilitar a distribuicào
de urna refeição mais completa ao
escolar.

Essa tarefa vein sendo realizada,
corn eficiência, acompanhando o
desenVolvlmento das rnatrIculas es-
colares Cada crianca recebe de
uma a três refeicöes didrias, depen-
dendo da respectiva carga horária
e do nivel econOmico-social domi-
nante na região.

Programas EducacionaiS:
A EdUcacão Alimentar cria no in-

cijvidUO, através de conhecimentOs
fundamentais, urn critério consci-
ente que permite escoiher sua all-
mentacão, de modo a possibilitar 0
máximo de aproveitamento dos
princIPios nutritivos contidos nos
alimentos ao •seu alcance.

Para poder difundir seu prograrna
de educacäo -alimentar, a Campa-
nha Nacioflai de Alirnentação Esco-
lar estabeleceU urna rêde de cursos
em todos Os Estados, de cujos cur-
riculos constarn a selecão dos au-
mentoS, seu valor nutritivo, sua
aceitabilidade, sbu preço, finalida-
des e tipos de preparacão. Suas
aulas são práticaS e teOricaS, no
programa de assistêricia alimentar,
incumbindo-Se, entre outras tare-
f-as, de organizar novos cursos de
treinamentO em suas respectivas ci-
dades.

Cursos:
1.0 - Educacão Alirnentar - Des-

tinado a professorandaS, realizado
pela Sede, corn a duração de trinta
dias, em regime de externato.

2.0 - Supervisoras de Prograrnas
- Destin-ado a professOraS forma-
das, realizado pela Sede, corn a du-
racão de ciitenta horas, regime de
internato, tempo integral.

3•0 - SupervisoraS MunicipaiS de
Programas - Rea.lizado pelas Re-
presentacöes, durante o perlodo de
fri-as, corn duração de sessenta
horas, em regime de internato.

40 - SupervisoraS de Escolas -
Destinado a professOras formadas,
ministrado através dos MunicIpios,
pelas SupervisoraS Municipais, corn
duração de trinta horas, regime de
externato.

5.0 - Merendeiras - Realizado
pela Sede, pelas RepresentacôeS e

pelos MunicIpioS, duracão de trin-
ta horas, regime de externato.

6.0 - Educacão Alimentar - Des-
tinado a mães e responsdveiS, reali-
zado nos MunicIpios, constando de
palestras e conferênciaS, comple-
mentadas corn projeção de fUmes
e "slides". 	 -

ColaboracöeS:
Cumprindo a rnissão que lhe foi

confiada, de assegurar pleno rendi-
mento dos recursos investidos pelo
Poder Püblico, na nielhoria dos pa-
dröes de nutrição do escolar bra-
sileiro, vm a Campanha Nacional
de Alimentação Escolar amphando,
reestruturando e equipando seus
servicos, fazendo-se presente e em
pleno funcionaraento, em todo 0
territOrio nacional.

Para a execução do seu trabalho,
conta corn a participacão efetiva da
tJSAID, através de seu programa
"Alimentos Para a Paz", da FAD -
Programa Mundial de AlimentaQão,
dos Governos estaduals e munici-
pals, e ainda, corn o apoio e a aju-
da da comunidade, atravës de enti-
dades particulares, tais como Lions
Clube, Rotary e outras.

No que se refere a transportes,
vencendo a vastidão territorial do
Pais, conta a Campanha corn a co-
laboração dos Ministérios da Aero-
udutica, Marinha, Viacão e Obras
PUblicas, pelo Departamento Nacio-
nal de Estradas de Rodagem, corn
a Estrada de Ferro Central do Bra-
sil, corn o SNAPP (Servico de Na-
vegacão da ArnazOnia Administra-
ção Pôrto Pard) etc...

Em face do convênio firmado corn
a SUNAB, recebe a Campartha Na-
cional de Alinientacão Escolar, to-
do o excesso da producão agrIcola,
como: arroz, btata, lentiiha, café,
etc....

Em conseqUência dos - resultados
obtidos corn os programas de assis-
tênoia alimentar, o Govêrno Fede-
ral eievou grandemente as verbas
destinadas 'a realizacão dos objeti-
vos da Carapanha. 	 -
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Verbas para execucâo do progra-
ma 1965

Govêrno Federal:
Verba orçamentária - Cr$

2.000.000.000.
Piano Nacional de Educacão -

Cr$ 1.717.500.000.
Fundo de Eduoacão Primária -

Cr$ 1.600.000.000.
Aquisição de leite através de con-

vênios - Cr$ 815.694.600.
Total - Cr$ 6.133.194.600.
Governos Estadual e Municipal

- Cr$ 8.865.090.158.
U.S.A. (USAID) - Cr$ ........

7.636.184.000.
F.A.O. - Cr$ 555.000.000.

Atendimento:
Tôdas as escolas gratuitas do ter-

ritOrio nacional, do pré-primário ao
grau médio, tern direito a serern
atendidas pela Campanba Nacional
de Alimentação Escolar, bastando,
para isso, que seus responsáveiS se
dirij am it Representação ou Setor
de sua respectiva cidade.

0 MunicIpio que desejar que suas
escolas sejam atendidas pelos pro.
gramas de Merenda e AimOço Esco-
lar, deve seu Prefeito dirigir-se a
Representacão na Capital do Esta-
do a que o ref erido MunicipiO esteja
vinculado, munido dos seguintes
documentos:

1 - OfIcio do Senhor Prefeito
Municipal, solicitando assjnatura de
convênio e declarando a verba para
o programa de merenda no corren-
.te exercioio;

2 - COpia da Portaria que desig-
na a Supervisora e duas (2) foto-
grafias de 3x4, da mesma, para cre-
dencial;

3 -- TSrmo de Responsabilidade,
em duas vias, papel timbrado da
Prefeitura, corn nome dos estabele-
cimentos a serem atendidos, locali-
zacão, nümero de escolares, tipo
de estabelecimento, assinatura do
responsdvel, no Grupo Escolar, o
Diretor e na Escola, a Professôra e
atestado do Delegado de Ensino.

DISCUSSAO E V0TAcA0 DE
PRoPosIcOEs

o SR. PRESIDENTE - Estão
abertas as inscriçöes para a Reu-
nião de amanhã.

- ITem it Mesa:

REQUERIMENTO

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

Os Deputados abaixo assinados,
na forma regimental, requerem a
V. Exa. seja convocacla 1 (uma)
Reuniäo Extraordindria da Assem-
bléia Legislativa para o cia 26 do
corrente, as 9,00 horas, corn o fim
especifico de se discutir e votar
vetos govemarnenta4s que se en-
contram na Casa.

Sala das Reuniöes, 22 de marco
de 1966.

(aa.) Wilson de Paiva - Valdir
Melgaço - Walthon Goulart - Al-
virnar Mourão - Nicanor Arman-
do - Mdrio Hugo Ladeira - Nu-
nes Coelho - Carlos Eloy - Gerar-
do Grossi - Augusto Zenun - Lu-
cio de Souza Cruz Ldlis Chaves
- Anuar Fares - Sousa e Silva -
Raul Fernandes - Gomes Moreira
- Geraldo Quintao - Joaquim de
Melo Freire - Ladislau Sales -
Athos Vieira de Andrade - Herxne-
undo Paixão - Florivaldo Dias -
Expedito Tavares - Sebastião Nas
cirnento - Otelino Sol - Artur Fa-
gundes - Jehovah Santos - Altair
Chagas.

0 SR. PRESIDENTE - SObre
a Mesa Requerimento subscrito pe-
lo Sr. Deputado Wilson de Paiva,
corn apoio regimental, em que pede
seja convocada uma Reuniâ 0 Ex-
traordindria para 0 dia 26, as 9,00
horas, corn o urn especial de se
discutir e votar Os vetos que se
encontram na Casa.

A Mesa defere o Requerimento e
determiria a feitura do Edital de
Convocação.

- A Mesa informa que terminou
as 24 horas de ontern o prazo para
apresentacãO de Emendas ao Pro-
jeto 3.567/66, do Sr. Governador
do Estado.

CoMtJNICAcAO

- SObre a Mesa Comunicação do
Sr. Sr. Deputado Manoel Costa, Li-
der do Govêrno, que comunica a
Casa 0 falecirnento do Dr. Rogério
Machado.

- Ciente. Cornunique-se.

REQUERIMENTOS

- 0 Sr. Deputado Homero San-
tos requer a insercão na Ata de
nossos trabalhos de urn voto de pe-
sar pelo falecimento do Sr. Gene-
sio Franco de Morals, Prefeito de
Santa VitOria, ocorrido em 12 do
corrente, naquele municipio e que,
da decisão da Casa Se dê ciência a
famIlia do extinto.

Em votação 0 Requerimento.
Para encaminhar a votacâo, tern

a palavra o Sr. Deputadô Ldlis
Chaves.

0 SR. LELIS CHAVES - Sr.
Presidente, Srs. Deputados.

Na qualidade de representante do
Pontal do Triãngulo Mineiro, não
poderia deixar passar esta oportu-
nidade de levar it farnIlia enlutada
do Sr. Genésio Franco de Morais,
bern como ao povo de Santa Vito-
na Os nOSSOS sentimentos de pesar
pelo falecimento do Prefeito daque-
la cidade. Isso nOs o fazemos por
dois motivos: primeiro, por causa
das virtudes extraordindrias que
exornavam a personalidade do £ ale-
cido, pessoa que bern caracterizava
o hornern do nosso interior; homem
amadurecido nas lutas, que teve
de enfrentar naqueles sertôes bra-
vios do Triãngulo Mineiro, de 40
anos atrás. Mas, 0 que mais nos
encantava em GenOslo Franco de
Morais, era sua lealdade, a sua ho-
nestidade, o seu senso de justica,
tanto ña vida pubuica quanto na

particular. Santa VitOria perdeu,
realmente, urn grande filho e urn
grande administrador. Tao grande,
tao bern acatada e benquista era
a pessoa de Genésio Franco de Mo-
rais que ele tinha abertas as por-
tas de tOdas as casas e de todos
coracöes de Santa VitOria.

Quando a ex-UTDN e o ex-PSD pre-
cisavam de urn elemento que cons-
tituIsse urn denominador comum
das aspiraçOes daquela região en-
contraram em GenOsio Franco de
Morais a pessoa que melhor as
retratasse e promovesse. Perten-
cente ao ex-PSD, em alianca corn a
ex-UDN, pôde, através de uma vitO-
na magnifica, mostrar o seu con-
ceito e sua cotaçao entre os cida-
dCos da localidade..

Neste mornento em que se procu-
ra, nesta Assembléia, harrnonizar e
atenuar as divergencias dentro da
ARENA, nOs podernos ver naquele
municipio do interior, urn modelo
de compreensão e urn modêlo de
colaboração. Prefeito do PSD em
coligação corn a UDN, que elegeu
o Vice-Prefeito, vimos GenOsio Fran-
co de Morais desdobrando-se na
administraçao interna do municl-
pio, enquanto o Vice-Prefeito não
exercia apenas cargo honordrio,
mas era 0 hornem encarregado
das relaçOes pUblicas do munici-
pio e era o elemento destacado pa-
ra vir a Belo Horizonte, no Govr-
no passado, resolver os grandes pro-
blemas daquele municlpio.

Assim, Santa VitOria, apesar do
Prefeito ser opOsto a politica do-
minante naquela época, conseguiu,
para o rnuniclpio, grandes realiza-
cOes como sejam, a instalação de
urn colOgio estadual, financiarnento
de uma moto-niveladora e urn gran-
de nOmero de escolas rurais, man-
tidas pelo Estado.

Neste momento em que a ex-
-UDN e o ex-PSD procuram encon-
trar, dentro da Arena, urn clima
de paz, urn clirna de confiança para
que o Particlo Revoluciondnio pbs-
sa congregar tOdas as fOrcas vivas



do Estado para reestruturacâO dos
quadros politicos nacionaiS, é nas
virtudes de urn modesto Prefeito do
interior, na sua honestidade, na sua
lealdade, na sua responsa.bilidadei
no seu senso de justica, no seu
amor a coisa püblica, que bern po-
demos encontrar urn modêlo e ins-
pirador.

E' esta a razão, Sr. Presidente
e Srs. DeputadOS, por que elevo a
minha voz nesta Assembléia, para
enaltecer as virtudes e os exemplos
do ilustre filho do TriângulO, ha
pouco I alecido.

O SR. PRESIDENTE - Em vo-
tação o RequerirnentO. Os Srs. Dc-
putados que o aprovam queiram
permaflecer como se encontram. -
(Pausa). Foi aprovadO.

O Sr. Deputado Homero Santos
requer a consignacão em Ata de
urn voto de aplauSos ao Sr. Gover-
nador do Estado, pela nomeacãO do
Sr. José Monte Verne Rodarte pa-
ra a Presidência do Banco do De-
senvolvirnento de Minas Gerais.

Em votacãO o Requerimeflto.
Os Srs. Deputados que o apro-

yam queiram permaflecer como se
encontram. (Pausa). Foi aprovado.
- Vern b. Mesa:

REQUERIMENTO

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

O DeputadO que êste subscreVe,
na forma regimental, na qualidade
de LIder do ex-PR nesta Casa, re-
quer a palavra pelo artigo 94 de
nosso Regimeflto, para pronUflCa-
mento relevante e urgente, encare-
cendo seja ela transferida ao pepu-
tado Artur FagundeS.

Sala das ReuniOeS, 22 de marco
de 1966.

(a.) Jorge Ferraz.
O SR. PRESIDENTE - Sôbre a

Mesa Requerimento do Sr. Depu-
tado Jorge Ferraz, que na qualida-
de de LIder do ex-PR, requer a pa-
lavra de acOrdo corn o art. 94, pa-
ra em combinacão corn o art. 95,

transferi-la ao Sr. Deputado Artur
Fagundes, que tratará de assunto
urgente e relevante.

A Mesa defere o RequerimentO e
fixa o prazo em 60 minutoS.

Corn a palavra o Sr. Deputado
Artur Faguindes.

O SR. ARTtJR FAGUNDES - Sr.
Presidente e Srs. DeputadoS.

Diz a sdbia afirmacão de urn
grande pensador, Jaime .Balmes,
contida na Enciclopédia da Sabe-
doria, que "resistir a veernentes ten-
cOes exige virtude firme e acen-
drada". E esta virtude, em poucoS
homens existe. A experiëncia nos
ensina, por, outro lado, que em se-
meihantes extremos a fraqueza hu-
mana sói sucümbir. E a Escritura
nos adverte que "quem ama o pe-
rigo nêle perece". Sr. Fresidente,
recoihemos do ensinamento de Jai-
me Balmes, uma liQão extraordiflá-
na, porque, se em verdade nã0 so-
mos amantes do perigo, muito me-
nos desejamos sucumbir na sua
voragem. E' êste 0 aspecto, é êste
o retrato queespelha a situacão de
apreensôes, de sobressaltos e, so-
bretudo, de arbitrariedadeS de que
a cidade de Monte Azul vern sendo
palco.

E' esta a razão prncipa1 de nos-
sa presenca nesta Tribuna. Vimos
recebendo, de duas semanaS a esta
parte, telegramaS, cartas, ofIcioS e
radiogramas, todos trazendo-nos
denüncias de que existe urn clima
de inseguranca e de intranquilida-
de na pacata cidade de Monte Azul,
no Norte de Minas Gerais. E os
responSáveiS, Srs. DeputadoS, por
êsses sobressaltos não são outras
pessoas senão o Delegado de poll-
cia, Elviro Alves Pereira e a Ins-
petora Escolar Municipal, Sra. Ma-
ria Geralda das Neves. SolicitamoS
e encarecemoS, por ocasião da ill-
tima audiência que o GovernadOr
concedeu aos DeputadOS, pnovidên-
cias do chefe do Poder Executivo,
no sentido de enviar aque-le muni-
cIpio uma autoridade policial ex-
perirnentada, tao isenta e equidis-
tante das querelas polItico-partidd
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riaS, quanto aquêle ambiente está consegue destruir, págiflaS memo-
a exigir. SuplicamoS por uma au- rdveis de precursor da Indepen-
toridade capas de impor-se pela ex- dência e da liberdade e, sobretudo,
periência, pela isencão e, principal- de amor as liberdades püblicas; ti-
mente pela dedicac ãO a causa da moneiro do nespeito a familia bra-
paz e da liberdade social e que pu- sileira e do respeito pÜblICO as au-
desse restabelecer a ordem e a tran- toridades legitimarneflte constitui-
qtiilidade em Monte Azul. Estamos das, não pode tolerar o retrocesso
aguardando, Sr. Presidente e Srs. de nossa evolução. E' esta a razão
DeputadOs, as providênciaS do ilus- de nossa presença nesta Tribuna.
tre SecretáriO da Seguranca. Pübli- FormulamOs, mais uma vez, apêlo
ca, Dr. Crispim Jacques Bias For- veemente ao Sr. Secretário da Segu-
teS. 	 ranca, no sentido de determinar, tao

Mas, por duas vêzes consecutivaS urgente quanto se faz necessário,
tivemos impeto e vontade de asso- providOncias para restabelecer a
mar a esta Tribuna para narrar es- ordem e a dignidade entre a POPU-
tes fatos, trazendo ao conhecimefl- lacão do municipiO de Monte Azul.
to das Autoridades e do povo minei- Sr. Presidente e Srs. Deputados, por
ro o clima de inseguranca e a situa- meihores que fOssem os propósitoS
ção de intranquilidade em que aquê- manifestados pelo representante da-
le povo vive nesta hora. Mas, solici- quele pOVO, Sr. Deputado Sousa e
tados que folflos pelo ilustre Depu- Silva, Os seus amigos e correliglo-
tado Levy Sousa e Silva para a re- ndrios, daquela longinqua cidade
flexãO e o entendimento, não vaci- do , interior continuam de modo
lamos urn minuto sequer no sentido prprio e, por iniciativa prOpria,
de procurarmos o denominadOr co- praticando desmandos e arbitrarie-
mum, que pudesse equacionar a for- dades inomináveis. 0 que deseja-
mula mdgica da paz social. Quere- mos d, tao sOmente, que o Sr. Se-
mos trazer o testemunho de que so cretdrio da Seguranca Pdblica de
podemos vislumbrar da palavra e Minas Gerais determine a ida de
da mariifestacãO pessoal dêsse re- uma autoridade de sua confianca,
presentante do povo, o propOsito a fim de rnanter o clima de ordem e
de não amparar a truculência e de respeito de que tanto carecem o
encontrar uma sohicão hanmofliosa povo e a cidade de Monte Azul.
e alta para o restabelecimento do 	 Ainda nesta madrugada, recebe-
clima de confianca que deve exis- mos dues comunicacöes telefOnicas
tir entre os overnantes daque- da cidade de Montes Claros em que,
la comunidade e sua populacãO companheiros nossos, homens . de
ordeira e trabaihadora. Mas, Sr. bem, de conceito indiscutivel na so-
Presidente e Srs. Deputados, os ciedade de Monte Azul, foram vi-
telegramaS continuam chegando: timas do Delegado municipal.
são comunicacoeS de violências 	 Urn dêles, o Dr. José de Oliveira,
as mais variadas, praticadas to- cornerciante e industrial naquela
das elas corn o apoió e a prote- cidade; o outro, 0 Sr. Levi Tei-
cão do Sr. Delegado Elviro Alves xeira Chaves. Esses dois cidadãos
Pereira, além da cobertura do des- foram intimados pelo Delegado
tacamento policial eli sediadO. Não truculento para irem a Delegacia
podemos concordar em que isto de Policia, Unica e exclusivamen-
continue a ocorrer em Minas Ge- te porque os jornaiS de Belo Ho-
rais, urn EstadO que deu 0 gnito nizonte noticiaram que irlamoS
de alerta contra a corrupcäo e a oci$par esta Tnibuna para tra.zer
subversão; urn Estado que tern nas as denüncias e arbitrariedades ocor-
paginas gloniosas de sua histOria rides em Monte Azul. E a impren-
politica e administratiVa, pincela- sa que divulgou a notIcia dava
das corn cOres que o tempo não conta de . telegrama que nos ha-
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via sido enderecado corn subscri-
ção daqueles dois eidadãos de
Monte Azul. Foi êste 0 crime que
êles praticaram. Bastou que a
imprensa se ihes divulgasse Os
nomes, Para que êles fOssem a De-
legacia de PolIcia, intimados pelo
Delegado que, insatisfeito corn a
acanha de intimar, rnandou que

a policia ihes cercasse as casas; ti-
veram que sair corridos de Monte
Azul Para Montes Ciaros e id es-
tao espera de urn ambiente de
confianca que Ihes possibilite . 0
retOrflo aos seus lares e as suas
atividades. V êste 0 clima que está
sendo impôsto a populacão de Mon-
te Azul pela acäo net asta de urn De-
legado incapaz, despótico e totali-
tãrio. r esta a denüncia que tInha-
mos a formular desta Tribuna corn
relação äquela autoridade. Mas, nOs
que não temos tempo suficiente pa-
ra ler desta Tribuna todos Os des-
pachos que relatam aquela ocorrên-
cia, solicitarnoS e encarecemoS a
transcricão de alguns dêles, no con-
teüdo de nosso pronunciarnento,
pois são pecas capazes de corrobo-
rar e de ratificar êste nosso de-
pohnento. Queremos, ainda, des-
ta Tribuna, narrar episOdios que
vêm ocorrendo em Monte Azul sob
a inspiracãO atrabiliária de uma
Inspetora Escolar municipal que
se chama Maria Geralda das Ne-
ves. Essa professôra, corn sêde
de vinganca politica e atendendo
aos peculiares caprichos que tor-
nam a sua personalidade, estd pro-
movendo o cáos no ensino prima-
rio da zona rural de Monte Azul.

que, Sr. Presidente, Srs. Depu-
tados, promove esta inspetora, sem
nenhuma autorizacão superior,
sem qualquer ordem da Secretaria
da Eduoacão, a substitutcão em
massa das professôras do ensino
prirndrio na zona rural, mantidas
pelo convêflio celebrado entre a
Prefeitura de Monte Azul e aque-
la Secretaria. São 55 escolas es-
paihadas pelo interior do municI-
pio de Monte Azul, aprovadaS pe-
mais de urn ano, em principios de

mais de urn ano, em princIpio de
1965, corn vigncia ate o fim do
ano letivo de 1966.

Não respeita aquela inspetora
qualquer dispositivo da legislacão
orgânica do ensino, porque des-
pOtica e totalitäriameflte vem in-
fringindo a lei n. 2.610, que con-
tern o Codigo do Ensino Primário,
ao afastar professOras, sem obede-
cer a lei e, muito menos, a hierar-
quia nela estabelecida. Pratica ês-
ses atos sem o menor critério, che-
gando a afastar dos seus cargos
professOras aprovadas em concur-
so e em exames de suliciência, ou
professôras corn o curso de treina-
mento cia CEPOL em porteirinha,
em Leopoldina, na Fazenda do Ro-
scirio e em Conseiheiro Mata, co-
locando em seus lugares, menores
de idade, corn menos conhecirnen-
tos do que as substituidas.

Não nos insurgimos contra as
substituicöeS em si. Insurgimo-
nos contra a ilegalidade do ato,
pois a atitude da inspetora nâo se
espeiha na lei e muito menos ne-
la se fundamenta. Se se estivesse
afastando professôras leigas Pa-
ra, em seu lugar, i colocarem-se
mestras de maior gabarito, corn
maiores titulos e rnaiores conhe-
cimentos, nOs aqui estarlarnoS pa-
ra bendizer, louvar e aplaudir ató
mesmo tal atitude, que viria em
prOl do aprimoramento do ensino
e da meihoria de condiçôes de nos-
sas escolas primdrias.

Sr. Presidente, apresentamoS a
consideracãO da Casa, urn pedido,
enderecado ao Sr. SecretáriO da
Educacão, no sentido de se instau-
rar inquérito administratiVo, Para
apuraçäo cia atitude e dessa atua-
çäo nefasta, ilegal e atrabiliária da
Inspetora Escolar Municipal de
Monte Azul, Maria Geralda das
Neves. Ela é responsável, Sr.
Presidente, por outros atos de van-
dalismo - podemos dizer sem re-
ceio - porqUe convOoa a poilcia
do DelegadO Elviro Alves Pereira,
Para dar-ihe garantia na prática
dêsses atos, inclusive arrebentan-

do as portas do prédio de estrutu-
ra metciuica, do 2.0 grupo escolar
de Monte Azul.

Não queremos discutir a pole-
mica existnte naquela comuni-
dade, sObre se devesse instalar na-
quele prcidio o 2. 0 Grupo Escolar,
ainda sem denominacão oficial,
ou urn 30 grupo escolar, denorni-
rcado "Manoel Teixeira da Silva".
Não, Sr. Presidente, o que nOs ver-
berarnOS, 0 que nOs condenamos,
aquilo a que nos contrapornos, nesta
hora, são os atos de truculência,
de arbitrariedade que ferem, fron-
talmente, 0 Direito e a Justica e
atingern de rnorte os nossos di-
plomas legais e as normaS que re-
gem e orientarn 0 ensino prima-
rio, no nosso interior. São êsses
fatos, que trazernos ao conhecimen-
to da Casa e Para os quais enca-
recemos, corn tôda veemência, dos
podêreS constituidos a adoção
das providéncias exigidas e recla-
madas Para 0 cumprimènto da lei
e 0 restabelecimento da dignidade
da pessoa humana, na cidade nor-
te mineira de Monte Azul.

Quero ler, Sr. Presidente, a In-
dicacão que submeteremoS a apre-
ciação dos nossos pares, pedindo
que se instaure urn inquérito ad-
ministrativo, Unico instrurnento
capaz de apurar, na sua plenitu-
de, os abusos e os excessos pratt-
cados, naquele rnuniclpio, por
quem devia preservar principal-
mente, a ordem e o respeito do
ensino primário - Inspetora Ma-
ria Geralda das Neves.

INDICAcA0 N. 1.075

"Exrno. Sr. Presidente da As-
sembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

Em que pese a tradicäo demo-
crdtica do Estado de Minas Ge-
rais, vez por outra assistimos a atos
eivados de tanta intolerãncia p0-
utica que chegamos mesmo a su-
por que Os locals que dêles foram
palco não se situam dentro das
liosas £ronteiras, mas sim em pal-

ses coloniais, ainda não tocados
pela cultura e pelo progresso.

o que vern ocorrendo na cida-
de de Monte Azul, onde a Inspeto-
ra municipal escolar - Maria Ge-
ralda das Neves - vern pratiCafl-
do atos contrdrios a ordem legal,
exorbitarido-se qua.nto a sua corn-
petência e, pior ainda, inspirando
e dando cobertura as tropelias
praticadas por terceiros, mas en-
gendradas por seu cérebro ma-
quiavëlico.

Assim e que jd fez substituir, por
ato seu, mats da metade das pro-
fessOras prirndrias do munlcipio
de MonteAzul, em exercicio por
forca do convênio firmado corn o
Estado. Ocorre, porém, que de
acOrdo corn a letra do citado con-
vênio, a substituicãO de professO-
ras sOrnente se poderd dar por ato
do Secretdrio de Estado da Educa-
cão.

A citada inspetora Maria Geral-
da das Neves, acaba de fechar o
Grupo Escolar Manoel Teixeira da
Silva, do Municipio de Monte Azul,
deixando sern jnstrução mats de
quatrocentas criancas. 0 fato
cercou-se de extrema violência,
quando jaguncos a sOldo cia ins-
petora, armados de fuzis cercaram
a casa da Diretora do Estabeleci-
mento - Da. Jacy Teles de Aguiar
-- exigindo as chaves do grupo es-
colar. E, não satisfeitos, arrom-
baram as portas do prëdio, inuti-
lizando suas instaiaçöes.

Os fatos de que darnos notjcia a
Casa estão fartamente comprova-
dos pelas dezenas de docurnentos
que fazemos anexar.

For isto, na forma regimental,
requeremos seja indicada ao Ex-
mo. Sr. Secretdrio da Educação
a urgente necessidade de se abrir
inquerito administrativo contra a
inspetora Maria Geralda das Ne-
ves, Para apuracão de sua res-
ponsabilidade nos fatos aqui de-
nunciados e que - uma vez corn-
provados - determinarão a exone-
racão daquela servidora das funçôes
que ocupa sem prejuizo de sua res-
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ponsabilidade penal pelas tropelias
e arbitrariedades que praticou.

Sala das Reuniöes, 23 de marco
de 1966.

(aa.) Deputado Artur Fagundes.
- Ataliba Mendes - Wilson Mo-
desto - Gerardo Grossi - Uysses
Escobar.

- A Cornissäo de Justiça.
Como afirmamos, Sr. Presidente,

é farta a documentacäo que junta-
mos. Anexamos a esta nossa de-
ndncia docurnentos que falam por
si, testemunham e demonstram a
evidência de tamanhos absurdos e
arbitrariedades praticadas pela fis-
cal do ensino primário de Monte
Azul. Queremos, apenas para dc
rnonstrar que a sanha cia Inspetora
precisa ser contida, ler, desta Tn-
buna, algurnas das comunicacôes
que recebemos a respeito de substi
tuicao de professôras de convenio,
que ministrarn o ensino primdni
na zona rural de Monte Azul.

Ameaça aquela Inspetora 'a pro-
fessôra da Escola de Gameleira,
conforme comunicaçâo dos se-
guintes têrmos:

"Deputado Artur Fagundes -
Assernbléia Legislativa. Solicito
providencias vg José Cardoso foi
ontem Gaméleira tornar Escola da
professOra Osvalina Barbosa vg
ameacando se não entregasse esco-
la trazia polIcia vg dizendo que
êles já tinham quebrado grupo Ma-
nuel Teixeira da Silva quanto mais
os outros sds AntOnio Fernandes
Barbosa".

Temos em rnãos, Sr. Presiden-
te, de prOprio punho da Inspeto-
ra, a ordem arbitrdnia de fecha-
mento do Grupo. Temos diversas
comunicaçOes do Prefeito daque-
le municIpio, Sr. Helvëcio Teles
de Menezes, homem imbuido dos
meihores propósitos, corn sadia in-
tencão de bern governar, mas go-
vernar corn paz, tranqUhidade e
respeito, o que tern sido impossI-
vel nos ültimos dias, na cidade de
Monte Azul. E por êsses fatos,

• por essas truculências, por ês-
ses absurdos, estarnos solicitari-

do, nesta hora, do Secretãrio de
Seguranca Püblica, a designacão
de uma autoridade isenta e eqüi-
distante das conveniências polIti-
cas para restabelecer a ordem e a
tranquilidade a populacão ordeira
de Monte Azul.

Corn a documentacão que junta-
mos ao nosso modesto pronuncia-
mento, queremos demonstrar, de
maneira inequIvoca, de maneira
inquestionável, a procedência e o
acêrto das denUncias e das acusa-
cOes que aqui formulamos.

Assim, Sr. Presidente, esperamos
que o Secretário da Educação, De-
putado Gilberto de Almeida, pro-
mova a abertura de inquërito ad-
ministrativo para apurar a respon-
sabilidade daquela truculenta e
atrabiliánia Inspetora, Maria Ge-
ralda das Neves, fazendo-o pelo
respeito 'a Lei e a confianca do po-
vo de Monte iAzul, a fim de que
aquela comunidade possa trabaihar
em paz e desenvolver-se econômi-
ca e socialmente, dentro da nor-
malidade constitucional que a Re-
volucao de 31 de Marco buscou res-
guardar para tôda a familia brasi-
leira.

Prefeitura Municipal de Monte
Azul.

Deputado Artur Fagundes.
Belo Horizonte - MG.
Maria Geralda Neves vg Inspe-

tora Municipal vg fechou Grupo
Escolar vg hostilizando Diretora
vg demitindo professOras vg ser-
ventes pt Acompanhada policiais
Inspetora quebrou portas estabele-
cimento pt.

Persegue vg demite professôras
rurais contratadas convênio pt.

Populacão Monte Azul revoltada
arbitrariedades Inspetora pt.

Peco soluçOes imediatas evitar
agitacOes oprobriosas e não corn-
prometer nosso Govërno pt.

SaudaçOes.
Helvécio Telles Menezes - Pre-

feito Municipal.
Ecpedidor: Helvécio Telles Me-

nezes.

Reside: Monte Azul - MG.
Monte Azul, 7 de marco de 1966.
prezado Sr. Dr. Artur Fagundes

- DD. Deputado Estadual.
Cumpnimefltovos cordialmente e,

junto a esta, apresento o pedido
das professOraS concursadas que
foram sumàriarnente dispensadas,
por perseguicoes politicas, corn or-
dem da Inspetora Mania Geralda
Neves.

PeçO intereSsar-se pelo assunto,
que canece de justica, sendo que as
colocadaS nos lugares, nunca le-
cionaram e nada entendem de en-
sino, p015 são quase tOdas semi-
analfabetas.

ConfiafldO em Vossa Excelência,
porqUe sempre dernonstrou interOs-
se em nos ajudar, apresento os
meus agradecimentOS.

AtenciOSamente, Levy Teixeira
Chavez.

NOTA: 0 documento menciona-
do f ol enderecaclo ao Sr. Secretá-
rio da Educação.

(a.) Artur Fagundes.
Constararn do quadro do 2.0

Grupo Escolar de Monte Azul as
seguintes professOras:

Adelina Antunes Nogueira, leiga
admitida.

Elisa Fonseca Prado, leiga admi-
tida.

AntOnia de Dells Conceição, lei-
ga admitida.

Azeli Sousa Fernandes, leiga ad-
mitida.

Maria Zélia Pereira Santos, lei-
ga admitida.

Héloisa Alves das Neves, leiga
admitida.

Edith Antunes Pereira, leiga ad-
rnitda.

Maria Helena Miranda, leiga ad-
mitida.

Matilde Teixeira Anjos, leiga ad-
mitida.

Ana Cüstódia Jorge, leiga admi-
tida.

Maria Emilia Miranda, leiga ad-
mitida.

Maria Aparecida Realina Ferrei-
ra, leiga admitida.

(a.) E. Brant,

Observacão: Tôdas elas foram
afastadas pela Inspetora Maria Ge-
ralda Neves.

Monte Azul - 3/3/66.
Deputado Artur FagundeS - AL

- BHTE.
Peco vossas providênciaS junto

Secretãrio Educacão no sentido de
pOr término 'as perseguicOes cia
Inspetora Maria Geralda das Ne-
ves, agora está substituindo pro-
fessôras rurais do convênio por
ir,ocinhas de menos de 16 anos pt
Nosso povo aborrecidO corn esta
atitude sem nenhuma autonizacãO
do Secretánio pt Aguardo resposta
urgente pt sds.

HelvéciO Teles MenezeS - Pre-
feito Municipal.

(a.) Deputado Artur FagundeS
- Assembléia Legislativa - Belo
Horizonte - MG.

Inspetora Municipal vem fazen-
do polItica perseguindo professö-
ras rurais pt Solicito vosSaS provi-
dências solucão caso pt sds.

HelvéciO Telles de MenezeS -
Prefeito Municipal.

Deputado Artur FagundeS - AL
- BHTE.

Inspetora Municipal impediu-me
iniciar aulas grupo escolar Manuel
Teixeira cia Silva vg ela não poden-
do satisfazer capnichos da Direto-
ra segundo Grupo Escolar vg au-
torizou-rne fechar estabelecimentO
ate segunda ordem pt Alunos pre-
judicados vg peco vossa interven-
ção junto ao SecretdriO Educacão,
para uma solucãO urgente do caso
pt scis.

(a.) Jacy Teles de Aguiar - Di-
retora do Grupo.

Prefeito Helvécio Telles Menezes,
Rua CastigliaflO - Progresso -
Belo Horizonte.

Solicito providênciaS vg José
Cardoso foi ontem Gameleira to-
mar Escola da professOra Orvali-
na Barbosa vg ameacando que, se
näo entregasSe Escola, traria poll-
cia vg dizendo que êles jd tinham
quebrado Grupo Manoel Teixeira da
Silva vg quanto mais Os outros sds.
4ntOnio Fernandes Baboa.
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Deputado Artur Fagundes - Cm-
zeiro - Belo Horizonte.

Maria Geralda Neves vg Inspetora
municipal vg capricho politico vg
fechou Grupo Escolar Manoel Tei-
xeira Silva vg perseguindo ainda
professôras rurais convenio pt So-
licito providêneias urgentes Ahrs
Helvécio Menezes - Prefeito Muni-
cipal.

Monte Azul, 5 de marco de 1966.
Ao Exmo. Sr. Dr. Crispim Bias

Fortes - DD. Secretário Seguran-
ça Püblica - Belo Horizonte.

NOs, abaixo assinados, levamos
ao vosso conhecimento ao tempo
em que pedimos solucöes urgentes,
arbitrariedades praticadas pela Se-
nhora Maria Geralda das Neves,
Inspetora Municipal, que, depois de
fechar 0 "Grupo Escolar Manuel
Teixeira cIa Silva", e Se responsabi-
lizar por seu ato, trouxe a indigna-
cão aos pais de aproximadamente
quatro centenas de alunos.

Hoje, fazendo-se acompanhar de
policiais, dirigidos pelo Delegado
Civil Sr. Elviro Alves Pereira, in-
vandiu a residência da Diretora
Jacy Telles de Aguiar e, logo apOs,
arrombaram o Grupo Escolar aju-
dados pelos Srs. Altiino Teixeira cIa
Silva, (exator chefe local), José
Cardoso (pal da Inspetora), Val-
mir Fernandes dos Anjos, AntOnio
Nunes Pereira (vereador), Maria
Celeste Miranda Silva Gomes, Ma-
ristela Sacramento Silveira (pro-
fessôras) e cornitiva de pessoas
também não ligadas 'a educacão.

José Olimpio Fernandes - V.
Pte. Cãmara.

Valmiral Mascarenhas - Secre-
tdrio da Câmara.

Otávio Goncalves Dias.
Dêner Batista.
Joaquim CustOclio Dias.
Domingos José de Oliveira.
o Grupo Escolar "Manuel Tei-

xeira Sobrinho" permanecera fe-
chado ate vir ordem do Secretário
cIa Educaco.

Monte Azui, 16/2/66,

(a.) Maria Geralda das Neves -
Inspetora Municipal.

Carimbo do Segundo Oficio -
Escrivão Conrado Gomes Sula -
Monte Azul.

Firma reconhecida.

MONTE AZtJL TEM CLIMA
DE TERROR

o Delegado Municipal de Monte
Azul de Minas,, acornpanhado de
vrios soldados armados de fuzil,
arrombou as portas do grupo esco-
lar "Manuel Teixeira Sobrthho",
depois de passar pela casa da Di-
retora do grupo, Dona Jacy Teles
Aguiar, que fugiu, temendo ser
morta.

o fato foi comunicado ao Depu-
tado Artur Fagundes pelos Srs. Le-
vy Teixeira Chaves e José de Oli-
veira, que pediram medidas urgen-
tes Para acabar corn o clima de
terror que vem dominando a ci-
dade e solicitararn ao Deputado es-
forcos junto ao Secretário da Se-
gurança, Para que seja enviado
urn Delegado Militar Para Monte
Azul.

Dirttora Foge

• 0 Delegado de Monte Azul de
Minas, a Inspetora Escolar e vá-
rios soldados, alguns arrnados de
fuzil, foram ate a casa da Direto-
ra do Grupo "Manuel Teixeira So-
brinho", e exigiram que ela entre-
gasse a chave do prédio. A Dire-
tora, temendo ser assassinada, fu-
giu pela porta dos fundos de sua
casa. Em seguida, Os soldados, o
Delegado e a Inspetora se dirigi-
ram Para o grupo onde arromba-
ram as portas.

0 Telegrama

Corn a cidade dominada pelo ter-
ror, o seguinte telegrama foi en-
viado ao Deputado Artur Fagun-
des: - Comunicamos Vossa Exa.
Inspetora Municipal acornpanhada
do Delegado Civil e policia arma-
da de Luzil e demais pessoas es-

tranhas cercaram residência da
viüva Jacy Teles Aguiar, Diretora
Grupo Escolar Manuel Teixeira So-
brinhO exigindo chave do estabe-
lecimentO pt A Diretora, corn re-
ceio de ser morta, fugiu vg Inspe-
tora acompanhada pela policia e
civis foram ate 0 grupo fazendo o
arrombameflto em tOdas as por-
tas, ref erido estabelecimento pt
populacão vive estado suspense
pelos desmandoS que reinam nes-
te municIpiO pt SolicitamOS inter-
ceder junto Secretário a fun de
TIOS mandar Delegado Militar Para
tranquilidade desta populacão pt
AtenCiOSaS saudacOes. (aa.) Le-
vy Teixeira Chaves - José de Oli-
veira.

Deputado Artur Fagundes - As-
sembléia Legislativa - Belo Hori-
zonte.

Para tranquilidade populacãO de
Monte Azul solicitamos interceder
junto SecretáriO a urn de nos man-
dar Delegado Ivtilitar pt Visando as-
segurar funcionarnento Grupo Es-
colar Manuel Teixeira Sobrinho e
sobreviVêflCia Diretora •ameaçada
de morte pela Inspetora Delegado
e PoliciaiS sds Levy Teixeira Cha-
ves e José de Oliveira - Praça do
Mercado - Monte Azul. Deputado
Artur Fagundes - Assembléia Le-
gislativa - Belo Horizonte.

Inspetora Municipal Maria Ge-
ralda das Neves vg proiblu Direto-
ra Jacy Teles de Aguiar vg iniciar
aulas no Grupo Escolar Manuel
Teixeira da Silva vg ficando esta-
belecimento fechado prejudicando
alunos pt Peço vossas providênciaS
junto Sr. SecretáriO Educacão Pa-
ra solução caso Pt sds.

(a.) Helvécio Teles Menezes -
Prefeito Municipal.

1 - Paulo Campos - Lagoa
Comprida - 36 - Maria de Pau-
la Neto - 2 anos Estadual.

2 - José Farias Tavares - Bo-
caina - 45 - Juraci Rosa de Frei-
tas - 3 anos Estadual.

3 - Milton Campos - Estação
Mamonas - 49 - Elisa BalieirO
Primo - 3 anos Estadual.

4 - Aureliano Chaves - Mo-
cambo - 57 - Ana Barbosa Neto
- 1 ano e 4 meses Estadual.

5 - Domingos Oliveira - Dis-
trito de Gameleira - 40 - Elvira
Antunes Silveira - 3 anos Esta-
dual.

6 - Domingos Oliveira - Dis-
trito de Gameleira - 40 - Geral-
da Merides Oliveira - 4 anos Es-
tadual.

7 - Domingos Oliveira - Dis-
trito de Gameleira - 52 - Do-
mingos Antunes de Sousa - 3
anos Estadual.

8 - DomingOS Oliveira - Dis-
trito de Gameleira - 40 - Dolo-
res Atunes de Sousa - 3 anos Es .
tadual.

9 - Domingos Oliveira - Dis-
trito de Gameleira - 41 - Joa-
quim Oliveira Primo —3 anos Es-
tadual.

10 - Celia Soraggi Miranda -
Barreiro - 37 - Joana Rodrigues
dos Anjos - 3 anos Estadual.

11 - Mario de Oliveira - Ve-
reda do Jacu - 40 - Luiz Nunes
Pereira - 3 anos Estadual.

12 - Joaquim CustOdio Jorge -
Riacho Quente - 40 - Maria
D'Alva Antunes Silveira - 3 anos
e 5 meses Estadual.

13 - Valrniral Mascarenhas -
Lagoa de Barro - 51 - Terezinha
Rodrigues dos Santos - 1 ano e
9 meses Estadual.

14 - AntOnio Ferreira Lima -
Valente '- 55 - Alair AntuneS
Chaves - 1 ano e 4 meses.

15 - Padre Jacob - Boqueirão
- 50 - AntOnio Rodrigues - 3
anos Estadual.

16 - Agente Adolfo Aguiar -
Pedreira - 59 - Jacira Paula Ne-
to -- 3 anos Estadua1.

RELAçA0 DAS ESCOLAS E PRO-
FESSORES DO MUNICIPIO DE
MONTE AZUL - 1965.

N. - Escolas e localidades -
Matriculas - Regentes - Tempo
de Serviço no Estado;
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17 - Edward Roclia prates -
Ramaihudo - - Nadir Rihel-
ro da Silva - 3 an

e 5 jueSeS

Estadual.
18 - VitoriflO LUIS da Silva -

São Pedro - 2 anOS Estadual
19 - Alinira. Costa Leal - Bar

reiro Grande 38 - Rita Antunes
Jorge - 3 anoS EstadUaL

20 - AritôniO Fernandes de Sou-
sa - Rios Grarnas - 48 - Ana
Maria dos AfljoS - 3 anos e 3 me-
ses Estadual.21 - Cônego Iiufllberto Murta
- São Pedro - - DiO11S1O
Franca Santos - 3 2nOS e 5 me-
ses Estadual.

22 - Graziela $acranhen to -
Pageu - 43 __ Orxnej Maria
Santos - 3 anOs e 3 meseS Esta-
dual.23 - Antonio Oliveira NetO -
Pageu - 36 - Eutimia Rodrigues
dos Santos - 3 anos e 3 ineses
Estadual.

24 - Joel Antunes de Sousa -
Riacho Sêco - 42 - Adélia Ma-
ria de Jesus - 3 anos EstadUal

25 - Osvaldo Cr115 - p5ssagem
- 42 - Geralda Rodrigues Lima
- 3 anos e 5 meses Estadual

26 - Francisco TeleS - Paus
Pretos - 60 - Leflita Silva Alves
- 3 anos e 8 meses Estadual

27 - Pio Antunes dos Santos -
Marinho - 40 - Maria Antunes
Sousa - 3 anOs e 3 meses Esta-
dual.28 - Heitor CUstotho Jorge -
Barreirinilo - 41 Maria Alves
Jorge - 3 anos e 3 nleses Esta-
duaL29 - Dr. Rockert - Rebefltao

33 - LIdia Maria prilno - 9
anos Estadual.

- Berenice Magi - Ra-
30• posa - 38 - Geralda Rosa Frei-

tas - 3 anos Estadual31 - Manuel Goflca1es - Pi-
ranhas - 45 - Gerolmo Alves

5 ineses Es-Teixeira - 3 arias e
tadual.

32 - Guilherme CustOdjo -
Born Sucesso - 42 - Elisa Ro-
c1riues Jorge - 3 nosEstad?

33 - Professor Odon Oliva -
Olhos DAgua - 32 - AdelIcia Tei-
xeira da Silva - 3 anos Estadual.

34 - Bertoldo Jorge - Furadi-
nho - 59 - Maria ClemOncia Silva
- 3 anos e 3 meses Estadual.

35 - Isidoro Oliveira - Brejo
dos Mdrtires - 50 - João Teixeira
- 3 anos Estadual.

36 - Padre José Camilo - São
Pedro - 37 - Geralda Dias Nunes
- 3 arias Estadual.

37 - Henrique Teles - Baixão -
35 - Aria Teixeira da Silva - 2
anos Estadual.

38 - Cel. JOnatas - Gurutuba -
88 - Bernardino Cardoso Melo - 3
anos Estaduai.

39 - Dr. Rockert - Rebentäo -
42 - Maria Antunes da Soledade
- 2 anos Estadual.

40 - Pio XII .- Pajeü de Baixo
33 - Geraldina Cardoso Silva -

2 anos Municpal.
41 - Getülio Vargas - SItio -

35 - Deraides Silveira - 2 anos Es-
tadual.

42 - D. Pedro II - Rio Mamo
nas - 37 -'Maria Dolores da Silva
- 2 anos Estadual.

43 - D. LUcio - Rio do Coronel
- 43 - Levindo Rodrigues Sousa -
2 anos Municipal

44 - Afonso Penn - Pau-Quebra
- 40 - Eliza Maria de Freitas -
— 2 Municipal.

45 - Deputado Francelino Santos
- B. Mdrtires - 45 - Orvalina
Oliveira Barbosa - 2 arias Esta-
dual.

46 - Deputado Oscar Corrêa -
Barreiro do Mato - 40 - Maria
Alves - 2 anos Estadual.

47 - Cap. José CustOdio Primo
- Cana Brava - 49 - Adélia Al-
yes da Silva - 3 anos Estadual.

48 - João Gomes - Paus-Pretos
(Mamonas) - 49 -'Eva Alves de
Sousa - 3 arias Estadual.

49 - Onofre Santana - Cana
Brava - 50 - Iracy Freitas - 3
anos Estadual.

50 - José Olimpio Fernandes -
Serra Vantividéu - 48 - Almira
Anunes Oliveira - 3 anos Estadual,

51 - Monteiro de Castro - Jacu
- 53 - José Alves Irmãos - 3 anos
Estadual.

52 - Presidente Dutra - Cipoal
- 60 - Maria José Teixeira Brito
- ... anos Estadual.

53 - Dr. Gabriel Madeira de Lei
- Bair. Esplanada - 40 - Dedézia
Moreira Batista - 3 anos Estadual.

54 - Dr. Gabriel Madeira de Lei
- Bair. Esplanada - 40 - AlaIde
Maria Almeida Santos - 2 anos Es-
tadual.

55 - Aureliano Alves - Valente
- 50 - Maria Aparecida Sousa -

anos de Estadual.
QUESTOES DE ORDEM

O SR. HELlO GARCIA - Sr. Pre-
sidente, 0 Projeto n.° 3.475, de on-
gem governarnental, que trata de ni-
vel universitánio, através do Reque-
rimento do Sr. Deputado Manuel
Costa, LIder do GovOrflo, foi reti-
rado da Pauta por 10 dias. Na oca-
sião, S. Exa., o Lider do Govêrno,
havia feito urn discurso declarando
que, esgotados Os 10 dias, se corn-
prometia a votar o Proj eto, oriundo
de Mensagem governamental, enca-
minhado a esta Casa pelo ex-Gover-
nador Magalhães Pinto.

Acontece, Sr. Presidente, que o
prazo se esgotou ontem e, coma de-
ye ser do conhecimento da Casa, 0
Proj eto jd deveria estar na Pauta
da Reunião de hoje. No entanto,
para estranheza nossa, o Projeto
nao foi incluldo na Ordem do Dia
de hoje, razão por que solicita a V.
Exa. a sua inclusão na Pauta da
Reunião de amanhã.

O SR. PRESIDENTE - A Ques-
tao de Ordem de V. Exa. jd traz
em si parte da explicaçâo a respeito
do assunto, quando V. Exa. f ala que
o prazo para inclusão do menclo-
nado Projeto terminou ontem.

E' lOgico que, sO hoje, o Projeto
poderia ter a sua inclusäo na Pau-
ta
• 0 SR. HELlO GARCIA - Pela
ordem, Sr Presidente.

O SR. PRESIDENTE - 0 emi-
nente Deputado Hélio Garcia, por

certo, ha de permitir que a Mesa
termine a explicacão a sua Questão
de Ordem sem interromper 0 fl0550
esciarecimento. A questão de or-
dem de S. Exa. tern o objetivo de
buscar os esciarecimentos desta
Presidência.

O nobre Deputado, juntamente
corn os demais Deputados corn as-
sento a esta Casa, pode ter a cer-
teza de que a matéria serd inclulda
na Pauta da Reunião de amanhã.
- 0 Sr. Wilson Modesto, Sr. Presi-
dente, quando solicitei a palavra a
V. Exa., era para dizer que procu-
rei o Lider do Govêrno, Sr. Depu-
tado Manoel Costa, e dOle recebi a
informacão de que o Proj eto esta-
na incluIdo na Ordem do Dia de
amanhã.

O SR. HELlO GARCIA - Sr. Pre-
sidente, jamais desejel perturbar Os
esciarecimentos da Mesa. Mas, co-
ma bern sabe V. Exa., consultan-
do o Regimento da Casa, ja deveria
ter incluido, na Reuniäo de hoje, 0
Proj eta, pois 0 prazo venceu ontem,
e hoje deveria ser apreciado. Não
me interessam os entendimentos en-
tre o Lider do GovOrno e a Presi-
dência desta Casa; interessa, istO
sim, Sr. Presidente, que seja man-
tido o Regimento da Casa.

O SR. PRESIDENTE - 0 nobre
Deputado Hélio Garcia, mais uma
yez, vai ao encontro das explicaçOes
da Mesa. S. Exa. volta a afirmar
que 0 prazo terminou ontem. E o
dia de onterni term.inou as 24 horas.
Coma poderia a Mesa incluir, na
pauta, esta matéria par a Reunião
de hoje, quando a elaboracão da
Ordem do Dia se deu em oportu-
nidade anterior ao tOrmino do pra-
zo de adiamento do Projeto?

Terminado; pois, 0 prazo ontem,
As 24 horas, sO hoje é que a Mesa
tern elementos para incluir a ma-
téria na Ordem do Din de amarihã.

- Vem a Mesa:
REQUERIMENTO

Exmo. Sr. Presidente da .Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerai$,
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Na qualidacle de Vice-lIder cia Ban-
cada do ex-PR, o Deputado abaixo.
assinado requer a V. Exa. se digne
conceder-ihe a palavra, nos têrmos
do art. 94 do Regirnento Interno, e
pelo art. 95 do mesmo Regimento,
transferi-la ao Sr. Deputado Cice-
ro Dumont, que tratard de assunto
do natureza relevante e urgente

Sala das Reuniöes, 22 de marco
de 1966.
(a.) Carlos Megale.

o SR. PRESIDENTE - SObre a
Mesa Requerimento do nobre De-
putado Carlos Mégale, que, na qua-
lidade de vice-lIder da bancada do
ex-PR, requer a palavra pelos Arts.
94 e 95, para transferi-la ao Sr.
Deputado Cicero Dumont, que tra-
tard de assunto relevante e urgen-
te.

A Mesa defere o Requerirnento e
fixa o prazo de 60 minutoS.

Tern a palavra o Sr. Deputado
Cicero Dumont.

o SR. CtCERO DUMONT - Sr.
Presidente e Srs. DeputadOS.

As eleicöeS parlameritares estâo
rnarcadas para 15 de novembro des-
te ano. E' o . que dispôe o Ato Ins-
titucional n. 3. EntretantO, entrou
na pauta das discussöeS a possibi-
lidade de introduzir-se no processO
de eleiçOes para a Cärnara e as As-
sembléiaS o distrito eleitoral. Co-
mo ë do conhecimento dos ilustres
pares, a Legislação Brasileira con-
sagra, no momento, o princIpio da
proporcionalidade, ou seja, a vo-
tação geral. Em discussâO do pro-
blema do distrito eleitoral, as opi-
niöes vêm se dividindo prO e, con-
tra. 0 Govêrno Federal, no propO-
sito de recoiher major ndmero pos-
sivel de subsidios e examinar con-
venienternente o problema, encami-
nhou-o ao Sr. Ministro da Justica,
o experimentadO Senador Mom de
Sd, para examinar e depois levar
no Govêrno seu trabaiho. E' cer-
to que 0 Presidente da Cãmara,
Adauto LUcio Cardoso, informou a
imprensa, em Brasilia, que 0 Sr.
Presidente da Repüblica näo tern in-
çlinação pessoal para qualquer solu-

çdo. Mas, isso não invalida, de ou-
tro lado, a informação do Sr. Minis-
tro da Justiça de que o Govêrno
rnando-o estudar a matéria pa-
ra oferecer uma solucäo ao Go-
vêrno. Embora, não sendo de sua
inclinação pessoal a solução, nada
impede que o Presidente da Repü-
blica venha a adotá-la, se se conven-
cer de que as razOes estão em fa-
vor da ültima solucão.

Tendo-me alistado desde o prin-
cipio entre aquêles que aceitam 0
distrito eleitoral como forma de-
mocrdtica de eleicão para o Con-
gresso, para as Assernbléias es-
taduais e Cãmaras municipais, sen-
ti-me no dever, não apenas de insis-
tir na tese, corno venho fazendo em
reuniöes anteriores, mas, de pe-
dir urn pronunciamento desta Ca-
sa, a urn de que Minas Gerais leve
ao Sr. Ministro da Justica 0 pon-
to-de-vista de seu corpo politico.
Se o egrOgio Plendrio desta Casa
entender que esta não é a meihor
forma, então os adversdrios do dis-
trito deverão solicitar ao Sr. Mi-
nistro que mantenha o critério exis-
tente. Entendo, porcim, de meu de-
ver provOcar urn pronunciarnentO
da Casa, pois assim estaremos ha-
bilitando o Govcirno ? a uma solucão
correta.

0 SR. WILSON MODESTO - No-
bre Deputado. 0 tema que V. Exa.
traz a discussão ci apaixonante para
aquêles que desejam a participaçdO
do povo nas eleiçães. Em princI-
pio, sou contra a tese que V. Exa.
defende, porque, a meu ver, Os De-
putados, hoje, não são representan-
tes de distritos eleitorais, mas sim
do povo mineiro. Os Vereadores
e que tern representaCãO local.
Acho que a adoção do djstrito elei-
toral ci retrocesSO. Dana, ontão, a
seguinte sugestão: como ci de pra-
xe nos paIses desonvolvidOs eleito-
ralmente, o Govêrno podenia fazer
urn plebiscito, par saber so o po-
vo deseja, ou nãO, voltar aquele
sistorna. Acho que V. Exa. tern ra-
zao em defender seu ponto de vi-

ta, mas desej aria, como jd afirmei,
quo 0 povo Se pronunciaSSe, a fa-
vor ou contra, atravcis de urn pie-
biSCitO em todo o Pals.

o SR. CfCERO DUMONT - No-
bre Deputado. A sugestão de V.
Exa. tern relevdncia. A matciria ci

importante e ci aconselhdvel que
todo o processo que permita urna
major sondagern seja considerado.

Registro o aparte de V. Exa., pam
conhecimento dm5 autoridades as
quais pertence a soluqão.

O SR. WILSON MODESTO - Se
V. Exa. me permite, gostaria de
cornpletar meu racioclnio. Poder-
-se-ia alegar quo 0 tempo ci curto
para o plebiscito. Mas ha uma sal-
cia em nossa Constituicão e que j,d
foi usada em outras ocasiöeS: seria
a prorrogacão do mandato dos
atuais Deputados, para que o povo
pudesse fazer o seu pronunciamefl
to.

0 SR. CfCERO DUMONT - E
outra solução que registro.

Dizia eu da minha obrigacãO de
pedir urn pronunciamonto do pie-
ndrio. Para possibilitar esse pro-
nunciarnento, ajresefltarei Mesa,
como pnimeiro signatdnio, e rnais 32
Srs. Deputados, Requerirneflto nos
seguintes têrmos:

REQUERIMENTO No 1.175

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

0 infra-assinado, ouvido o Fiend-
rio, faz urn apélo no Exmo. Sr. Mi-
nistro da Justiça, Senador Morn do
Sá, no sentido do considerar como
processo democrdtico, vdlido e re-
comenddvel na ernergencia, a vota-
cão por djstrito eleitoral para corn-
posicão cia Câmara dos DeputadoS,
das AssemblciiaS Estaduais e Ca-
maras MuniciPais, considorandO-se
que o bipartidariSmo sO poderá fun-
cionar, normalmente, so montado
em tal instituição (Prof. Jodo Ca-
rnilo de Oliveira Tomes).

Tambcim ci do se considerar que
o distrito complementado corn a

votação atribuida a legenda parti-
ddria, considerando-Se eleitos seus
candidatos, fortalece o Partido o 0
bipartidarismo, concornitanteflien-
to.

Encarece, por seu jntermcidio, ac,
Govcirno Federal, a necessidade do
tomar, logo, uma docisão a respeito
da medida mencionada, eis quo,
convocadas eloiçOos parlamentares
para 15 do novembro de 1966, a in-
certeza quo so vai camactorizando a
rospoito dCsse processo acabard
por ser nociva as eieiçOes 0 aoS
candidatos.

Sala das ReuniOes, 22 de marco
de 1966.

(aa.) Cicero Dumont - Fires da
Luz - Daniel de Barros - Alvimar
Mourdo - Rairnundo Albergaria -
Valdir Melgaco - Sebastião Nas-
cimento - Gerardo Grossi - Plo-
rivaldo Dias - Nicanor Armando
- Ataliba Mendes - João Vax -
Orlando Andrade - Jehovah San-
tos - Waldir Morato - Martins
Silveira - Wilson Chaves - Expo-
dito Tavares - Sousa e Silva - Au-
gusto Zenun - João Luiz do Can-
valho.

- A Comissão do Justica.
Antes do dam os apartes quo me

solicitam os nobres colegas, eu you
len em resumo os fundamentos de
mou apOlo, que são os seguintes:

"1 .0 - Tudo quo so dix hoje pam
impedir a adocdo do distnito elei-
tonal, no Brasil, so dizja ontem em
favor do sua aplicação. 0 quo se
tern, pois, a apurar, ci so êie ci SO-
iucão eleitoral para o momento.

2.0 - Não ci novidado. Instituto
antigo no diroito do escolha po-
pular, ate hoje ainda ci conservado
peia mais perfeita democracia do
mundo: a Inglaterra. 0 angurnon-
to utiljzado do quo as exepniências
de outros povos não dão ce rto no
Brasil, como sustenta o vorsdtil
Martins Rodrigues, näo procode, se
elas são nacionalizadas, vale dizer,
devidamente adaptadas a nossa rea-
lidade.
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30 - A experiência nacional
quanto ao distrito, no passado, foi
vjtoriosa. Não ha retrocesso p0-
litico em se adotarem medidas de
efeitos positivos, apenas porque ja
foram adotadas no passado. De res-
to, a histOria não se repete? 0 que
se tern de fazer d rnodernizá-la.

4.6 - 0 distrito atende bern
principio democrcitico, atende bern
ao principjo democrcitico da varia-
cão cia opinião püblica, sem desca-
racterizá-la. 0 representante . dis-
trital das zonas desenvolvidas, por
certo, representa urn tipo de iddias
diferentes do re presentante de urn
distrito de zona subdesenvolvida ou
agropastoril. No. sistema atual,
atravds cia rnultiplicidade de parti-
dos, o que ocorre não d a repre-
sentacão da opinião püblica em
seus aspectos diferenciais, mas a
sua fragmentacão, corn a inevitd-
vel deformação.

50 - 0 distrito não dejxa zona
sem representacão, ainda que ra-
refeita demogrãficamente e corn
alto indice de analfabetismo. Evi-
ta, assim, o desequillbrio de re-
presentacão a que leva o sistema
atual. As zonas de grande densida-
de populacional, progressistas, corn
elevado indice de instrução, fazem
80% da representacão em qualquer
Orgão legislativb, em prejuizo das
subdesenvolvidas, que não passam
do 20%.

6.0 - 0 distrito d o ünico pro-
cesso do corrigir, de certo modo, o
desequillbrio resultante do arialla-
betismo (60%) na area subdesen-
volvida, a major do pals, e da parte
industrial jzada (40%).

70 - 0 distrito é a legalizacão da
zona eleitoral ou de influência do
Deputado, do politico ou do candi-
dato. Apenas o distrito não permite
que o representante Ihe falte, im-
punementé. . Sua omissão pode
ser o seu desaparecirnento. Não
tern a válvula quo oferece o siste-
ma das eleiçães gerais, onde êle faz
rodizio, por zonas, garantindo-se a
sobrevivncia politica, por muito

tempo. Acaba corn a votação de
rapinagern.

8.0 - 0 eleitor vota em quern co-
nhece e o votado pratjcamente co-
rthece todos os seus eleitores. E' o
voto consciente. E' melhor a esco-
lha entre 2, 3 ou 4 candidatos co-
nhecidos, que entre 200 desconheci-
dos, ou maL conhecidos, o que é
pior.

90 - A escoiha feita por grupo
eleitoral, corn base territorial cer-
ta, ë da prOpria essência da eleicão.
Para Senador, o Estado escoihe en-
tre 2 ou 3 homens. 0 mesmo ocor-
re para Governador. 'A representa-
ção de urn Estado, na Cãmara Fe-
deral, tern por base o mesmo prin-
ciplo.

10.0 - 0 Deputado elejto por urn
distrito tern mais tempo para as-
sistir a êle, administrativa e politi-
camente; e .por não necessitar de
ampliar sua base eleitoral ,senão
conservd-la e melhorá-la, pode do-
dicar-se aos assuntos gerais.

11 .0 - 0 fato de ser o Deputado
eleito por distrjto não lhe dirninui
a autoridade; é tao representante
popular quanto o eleito pelo siste-
ma das eleicOes gerais. Se o conf i-
namento territorial tirasse autori-
dade it r'epresentação, o Deputado
de urn pequeno Estado, corno Ser-
gipe, não poderia ter a mesma au-
toridade de urn representante de
urn Estado grande, como São Pau-
lo. 0 valor cia representacão esta
é na pureza 0 autenticjdade.

12.0 - 0 distrito impede a explo-
racão politica do Deputado, ou do
candidato em potencial, por parte
dos chefes rnunicipais. Pedindo ês
tes, aos primeiros, sua ajuda, corn
promessa de retribuicão eleitoral,
o quo ocorre d desvjar-se a ativi-
dade do parlarnentar, ou candidato,
a procura de alargamento de sua
base, para, no final, não receber 0
auxilio prornetido e descuidar dd
seus grupos bcisicos.

13 11 - Se o distrito não impede
a co,rrupcão e a pressão politica,
reduz-lhe os efeitos ao rninimô.

Sendo concentradas a urna area
conhecida, a reacão da opinião pu-
blica e do grupo elejtoral é mais
violenta. No distrito, nenhurn corn-
prador ou vendedor de votos fará
urna transacãO sem so desmorali-
zar.

14.0 - 0 distrito é abcesso de Ii-
xação. Se a corrupcão ou pressão
fOr exercida sera em deterrninada
Area e não em tOda ela. Se não d
fácil de ser elirninada, não e irn-
possIvel a sua contenção.

Disseminando-Se por todo o ter-
ritOrio, diluidamente, acaba por
afetar a autenticidade da represen-
tação, sern ser notada.

15.0 - Evita 0 paraquedismo po-
litico, sern evitar a renovacão de
lideranca. Se o cidadão tern liga-
çOes corn 0 distrito tern oportu-
nidade de representá-lo; caso con-
trario, não. Se o representante f a-
lha no cumprimento do seu man-
dato, a renovacão so faz, natural-
mente. Outro surge. 0 quo 0 dis-
trjto não permite é 0 aventurei-
rismo politico.

16.0 - 0 distrito evita a dispu-
ta entre candidatos do urn mesmo
Partido, corn o enfraquecirnento
dêste, antes da eleicão; e facilita,
depois dela, o entendimento do dis-
trito corn o Govérno e a adrnjnis-
tração.

17.0 - Não e poslvel o biparti-
darismo sern o distrito, corn o voto
majoritário. A experiéncia quo se
vai fazer, nesse sentido, para of e-
recor resultados validos tern do se
realizar em condiçOes norrnais; e
ernbora se faca restrjcäo ao pro-
cesso do irnplantacão do bipartida-
rismo, êste devera vir por fOrQa de
selecão natural. 0 5istema do mul-
tipartidarismo existente não tern
vantagens ossenciais.

18.0 - 0 d.istrito fadiita a jnte-
gracão das antigas forcas parti-
dárias nas duas agremiaçOes poll-
ticas novas, MDB, ARENA o antes
o depois das eleiçOes.

19.° - E' 0 procesSO que pOSSl-
bilita o uso da cédula ünica corn
o mInirno do jnconveniente pOis o

eleitor do distrito conhece os pou-
cos nornes entre Os quais vai esco-
iher, podendo escrevé-los ou ml-
mero".

Estas consideracOeS, Sr. Presi-
dente, servem de justificativa para
0 Requerirnento quo apresentoi a
Mesa ha poucos intantes.

Estou, agora, it disposicão dos no-
bres colegas para o debate.

0 Sr. José Maria Magalhâes -
V. Exa. defende urna teso que me-
rece veernento contestacão. Somos
intransigentemente contrarios ao
voto distrital. Larnentarnos que V.
Exa. defenda uma tese qiie, no nos-
so rnodo de entender, esté. sendo
forjada por rndgicos costumeiros
da politica nacional, pelos habilido-
sos quo lovantarn o problerna, jus-
tarnonte tentando, através déste
lance de mágica, suas reeleiçOes.
Mas, V. Exa., nobre Deputado, me-
redo o' nosso respeito e a nossa
adrnjracão, embora colocando-se,
neste episOdio, em posicão contra-
na a nOs, situando-se em favor do
retrocessO aborninãvel do ce rcea

-mento da liberdade do eleitor. V.
Exa. tera, na tramitacão da propo-
sicao que apresentou It Mesa, o
nOSSo cornbate veemente, em favor,
sirn, do aprirnorarnento do sistema
dernocrático e nunca polo retOrno
ao processo abominável do voto
distrital.

0 SR. CICERO DUMONT - De-
putado José Maria Magalhães. Que
esta e uma conviccão de V. Exa.
contra 0 processo, eu não discuto.
A convicção é coisa subjetiva. Gos-
taria, pordm, do conhecer as razôes
desta convicção, para saber se te-
nho argumentos a oferecer a V.
Exa.

O Sr. José Maria Magalhães -
Essas razOes eu as exporei quando
da discussão da proposicão.

0 SR. CICERO DUMONT - No
quo diz respeito a partici par de tese
defendida pelos Srs. Oltimo de Car-
vaiho e Gulihermiflo do Oliveira,
aos quais V. Exa. faz restriçOes -
eu näo as faco - não ha rnenor im-
portãncia. Nas soluçOeS, quando elas
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estão sendo procuradas e fixadas,
participarn todos. Posso lembrar
aqui que, quarido se discutia o mo-
nopOlio do petrOleo, a tese de Ar-
thur Bernardes, que comandava a
campanha, era esta: "- Todos, in-
clusive os comunistas, podem par-
ticipar da elaboracão de uma boa
solucão". Penso que, corn êsse
exemplo, dei uma resposta a ale-
gacão do nobre colega.

0 Sr. Lücio de Sousa Crti - No-
bre Deputado Cicero Dumont. Sem
embargo da admiracão que temos
pela cultura e pela lnteligência de.
V. Exa., discordamos, fundamen-
talmente, da tese que defende hoje.
E' que somos daqueles que énten-
dem que, ao contrdrjo do que pen-
sava ou pensa o ilustre Senador
Milton Campos, a implartacao do
sistema distrital em nosso Pals, ao
invés de combater a influência do
poder econômico e do poder poli-
tico, val, exatamente, aumentar es-
sa influência no processo democr-
tico brasilejro

V. Exa. incluiu, na jüstificativa
do seu Requerimento, o caso da In-
glaterra. Ha, nobre Deputado, uma
diferença muito grande entre a In-
glaterra é o Brasil.

La o indice de analfabetismo é
muito baixo; as condiçôes econô-
mjcas e sociais do seu povo são in-
teiramente diferentes das condi-
çOes econômicas e sociais de urn
pals em vias de desenvolvirnento,
como ë o Brasil. Na Inglaterra o
problema democrdtico, o problë-
ma da escolha dos representantes
do povo se fere, principalmente, no
campo das idéias; os votos são da-
Ios tendo em vista, acima de tudo,
a fjliação partiddria, a defesa de
determinadas teses e de detérmi-
nados pontos-de-vista. No Brasil,
corn uma taxa de analfabetismo de
carca de 50% a influêntia do poder
econOmico no distrito eleitoral serd
major, porque concentrada e, por
conseguinte, perigosa, de vez que
o candidato que não dispuser de
recursos materjais para enfrentar
a luta politica, numa drea localiza-

da, estd mais sujeito a derrota elei-
toral. No sistema vigente, o can-
didato pobre pode defender-se da
influOncia do poder econOmico, bus-
cando votacao e apoio em outras
areas; o mesmo prevalece em re-
lacão a influência do poder politi-
co; o Govêrno, querendo eleger de-
terminados candjdatos e derrotar
outros, atravds da execucão de
obras, de beneficios pessoais ou de
outros recursos, ou expedientes po-
liticos, faz sentir a influência do
Poder Executivo, de molde a levar
os seus adversdrios a uma derrota,
ficando êstes cern possibilidade de
defesa, sendo votado em outras
dreas. São êsses, nobres Deputados,
Os primejros reparos que fazemos,
coñtrariando a tese que vem sendo
defendida por V. Exa. corn aquêle
brilhantismo que ihe é peculiar.

0 SR. CICERO DUMONT - No-
bre Deputado Lücio de Souza Cruz,
conheco as suas conviccOes anti-
-distritalistas, que não são de hoje.
Na verdade, ternos discutido mui-
to a respejto. Todavia, os argumen-
tos oferecidos por V. Exa. ja fo-
ram por mim examinados, aprovei-
tando opiniöes de abalizados co-
nhecedores do problema. 0 fato de
o distrito estar sendp utilizado na
Inglaterra não d o mais impor-
tante, no procedente; o importan-
te d que o distrito, colocado como
instituto superado, estd vencendo,
na Inglaterra, o próprio tempo.
Ha mais de 500 anos d a Inglater-
ra a dernocracia mais perfeita do
mundo, e corn o distrito. E' claro
que não nos propusemos transpian-
td-lo, tal como está la; concorda-
mos em que a transplantacão pura
e simples não d poselvel. Temos que
adaptd-la a nossa realidade. No que
diz respeito a facjlitar o distrito a
concentração de recursos, a isto
respondo corn argumentos que ja
dci: pode haver concentracão, mas,
neste caso, os distritos funcionam
como abcesso de fixacão. Por exem-
PlO, 0 banqueiro "A" resolve corn-
prar o meu distrito, pois não te-
nho dinheiro. Mas, em primeiro

lugar, êle sO compra o djstrito se
tiver certeza da eleição de sua pes
soa. Se eu fOr sacrificado, êle sa-
crificard apenas urn. Os outros
81, dos 82 candidatos, não sofrem a
concorrOncia dêle. No sistema
atual, tornando Minas Gerais como
exernplo: êle comprando 100 votos
em 200 municipios tern 2.000 vo-
tos.

Nem eu, nem V. Exa., nem nm-
guérn vai protestar, porque urn
companheiro estd vendendo cern
votos; mas, na hora em que o corn-
panhejro resolver vender nossa der-
rota, al, por mais pacIfico que seja
o politico, e eu me incluo entre Oles,
não deixard de protestar, e ate de
brigar. Não estou convencido de
que o distrito eleitoral facilite a
concentracão; não a elimina, mas
restringe as suas influOncjas, sa-
crificando uns em beneficio de mui-
tos.

o Sr. Hello Garcia - Sôbre pon-
deracOes que V. Exa. vem fazendo,
ao responder criticas dos Deputados
LUcio de Souza Cruz e José Maria
Magalhães, desejo trazer a V. Exa.
urna informação de urn Deputado
Federal, quando falava a respeito
de ser instituido o voto distrital, e
perguntei-lhe: por que, agora, o dis-
trito eleitoral, atropeladamente, e
por que não atravds da Câmara Fe-
deral e sim do Ato Institucional?
Respondeu-me aquele Deputado:
alegam Os conhecedores que é a mc-
ihor forma para salvar alguns Depu-
tados. Ora, serd possIvel legislarmos
atravds de Ato Institucional, para
salvar Deputados que, talvez por
suas posicOes na Cãrnara Federal,
por não cumprirern bern o mandato,
resolveram fazer urn curral para
salvar aqueles que acharn que vão
ser derrotados? Deixemos isto para
o ano que vern. Vamos estudar o
assunto e posso ate filiar-me a cor-
rente de V. Exa.. Mas, não deve-
mos, faltando sete rneses para a
eleicão, tratar dOste assunto.

0 SR. CICERO DUMONT - Vou
responder, primeiramente, ao Depu-
tad0 Hello Garcia, depois, então,

darei a palavra a nobre Deputada
Marta Nair Monteiro. Esta infor-
macão que o Deputado Hélio Gar-
cia nos trouxe, eu a recebj em têr-
mos diferentes. Eu a recebi e exa-
mmci: dc fato, o distrito eleitoral
estd sendo estudado corno fOrmu-
la de garantir maioria ao Govêrno
Revoiuciondrio. Isto, não ha ddvi-
da, não se discute. . Agora, facili-
tando a votacao em favor do Parti -
do do Govêrno, naturairnente, estd
garantindo, não aos Deputados em
exercicio, mas aqueles que vierern
como candidatos. Pode ser ate quo
os candidatos que estão para vir
não venharn. Isto, entretanto, não
tira o valor do distrito, como pro-
cesso dernocrãtico de escoiha. As
qualidades essencials do processo
se ajuntam essas secunddrjas.

0 SR. PRESIDENTE - A Mesa
informa ao nobre orador que seu
tempo está esgotado.

O SR. CICERO DUMONT - Eu
me inscreverei no prOximo Proj eto
a discutir, para continuar os deba-
tes.

- Vem a Mesa:
REQUERIMENTO

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bldia Legislativa do Estado de Mi-
nes Gerais.

O Deputado infra-assjnado, na
quanlidade de Lider do GovOrno, re-
quer a V. Exa. a palavra, nos têr-
mos do Art. 94, para, em combina-
cao corn o Art. 95, transferi-la a.o
Deputado Souza e Silva, que tra-
Lard de assunto urgente e relevante.

Sala das ReuniOes, 22 de marco
de 1966.

(a.) Manoel Costa.
O SR. PRESIDENTE - SObre a

Mesa Requerimento do Sr. Depu-
tado Manoel Costa, em que pede a
palavra pelo artigo 94 e a trans-
fere, pelo artigo 95, ao Sr. Deputa-
do Souza e Silva, que tratard de
assunto urgente e relevante.

A Mesa defere o Requerirnento e
fixa o prazo de 25 rninutos.

Corn a palavra 0 Sr. Deputado
Souza e Silva.



666 - 	 - 667

o SR. SOUZA E SILVA - Sr.
Presidente, Srs. Deputados.

Lamento profundamente ocupar,
neste instante, a alta Trjbuna da
Assembléia, para trazer ao conheci-
mento da Casa 0 revide que faco
ao Deputado Artur . FagundeS. La-
mento ocupar esta Tribuna depois
da tese tao brilhantemeflte exposta
pelo Deputado Cicero Dumont, tese
que interessa a todos nOs desta Ca-
sa e ao povo mineiro, sObre a vota-
cäo por distrito para eleição dos
ParlamentareS, tese que empolga a
todos nós.

0 Deputado Artur Fagundes näo
pode merecer de minha parte uma
contestacão virulenta, porque lhe
devo urn grande favor. Ele não foi
votado no munjcipiO de Monte Azul.
For lá passou quando ainda eu não
era candidato a Deputado. Estêve
em minha casa pedindo voto. Eiei-
to eu DeputadO, sendo a UDN, se-
nhora da situacão naquela localida-
de, êle me fez o grande favor de di-
vidi-la, retirando grande parte de
sua fôrça para o P. R. Diante
disso o Governador Magalhães Pin-
to não terneu em dar-me as p0-
siç6es de Monte Azul. Entretan-
to, devo dizer ao Deputado Artur
Fagundes que, assirn como foi de-
selegante corn a UDN, mutilando-a
em Monte Azul, também o foi
corn o PR e corn o nosso amigo
de Salinas, Geraldo Santana. ye-se,
portanto,, que S. Exa. não respei-
tou nem a UDN, nem o PR. For
isto, não poderia mudar a sua p0-
sicão em Monte Azul. Aquela sua
atitude estava dentro do seu papel.

Para ouvi-lo, aqui estavam dojs
elementos, meus adversáriOs. Ouvi-
ram-no corn satisfação, corn certe-
za. Mas costumo dizer que acredi-
to muito num conto que certa yes
Ii, de Humberto de Campos. Tra-
ta-se da histOria de urn veiho Xei-
que. Quase nos seus ültimos dias,
convidou urn HistoriografO para es-
crever a hjstória de seu reino.
Quando chegou o homem, o Xeique
apresentou-lhe duas môças, dizen-
do: - "estas são as minhas duas

filhas. Corn elas o Sr. poderá Co.
iher os dados necessãrios". Urna
delas, a mentira, era a mais elegan-
te, a mais vistosa. Cheia de jOias se
apresentava todos dias 'aquele gran-
de Historiador. Urn dia, êle rnedi-
tou bastante e djsse consigo mes-
mo: "For que sO ouco eta mOça?
you ouvir a outra que ë mais mo-
desta". Esta, por sua vez, pergun-
tou a Si mesma:

"For que serd que êste veiho sO
procura minha irma?" Eu .tarnbëm
you me enfeitar. E se apresentoU
rnuito bonita para o velho. fEle
chamou a que estava menos boni-
ta, menos prosa. Exatamente a
mentira. E desde então a men-
tira passou a escrever a histOria.
Assirn tambérn tern sido a his-
tOria de Monte Azul. Quern vern
de id pode contar urna histOria da
mentira, qué todos acreditarn. Não
aceito a afirmaçãO de que o Dele-
gado de Poilcia de Monte Azul Se-
ja truculento; ële não o é. Ao con-
trário, ë urn homem moderado,
que sabe trabaihar, embora pouco
letrado. tao correto e tao born,
que mereceu do Govêrno passado
a norneacão para Delegado de Poll-
cia. TOdas as vêzeS que 0 denunci
yam, o Sr. Secret4rio de Seguran-
ça, que era meu a.dversário, o no-
bre Deputado Monteiro de Castro,
mandava Of iciais da PolIcia a Mon-
te Azul, para que apuraSsern tOda
a verdade. Esss homens voltavam
e informavam "Nada do que dis-
seram 0 verdade. Aqui está o nos-
so relatOrio". AlguOm pode dizer
que haja truculéncia. Pode dizer,
porque o regime 0 de liberdade; Os
papOis aceitam tudo e os jornais
publicam tudo. Os jornais escre-
vem o que querem. Eu fui expul-
so do PSP porque urn jornalista
escreveu que eu havia difarnado
Adhemar de Barros. Eu não havia
dito iSSO. Mas, como o jornal es-
creveu, todos acreditararn.

Qualquer urn "p0 rapado" chega de
Monte Azul e diz: "Levy ë o assassi-
no. Levy rnandOU matar". Os jor-
nais escrevern isso e passa a ser

verdade, porque os jornais escre-
verarn. Quando eu era Prefeito de
Monte Azul, candidato registrado a
Deputado, tive minha casa cerca-
da justarnente pelos que hoje me
denunciam, por tririta soldados,
portando metraihadoras e fuzis. E
para qué? Unicarnente para me de-
safiar. Chegavarn mesmo a dizer:
"Vamos ver qual a reacão do Le-
vy". Eu, porOm, não ia comprar
briga corn a pollcia para me tor-
nar criminoso e não poder ocupar
esta Triburia. Não sou bObo do
sertão, embora all sernpre tenha
vivido. Já tive três amigos sern
oreihas. Trouxe urn dêles e mos-
trei aqui, na Televisão, para que
o Secretário da Seguranca me des-
mentisse a acusacão. Tive can-
didatos, corn excecão do candidato
a Prefeito, levados 'a Delegacia de
Policia, vjolentados, e diziam que
não erarn violéncias que se prati-
cavarn contra mim. Tive todos Os
meus candiadtos, de Vereador a Juiz
de Paz, levados 'a Delegacia de Po-
lIcia e ameacados por soldados e
pelo nefasto Major que Id estêve.
Ate que urn dia, quando cercaram
minha casa, êsse Delegado de P0-
licia atual teve a coragem de pas-
sar pelas fileiras dos soldados, che-
gar a minha casa e djzer: "Aqui
estou para morrer corn vocé,
homem honesto, correto. Eu nao po-
dia falar porque não tinha o Govêr-
no. Urn dia, vim a Palácio da Liber-
dade; éncontrei ali urn homem
sereno, que era o Governador Ma-
galhães Pinto. Contei-lhe minha
hjstória e êle me disse que aquilo
não podia continuar. Ia mandar
retirar o Major. Daquele dia em
diante, comecei a apreciar aquele
homern.

Portanto, não tive nenhum dissa-
bor. Ao contrário, tive a alegria de
poder colocar-me a seu lado nesta
AssemblOia e para defender sua p0-
utica de pacificacão e de homem
que falava a verdade ao Marechal
Castelo Branco, afirmando que esta
hora não era de eleicoes. A verda-
de está ai: estão procurando sa-

botar as eleicôes, de qualquer ma-
neira. For que?.

o nobre Deputado Artur Fagun-
des declarou aqui . que violência fol
praticada no grupo escolar de Mon-
te Azul. Ontem, mesmo, conversa-
mos sObre isto e éle ja sabe que
não houve violência. Vou explicar
Os fatos aos Srs. Deputados, senão,
passarei sempre como o "Canga-
ceiro de Monte Azul", embora eu
queira a pacjficacão. Estou veiho,
cansado; e, para que brigarmos,
justamente agora que a Arena
yem, para reunir todos nOs? Mas
nCo querem a calma; querem pro-
vocar-rne. E, quando provocado,
embora velho e eansado, tenho urn
resto de energia para combater.

0 Sr. Hermelindo Paixão - No-
bre Deputado: Ha muitos anos sigo.
a carreira politica de V. Exa., suas
agruras e sofrirnentos em Monte
Azul. Dal mi.nha conyiccão sincera
de que a razão es.tá corn V. Exa.,
porque em Monte Azul, atO hoje,
deve perambular urn fantasma 'a
noite, a alma penada de Arabel,
que foi enterrado vivo, de p0, nurna
sepultura adredemente preparada.
Esta histOria, nobre Deputado, 0
urna mancha permanente, que pe-
sara eternamente sôbre os adver-
sários de V. Exa. naquela magni-
fica cidade.

O SR. SOUZA E SILVIA - Muito
agradeco o aparte do nobre Depu-
tado, que de fato me vem seguin-
do os passos politicos, ha muitos
anos. A histOria de Arabel deve ser
sepultada porque, então, eu pode-
na invocar as muitas testemunhas
que a conhecern e que vêem o var-
dadeiro libelo que pesa sObre os
que me acusam. Talvez atO quem
tenha tornado parte nisto esteja
aqui me ouvindo.

O nobre Deputado Aureliano Cha-
ves conhece a situação de Monte
Azul. Quando era Secretario da
Educacão, muitas correligjonárias
minhas passararn em exame de su-
ficiéncia para serventes de grupo.

le deu ordens, dentro da lei, para
que fOssern empossadas - e a Di-
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retora - as descumpriU. Novas
instrucöeS e nova recusa. Foi pre-
ciso que êle redigisse urn enérgi-
co telegrama it Diretora, responsa-
bilizando-a pela falta de curnpri-
mento das instrucôeS da Secre-
taria, Para que ela, ternerOsa, con-
cordasse em aceitar minhas corre-
ligionárias. Vivo num mundo de
teimosia.

Quando fui exonerado do cargo
de Prefeito, pelo Sr. João Beraldo,
escrevi no relatOrio que nâo era
urn truculento. Dei tudo Para a
minha terra e nada recebi; e que
tive que enfrentar a ignorância pa-
ra implantar a ordem.

Ivtuitas vêzes tive de ser violen-
to, tive de me atracar corn mdi-
vIduos feras. Aquele sertão, sern
estrada de ferro, sern estrada de
rodagern, sein comunicacäO, era
habitado tambérn por verdadeiraS
feras humanas e eu teria que ser
o domador, Para repeli-las. Jd me
livrei de muitas emboscadas, mui-
tas das qua is, narrando-se, nm-
guém acredita, pois sO urn Poder
mais alto me poderia ter preser-
vado Quanto a Inspetora Muni-
pal, não sei o que estd fazendo.
Portanto, não posso rebater os ar-
gumentos do Deputado. Entretan-
to, sei que existem muitas escolas
rurais sem funcionar ate hoje.
Falei ao entäo Secretdrio Aurelia-
no Chaves, o qual ficou de tomar
as providêflCias. ProfessOraS eram
nomeadas ao sabor dos votos que
pudessem dar aos meus adversd
rios. Não se levavam em conta as
condicöes iritelectuais, nem idade,
nem mesmo condicôes sociais. En-
tao, as verdadeiroS ignorantes di-
ziam: "nOs pode", "nós rnanda",
"nOs nomeia quem nOs quiser" mes-
tras que não lecionavam, pagamen-
to por procuracâo, dirtheiro que se
destinava a outros fins. A atual Ins-
petora, nomeada no ano passado, co-
mecoU a verificar o funcionamen-
to das Escolas. EncontrOU EscolaS
fechadas, sem alunos. Entäo foi
promovendo a moralizaQãO do en-
sino e se ha excessoS nao 6 corn 0

meu apoio. Eu propus ao Sr. Pre-
feito urn acOrdo: metade das pro-
fessOras seriam indicadas por
mim; metade por ële. A5sim nos
acomodarnOS. Quando estavam
corn o apoio do Poder, nomearam
cinquenta e duas. Eu não partici-
pei das nomeacãeS. Agora, que a
Inspetora estd moralizando, estão
opondo obstdculO.

Quanto ao arrombamento do Gru-
p0 Escolar, you narrar, em sucin-
tas palavras, 0 que se passoU. 0
Governador Bias Fortes, em 1960,
criou o Segundo Grupo Escolar de
Monte Azul. Veio o Governador
Magalhäes Pinto e rnandou cons-
truir o respectivo prcidio. A meu
pedido, S. Exa. designou uma car-
religionária mjnha Para dirigi-lo.
Ainda o GovernadOr MagalhãeS
Pinto, no fim do seu Govêrno, en-
ou o Terceiro Grupo Escolar de
Monte Azul, denominado "Manoel
Teixeira da Silva", conforme co-
municacão em 30-10-64, a mim di-
nigjda pelo então Secretário, Sr.
Roberto Resende. Em janeiro de
1966, o ilustre Secretdrio do Esta-
do da EducacãO, que era o nosso
digno Presidente, designou uma
adversdria minha Para dirigir o

Grupo "Manoel T0ixira da Silva".
Eu fui a êle e djsse: "Sr. Secretd-
rio, a Senhor mandou tirar a mi-
nha Diretora". Fez nOvo ato desig-
nando Diretora a que jd a era,
minha correligiondnia, Prof. Ma-
nistela Sacramento Teixeira, Para 0
Segundo Grupo. Minha adversd-
na, julgando que o Grupo era o
chamado "Manoel Teixeira da Sil-
va", sob a direcão da minha corre-
ligiondria, exigiu que ela iho entre-
gasse o Grupo e ela iho entregou.
O SecretáriO doignoU, pela segun-
da vez, esta minha correligionidria
Para dirigir o 2.0 Grupo, êsse que
estd sem nome.

- 0 30 grupo é a que pertencia
minha adversdria. Certo dia, ela foi
corn a Inspetora procurar receber
o grupo. Levi Chaves, de revOlver
em puho, dizia que não entregava a
prëdio. A Inspetora, entäo, requisi-

tou a Policia e reernpossoU a Dire-
tora, minha correligiondria. Os Ia-
tos se passaram assim. Agora, o De-
putado Artur Fagundes diz que re-
cebeu dois telefonomas de correli-
giondrios seus, residentes em Mon-
te Azul. Segundo êle, Csses cida-
dãos foram intimados a compare-
cer a Delegacia de PolIcia. Fugi-
ram Para Montes Claros, onde Os-
tao pedindo garantias. Antigarnen-
te, quando eu não estava corn o
Govêrno, a minha conduta era dj-
forente. Os meus correligionáriOs
eram arrastados Para a Delegacia
de PolIcia, por soldados violentos
e truculentos, e eu não fazia Osse
alarde. Eram cortadas suas ore-
ihas, coma se cortam oreihas de
porcos nas I azendas rüsticas. 0
Prefeito não tinha garantia nern
Para sair a rua, porque era amea-
çado de morte. Os meus correligio-
nários sO não fugiarn porque eu
all estava, mao violências cram
praticadas. Hoje, quando urn cida-
dão C conviclado a ir a uma Dde-
gacia de Policia a, Lirn de dar ox-
plicacöes do urn fato qualquer, Cle
loge Para Montes Claros, procura
o Deputado Artur Fagundes, alar-
deandO em todo o Estado e em tO-
cia a AssemblCia êstes fatos, dizon-
do que Monte Azul vive em regime
de terror. Quern foj espancado em
Monte Azul? NinguCm. No entanto,
correligiondrios meus, da cidade
do Espinosa, continuam a scm es-
pancados por urn Delegado crimi-
noso que iC ainda Se encontra e
cuja exoneracão 101 ordenada polo
prOprio Govemnador Magalhäes Pin-
to. Mas a ordern näo foi cumprida.
Estou-me referindo a urn cidadâo
que atirou no Vice-Prefeito, bale-
ou, mortalmente, o chofer do Pro-
feito, baleou, igualmente, o sobri-
nho do Prefeito, estCve na cadeia,
o saiu por falta do formacão da
culpa, por ter conseguido "habeas
corpus". Este Delegado continua
no exercicio do cargo. For acaso
isso não C vioiência? 0 Govêmno
acaba do mandar Para Portejninha
urn tenente violento, que funcou

cabarO dentro da cidade, permitiu
0 "jogo de bicho", C trucuiento e
ninguOm a acusa. Esses DeputadoS
que assirn agem pensam quo ainda
estamos naquolo Sertäo Mineiro,
scm estradas, sem telCgrafos, scm
comunicaçöes. onde imperava ape-
nas o regime da violência, da pro-
potência. Nem quo ou fôsse urn
olemento boçal, não padoria prati-
car violências dessa ordern. Hoje
estamos em plena civilização, que
nao camporta atnitos dessa natu-
reza.

Estou apelando Para a Deputado
Artur Fagundos, a fim do que nOs
dais possamas ir a Monte Azul es-
tabelecer urn clima do Paz, urn
"modus vivondi", a firn do quo do-
saparecam as intrjgas, as caicinias,
que não realizam nada, Para que
as injünias sejam onterradas, Para
quo a mentira volte ao sou oscan-
derija, uma vez que sO nos inte-
ressa a verdade. E' preciso quo as
nossas populacOos vivam tranqüi-
las Para a bem-estar desta Ropü-
blica peniclitanto, Para a bern-os-
tar dOste Estado, governado par
urn Govêmno timido nos sous pas-
sos, scm atitudes, corn receio de
ferjr esta dolorosa coisa que se
charna ARENA, onde as leCes ca-
morn as cristaos e, Deus queira, não
seja eu urn dCsses cnistãos.

Eu quemia, embora scm ferocida-
de, Ser urn leãozinho, nâo muita
faminto, apenas Para olha.r a am-
biente e voltar Para dentro de mi-
nha jaula. NOs ainda estamas sern
passos firmes neste ambiento. 0
MDB está aihando par tOda par-
to, coma o I as 0 nobre Deputa-
do Joad Maria Magalhães, satisfei-
to corn tudo a quo acantece, pals
o povo faminta, no interior o na
Capital, estC podinda alimorita pa-
ra sobreviver; estd pedindo a Deus
que se cornpadeca dê5to Pals, quo
podia produzir tuda, mas quo im-
porta idCias de Pdtnias degenora-
cias; impomta foijãa da CalifOrnia
e, por infelicidade, Ole chega po-
dre; importa ovos da Holanda e
manteiga de todo lado. Ista parque
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o Govêrno so pensa em "!ARENA",
deixando que aqul continuemos em
nossos sofrimentos, aconseihando-
-nos cada cia a "apertar mais o cm-
to", como se ainda houvesse "fu-
ros" para apertar. Que diremos dos
pobres trabaihadores, dêsses cam-
poneses perdidos na imensidão de
nossa Pátria ... ? Que poderão êles
fazer, senão pedir a Deus que Os
salve, pela fé que tern no Criador?
0' Brasil, näo fol para isto que
Deus 0 criou; foi para continuar
sua caminhada e não para conti-
nuar como gigante deitado eterna-
mente em bêrco esplendido, mas,
para continuar na sua caminhada,
como gigante de musculatura for-
te e rigida, que empunha êsse pa-
vilhão nacional para libertar a to-
dos do jugo das ditaduras e das
lalsas profecias que enchem o Bra-
sil de deflação, nos dias em que vi-
vemos.

0 SR. JOSE MAR I A MAGA-
LHAES - Nobre Deputado Souza
e Silva. Quero apenas agradecer a
V. Exa. a citação domeu nome.
V. Exa. disse que eu estaria sa-
tisfeito corn o que está acontecen-
do. Quero dizer a V. Eta. que
não estou satisfeito; pelo . contra-
rio: lamento profundamente tudo
isto a que assistimos.

0 SR. SOUZA E SILVA - Agra-
deco o aparte de V. Exa., Depu-
tado José Maria Magalhães, ho-
mem autêntico que, nes,ta Casa,
não esconde suas idéjas como po-
litico, mas as declara corn cora-
gem, como verdadeiro cidaddo do
Brasil.

Pois bern, Srs., estas explicacöes
foram feitas apenas como urna sa-
tisfação a esta Casa, a que muito
devo, a que respeito e que muito
considero.

Fica, assim, mais ou menos re-
posta nos seus lugares a verda-
de crjstalina que provarei diante
de qualquer inquërito. Não quero
brigar; não quero, neste instante,
como nunca desejei, me indispor
corn ninguém. Quero, sim, que
Deus abencoe minha terra, que

Deus abencoe Minas, para que pos-
samos caminhar unidos para felici-
dade do Brasil.

- Vem a Mesa:

REQUERIMENTO

Exmo. Sr. Pre5jdente da Assem-
biéia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais;

Na qualidade de Lider do ex-
PSD, solicito a V. Exa. a palavra
pelo Art. 94, para, em combinacão
corn o Art. 95, transferi-la ao De-
putado Alvaro Sales, que tratará
de assunto ,relevante e urgente.

Sala das Reuniôes, 22 de marco
de 1966.

(a.) Ibrahim Abi.Ackel.
o SR. PRESIDENTE - Sôbre a

Mesa, Requerimento do Sr. Ibra-
him Abi-Ackel que, na qualidade de
Lider de Bancada, e de acôrdo corn
Os arts. 94 e 95 do nosso Regimen-
to, requer a palavra para transferi-
-la, a seguir, ao Sr. Deputado Alva-
ro Sales, que tratard de assunto re-
levante e urgente.

Defiro 0 Requerimento e I ixo ao
orador o prazo de 30 minutos. Corn
a palavra o Sr. Deputado Alvaro
Salles.

O SR. ALVIARO SALES - Sr.
Presidente, Srs. Deputados.

Antes de tratar do assunto que,
realmente, me traz a Tribuna, au-
torizado que estoupelo meu LIder,
Deputado Ibrahim Abi-Ackel, quo-
ro dizer a esta Casa e ao povo de
Minas que o djscurso proferido,
ontem, por S. Exa., em resposta
a interpretacão do ilustre Lider da
ex-UDN, Deputado Aureliano Cha-
ves, traduziu o pensamento real e
unânime da nossa Bancada nesta
Casa. S. Exa., corn o fulgor de
sua inteligncia e o entusiasmo de
sua mocidade, esqueceu-se de aqui
deixar bern patenteada a sua deci-
são e a sua fala. E' o que faço nes-
Se momento.

Quero lalar urn pouco sôbre a
ARENA, sObre a sua coristituição e
sObre o que se passa no momento.

E se assim o fago, Sr. Presidente,

o porque estamos acostumados,
nesta Casa e por este rincão de
Minas Gerais, a ouvir os erninentes
Deputados da extinta UDN, nesta
Casa, e seus correligionários no
interior, quando so referjam aos
nossos . correligionários, o faziam
sernpre charnando-os de corruptos
e subversivos, corn os quais, em
hipOtese algurna, se misturariam.
Agora, o que nos dd notIcia dos
acontecirnentos, o que 0 publicado
a todo instante, pela imprensa fa-
lada, escrjta e televisionada, 0 que
esses ilustres elernentos da crista-
liria tJDN hoje já não se enver-
gonham de se aliarem corn .os cor-
ruptos, corn Os subversivos e corn
oS ladröes. Se falo assim 0 por-
-que, antes do pleito, quancbo an-
dávarnos pelo interior a fazer cam-
panha dos nossos candidatos, os
nossos adversários da ex-UDN,
quando não tinham provas objeti-
vas que pudessern assacar contra
os nosos candidatos, usavarn, pelo
menos, o sofisma. Inventavam tu-
do o que era possIvel contra o nos-
so eminente candjdato Sebastião
Pals de Almeida. S. Exa., polo
muito que prestou a Minas, pela
sua cooperaçäo, muitas vêzes para
aquilo quo o Estado não tinha con-
dicOes de fazer, foi incriminado,
aqui, cruelmente, ate chegar ao
resultado que tOda. a Nacão co-
nhece. Impedirarn a sua candida-
tura a governança de Minas, Va-
lendo-se de todos Os meios dispo-
niveis, lIcitos e iicitos, ate conse-
guirern o seu afastamento. Houve
nova Convencão e o nosso ox-par-
tido, em hora feliz, abencoada por
Deus, porque confesso que 101 re-
almente feliz, o nosso Partido in-
dicou êsse minejro ilustre, de tao
caras tradiçôes, que .ë Israel i-
nheiro, para noso candidato.

Como não podiam incriminar o
Sr. Israel Pinheiro, a fim de irn-
pedir sua candidatura a gover-
nança do Estado, exploravam, crj-
rninosamente, maldosarnente, quo
Se fôsse eleito a governanca de Ii-
uas 0 Sr. Isre1 Pinheiro, o Sccxe-

tário da Agricultura seria o Sr.
João Pinheiro Neto , ex-Presidente
da SUPRA, cuja atuação todos co-
nhecem sobojamente. Em várias
localidades taxavam o nosso candi-
dato de revanchista o de comunista.
Mas, hoje, 0 que vemos estarre-
cidos 0 êstes homens da puritana ox-
-UDN unirom-se a mis; não corn-
preenderam, como ontern disse des-
ta Tribuna o inteligente Ibrahim
Abi-Ackel, quo, êles foram banidos
do Poder pelo repüdio nas urnas e
quo deveriarn largar Os cargos a
que .estão apegados, porque êsses
cargos não ihes pertencem mais.

O que 6le5 querem, 0 quo a ex-
UDN quer, 0 apegar-se aos cargos
e, para isto, já näo dizem que se
estão unindo corn os corruptos -
é a verdade patente e irrecusável.
o Sr. Valdir Melgaço - Nobre

Deputado Alvaro Sales. Estou acorn-
panhando o discurso do V. Exa.
corn intorêsso. Entretanto, desejo -
opor urn reparo, muito racional ao
discurso de V. Exa.. 0 candidato
Israel Pinheiro, ou meihor o "staff"
do Sr. Israel Pinheiro, fez polItica
contra a revolucão, contra o Presi-
dente Castebo Branco, cornbateu, de
todas as forrnas, o custo de vida,
combateu a politica econômico-fi-
nancoira do Govêrno.

Passado o pleito ebeitoral e dissol-
vidos os Partidos politicos, foram
criados a ARENA e o 1VIDB. Israel
Pinheiro, que para se eloger comba-
tera o Presidente Castelo Branco e
sua politica, combatera a Revolu-
cão, surproendenternente filiou-se
ao Partido da mesma Revolução.
Isto representa grave traicão aos
seus oleitores, apenas para garan-
tir o Pabdcio da Liberdade. Como
pode observar V. Exa., a posicão
histOrica da tTDN 0 dentro da All-
ança Renovadora Nacional, ao pas-
so que a do PSD 0 apenas para sal-
var o Paldcio da Liberdade. Para
salvar 0 Pa.ldcio da Liberdade, o Sr.
Israel Pinheiro aderiu ao Presiden-
te Castelo Branco, por necessidade,

0 SR. ALVARO SALLES - Este
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. o pensamento de V. Exa. Quan-
do V. Exa. diz que o Sr. Israel
Pinheiro, a sua equipe, fez campa-
nha no interior de Minas comba-
tendo o alto custo de vida, estou
de acOrdo. Já estive na Tribuna,
duas vêzes, para protestar contra
a politica economicO-finaflCeira do
Presjdente da RepUblica, dêste Pre-
sidente que, conforme êle mesmo
teve oportunidade de dizer, é ude-
nista. Nunca tive noticia de que o
Sr. Israel Pinheiro fizesse campanha
combatendo o Presidente da Repü-
blica. V. Exa. ha de convir, se se
reportar àimprensa, que o Sr. Se-
bastião Paes de Almeida, em entre-
vistas reiteradas, disse que, se elei-
to, cooperaria corn o Presidente da
Repüblica, e que so urn Govêrrio
em sintonia corn o Presidente da
Repüblica poderia, realmente, go-
vernar e trazer tranquilidade ao seu
Estado. Foi Osse também o corn-
portamento do Sr. Israel Pinheiro,
a,pOs o lançamento de sua candida-
tura.

Mas, agora, mudou a situação.
Eleito o Sr. Israel Pinheiro, apre-
goavam Os correligiondrioS de V.
Exa., a todos os quatro cantos do
Pais, que da mesmo forma que o
nosso correligiondrio, Sr. Negrão
de Lima näo se empossaria na
Guanabara, também o Sr. Israel
Pinheiro não se emposSaria aqui.
Mas, anteriormente, diziam que
não teria sua candidatura registra-
da. Teve . Diziam que êle não yen-
ceria as eleiçöes e que 0 pleito Se-
na uma "barbada" para a UDN.
Venceu, gaiharciarnente, infljngindo
urna derrota a essa maquina imen-
sa constituida pelo Governador
Magalhães Pinto, que jogou tudo o
que era permitido e o que não era
permitidO a favor de . seu candida-
to-parente. ApOs a eleicão, diziam
que o Sr. Israel Pinheiro não serja
diplomado. Foi diplomado pela
Justiça Eleitoral. Diplomado, dizi-
am que não tornaria posse. Tomou
posse! Após a posse, diziam que
S. Exa. não governaria. Está go-

vernando! Corn dificuldadeS, é ver-
dade, mas está governando.

V. Exa. djsse que o Sr. Israel
Pinheiro traiu o nosso Partido.
Näo, Sr. Deputado, o que o Sr. Is-
rael Pinheiro fez foi em atendimen-
to a solicitacãO do Presidente da
Repüblica, no sentido de que fOsse
constitulda a ARENA, em Minas
Gerais. Mas a constjtuicãO da
ARENA, Sr. Deputado, nâo foi pa-
ra que a tJDN, fragorosamente der-
rotada nas urnas de 3 de outubro,
viesse a solicitar cargos e compar-
tilhar da administracãO viesse a
se apegar aos cargos e querer corn-
partilhar daquilo a que näo tern
direito. Portanto, nobre Deputado
Valdir Melgaco, V. Exa. não tern
razão. Sc a ARENA foi constitul-
da, 0 foi para fortalecer o partido
da Revolucäo, para fortalecer 0
Presidente da RepUblica, mas, nun-
ca, para diidir o GovCrno corn Os
elernefltos integrantes da UDN.

0 Sr. Lélis Chaves - Venbo ou-
vindo corn a maxima atencão Os
discursos que se pronunciam nesta
Casa em tôrno da organizacãO e
da estruturacäo da ARENA em Mi-
nas Gerais. Ha poucos dias, tive-
mos a oportunidade de ouvir o dis-
curso do nobre Deptitado Aurelia-
no Chaves. Ainda ontem, ouvimos
0 discurso do lider do ex-PSD, De-
putado Ibrahim Abi-Ackel. E, ago-
ra, ouvimos 0 discurso de V. Exa.

Sr. Deputado. Sentimos as gran-
des dificuldades para a constitui-
çCo da ARENA. Ha, realmente, di-
visão e conflitos dentro da ARE-
NA. Mas, nOs esperarnoS que êsses
djscursos vão quebrar as arestas,
estabelecer os divisores das águas,
a firn de que elas possam ser ca-
r1alizadas e escoar, em vez de fica-
rem estagnadas, cniando miasmas
dentro da poiltica mineira. Quero,
apenas, corn êste rneu aparte, dar
a minha contnibuicão ao discurso
de V. Exa. e dizer que a ARENA
não é propriedade de nenhurn par-
tido.

Tern ela a porta aberta a quantos
afinam corn Os postulados Lunda-

Estado a criar uma Escola Normal
Oficial na cidade de Mesquita.

3.044, que autoriza 0 Govêrno do
Estado a criar urn Colégio Estadual
na cidade de Ferros.

3.066, que autoriza o Govêrno do
EstadO a construir uma Escola Fe-
minina de Formacão Profissional,
na cidade de Juiz de Fora.

3.069, que autoriza o Govêrno do
Estado a crian uma Escola Normal
Oficial na cidade de Rio Piracicaba.

3.070, que autoriza o Govêrno do
Estado a criar urn Instituto de Edu-
cacao na cidade de IJberaba.

3.072, que autoriza o Govêrno do
Estado a cniar uma Escola Normal
Oficial na cidade de Moema.

- 0 Sr. Presidente convoca, am-
da, para a Reunião Ordindria de
amanhã, 'as 14,00 horas, corn a Se-
guinte Ordem do Dia:

ORDEM DO DIA - 2313166
1.' Parte

DaS 14 'as 15 horas:

Leitura e aprovacäO da Ata.
Expediente, inclusive leitura e

apresentacäO de pareceres, projetos,
comunicacöeS, requerimentOS e mdi-
caçôes.

Das 15 'as 16 horas:
DiscuSSäo e votacão de pareceres,

requenimentos, comurlicacôeS e mdi-
cacôes.

DiscussãO e votacäo de redaçöes
finais.

2.' Parte

Das 16 'as 18 horás:
Discussão ün.ica do Projeto n°.

3.552166, do Sr. Governador do Es-
tado, o qual cria o Conseiho de Go-
ordenacão do Crédito Rural e cia
outras providências.

Prosseguimento da 2.' discussao
do Projeto n° 3.544166, do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual extin-
gue a Secretania de Estado de De-
senvolvixnento Econômlco, cria 0
Conseiho Estadual do Desenvolvi-
merit0 e c3.5. outras providncias.

2.' discussão do Projeto n°.
3.483166, do Sr. Governador do Es-
tado, o qüal dispôe sôbre a con-
cessäo de auxllio financeiro 'a Fe-
deracão Mineira de Futebol de Sa-
lao.

2.a discussão, do Projeto n.°.
3.487166, do Sr. Governadon do Es-
tado, o qual dispôe sôbre doacäo
de irnOvel ao Lar Betãnia.

2.' discussão, do Projeto n°....
3.493166, do Sr. Governador do Es-
tado o qual concede pensão espe-
cial a vidvas de ex-CornandanteS
Gerais da Policia Militar do Estado
de Minas Gerais.

2." discussäo, do Projeto no....
3.496166, do Sr. Governador do Es-
tado, o qual concede auxilio finan-
ceiro 'a Sociedade Arnigas da Cul-
tura.

1' discussão, do Projeto n°
3.526166, do Sr. Governador do Es-
tado, o qual autoriza o Govêrno do
Estado a permutar imOvel corn a
Sociedade Concepcionista do En-
sino.

2.' discussãO do Projeto n°.
3.527166, do Sr. Governador do Es-
tado, o qual concede pensáo 'a viü-
Va de Simeão Pena de Faria.

La discussao do Proj eto n.°.
3.566166, do Sr. Governador do Es-
tado, o qual fixa o efetivo da Po-
licia Militar para o exercIeio de
1967 e dd outras providências.

3.' discussäo do Projeto n°.
3.463J66, do Sr. Governador do Es-
tado, o qual abre 'a Secretaria de
Estado da Fazenda o crédito es-
pecial de Cr$ 5.259.005.

3.' discussO, do Projeto n°.
3.475166, do Sr. Governador do Es-
tado, 0 qual estabelece novos va-
lores para niveis de vencimentos na
forma que menciona, e dá outras
providéncias.

3.' discussäo, do Projeto n°.
3.478166, do Sr. Governador do Es-
tado, o qual autoriza auxIlio finan-
ceiro ao Instituto Costa Sena, da
Fundacão Gorceix, corn sede em
Ouro Prêto.

3.a discussão, do Projeto ri.0.
3.486166, do Sr. Governador do Es-
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tado, o qual cria Ginásio Estadual
na cidade de São Pedro da União.

3 9, discussão, do Projeto no.
3.507 1 66, do Sr. Governador do Es-
tado, o qual autoriza doacão de
parte de terreno a ParOquia de São
Goncalo do Sapucal.

3.4 discussão, do Projeto no.
3.514166, do Sr. Governador do Es-
tado, o qual abre a Secretaria de
Estado da Fa.zenda o crédito espe-
cial de Cr$ 224.239.889.

34 discussão, do Projeto n°....
3.519166, do Sr. Governador do Es-
tado, o qual cria urn Colégio Esta-
dual na cidade de João Monlevade.

3.° discussão, do Projeto n°.
3.534166, do Sr. Governador do Es-
tado, o qual autoriza aqulsicão de
imOvel na cidade de Pompéu.

3•4 discussão, do Projeto fl.°.
3.540166, do Sr. Governador do Es-
tado, o qual autoriza o Estado a
contrair, corn a União, 0 emprésti-
mo de Cr$ 15.000.000.000.

1.4, discussão, do Projeto no.
3.565166, do Sr. Wilson Modesto, o
qual dá a denominaçäo de Presi-
dente João Pinheiro ao Ginásio Es-
tadual de Santos Dumont.

1.4 discussão, do Projeto n°.
3568166, do Sr. Athos Vieira de
Andrade, o qual dispöe sôbre con-
tagern de tempo de servico presta-
tado em estabelecimento de ensino
por servidores püblicos e autdrqul-
cos.

l.a discussäo, do Projeto n°....
3.569166, do Sr. Wilson Tanure, 0
qual revoga os paragrafos 2 0 e 30
do art. 4.0 da Resolucão n° 735165.

l.a discussão, do Projeto no....

3.572166, (Resolucão), da Comissão
Executiva, o qual dá denominação
de Sala José de Medeiros Chaves
a sala da Diretoria Geral da Assem-
bléla Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

1.0 discussão, do Projeto n.°.
3.573166, do Sr. Aureliano Chaves,
o qual determina a inclusão da dis-
ciplina Elementos de Poiftica e
Constituição nos Curriculos das
Escolas Superiores.

2.0 discussão, do Projeto n°.
3.045165, do Sr. Joaquirn de Melo
Freire, o qual declara de utilidade
püblica a Santa Casa de MisericOr-
dia de Muzambinho.

3. 11 discussäo, do Projeto n°....
3 261166, do Sr. Joaquim de Melo
Freire, o qual autoriza o Poder Exe-
cutivo a permutar terreno.

- Levanta-se a Reunião.

EDITAL DE CON VOCAAO

Reunião Extraordñiária da Assem-
bléla Legislativa

De conformidade corn o parágra-
fo Unico do Artigo 101 do Regimen-
to Interno, convoco, atendendo a
Requerimento subscrito por mais
de 1 1 3 dos Senhores Deptitados, Reu-
nião Extraordinãria da Assembléia
Legisiativa para o dia 26, sábado,
as 9 horas, corn o fim especifico de
se discutir e votar vetos governa-
mentais que se encontram na Casa.

Palácio da Inconfidência, em Belo
Horizonte, aos 22 de marco de 1966.

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

SUMARIO: - Comparecimento -
Ata - Discussão dos vetos totals
opostos as Proposicöes de Lei ns.
2.565 - 3.849 - 3.878 - 3.880 -
3.881 - 3.884 - 3.959 e 4.111
Escrutinadores - Chamada para
votacão - Apuracão - Manuten-
cão dos vetos - Encerramento.

COMPARECIMENTO

- As 20,14 horas, comparecem Os
senhores:
Bonifdcio de Axidrada - Leäo Bor-

ges - Mario Hugo Ladeira - Joâo
Navarro - Reny Rabello - Pinto
Coelho - Altair Chagas - Alvaro
Sales - Alvimar Mourão - Artur
Fagundes - Ataiiba Mendes -
Athos Vieira de Andrade - Augus-
to Zenun - Aureliano Chaves - Ba-
tista Miranda - Carlos Eloy - Car-
los Megale - Cicero Dumont -
Délson Scarano - Euler Lafetá -
Expedito Tavares - Florivaldo Dies
-. Gerardo Grossi - Hermelindo
Paixão - Hugo Castelo Branco -
Jairo MagaUiães - Jehovah Santos
- Jorge Ferraz - Joäo Luiz de
Carvalho - João Vaz - José de
Castro - José Luiz Bacearini -
José Maria Magalhães - Lélis Cha-
ves - Lourival Brasil - Lücio de
Sousa Cruz - Manoel Costa - Ma-
ria Pena - Marta Nair Monteiro -
Martins Silveira - Nicanor Arman-
do - Nunes Coelho - Orlando An-
drade - Otelino Sol - Paulino Ci-
cero - Pereira de Almeida - P1-
res da Luz - Raimundo Albergaria
- Raul Fernandes - Salim Nacur

- Sinval Boaventura - Sousa e
Silva - Ulysses Escobar - Valdir
Melgaco - Waidir Morato - Wal-
thon Goulart - Wilson Chaves -
Wilson Modesto - Wilson de Pal-
va - Wilson Tanure.

- Corn a presenca de 60 Srs.
Deputados, o Sr. Presidente declara
aberta a Reunião.

• ATA
O SR. RENY RABELLO (2.0 Se-

cretário) - Procede a leitura da
Ata da Reunião anterior, a qual é
aprovada, sem observaçóes -

.0 SR. PRE$IDENTE - 0 flm
especlfico desta Reunlão é dis-
cusS.o e a votacão dos vetos to-
tai:s opostos as Proposicóes de Lei
n°s. 2.565, que dispöe sôbre re-
cursos para combate ao cancer
e construcão de grupos escolares
e hospitals infantis; 3.849, que
disp6e sôbre subvencäo do Esta-
do Minas Gerais it constru-
cão da Catedral . Metropolitafla
cia Arquidiocese de Belo Horizonte;
3.878, que assegura assistência me-
dico-hospitalar aos Serventudrios
da Justica; .880, que concede pen-
são especial e vitalfcia a Dona Ma-
ria do Carmo Miranda Tôrres;
3.881, que autoriza o Poder Execu-
tivo a conceder ao Hospital Nossa
Senhora das Dores, de Ponte Nova,
urn auxllio financeiro especial de
dez milhöes de cruzeiros; 3.884, que
cria uma Faculdade de Fiosofla,
Ciências e Létras, em Mariana;
3.959, que cria a Escola de Enfer-
magern de Barbacena, e 4.111, que
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autoriza a criaçâo de üma Univer-
sidade do Trabaiho ñF cidade de
Três CoraçöeS, e dd outras provi-
dências.

A Casa ira deliberar a respeito
dos vetos opostos as FroposiQôes
mencionadas, ro entanto, na opor-
tunidade da votação, requer desta-
que Para as que sofreram veto e
que estão sob a apreciacäo do Ple
nãrio.

Em discussão Os vetos. Näo ha
oradores inscritos. Encerro a dis-
cussaO.

Em votacão. Se qualquer dos Srs.
Deputados o desejar, poderá re-
querer destaque Para a votação de
qualquer das proposicöes que estão
em pauta.

ESCRUTINLD0RES

0 SR. PRESIDENTE - A Mesa
nomeia os nobres Deputados Euler
Lafetá e Waldir Morato Para fun-
cionarem corno escrutinadoreS.

CHAMADA

o SR. PR,ESIDENTE - Corn a
palavra o Sr. Secretário Para pro-
ceder á charnada dos Srs. Deputa-
dos e iniciar-se o processO de vo-
taçãO.

0 SR. SECRETARIO - (Paz a
chainada)..

0 SR. PRESIDENTE - 0 Sr.
Secretário vai fazer a 2.a charnada.

- Feita a chamada, depositam o
seu voto na urna Os Senhores:

Bonifácio de Andrada - Leao Bor-
ges - Mario Hugo Ladeira - Joo
Navarro - Reny Habello - Pinto.
Coelho - Altair Chagas - Alvaro
Sales - Alvimar Mouräo - Artur
Fagundes - Ataliba Mendes -
Athos Vieira de Andrade -. Augus-
to Zenun - Aureliaalo -Chaves -
Batista Miranda - Carlos Eloy -
Carlos Megaie - Cicero Dumont -
Délson Scarano - Euler Lafetá -
Expedito Tavaies - Florva1do Dias

- Gerardo Grossi - Hermelindo
Paixão - Hugo Castelo Branco -
Jairo Magalhães - Jehovah Santos
- Jorge Ferraz - João Luiz de Car-
vaiho - José Luiz Baccarini - JO-
s6 Maria Magalhäes - Lélis Chaves
-- Lourival Brasil - LUcio de Sou-
za Cruz - Manoel Costa - Maria
Pena - Marta Nair Monteiro -
Martins Silveira - Nicanor Arman-
do Nunes Coelho - Orlando An-
drade - Otelino Sol - Paulino Ci-
cero - Pereira de Almeida - Fires
da Luz - Haul Fernandes - Sinval
• Boaventura - Souza e Silva - Wal-
dir Morato -. Waithon Goulart -
Wilson Chaves - Wilson Modesto
- Wilson de Paiva - Wilson Ta-
nure.

0 SR. PRESIDENTE - Votaram
55 Srs. Deputados. A Mesa vai pro-
ceder it contagem das sobrecartas.
(Pausa). Foram encontradas 55 so-
brecartaS.

APURAcAO

0 SR. PRESIDENTE - VarnoS
proceder a apuracão dos votos -
(Pausa).

0SR. PRESIDENTE - A Mesa
apurou 55 votos a favor, conseqilefl-
ternente contrários ao Projetos.
Ficarn, assim, mantidos os vetos
totais opostos pelo GovêrnO do Es-
tado as Proposicôes de Lei n°s.
2565, 3.849, 3.878, 3.880, 3.959 e
4.111.

ArquiVe-Se.

ENCERRAMENTO

o SR. PRESIDENTE - Nada
mais havendo a tratar, a Mesa en-
cerra a ReuniàO e convoca os Srs.
DeputadoS Para a Ordinária de
arnanhä, as 14,00 horas, e Extraor-
dinária, as 20,00 horas, corn as Or-
dens do Dia ja anunciadas.

- Levanta-Se a Reur0m,

SUMARIO - Comparecimenb -
Ma - Discussão dos vetos to-
tais opostos as Proposicôes de
Lei ns. 2.877, 3.012, 3.014, 3.114,
3.136, 3.174, 3.191, 3.199, 3.296,
e 3.611 - Escrutinadores - Cha-
mada Para votacão - Apuração
- Manutencão dos vetos - En-
cerramerito.

COIvrPARECIMENTO

- As 20,05 horas, cornparecem
Os senhores: 	 -

Bonifáoio de Andrada - Ledo
Borges -- Mario Hugo Ladeira
João Navarro - Reny Rabelo -
Pinto Coelho - Altair Chagas -
Alvaro Sales - Alvimar Mouräo -
Artur Fagundes - Ataliba Mendes
- Athos Vieira de Andrade - Au-
gusto Zenun - Aureliano Chaves -
Batista Miranda - Carlos Eloy -
Carlos Megale - Daniel de Barros
- Delson Scarano - Euier Lafe-
ta - Expedito Tavares - Florival-
do Dias - Gerardo Grossi - Go-
mes Moreira - Hélio Garcia -
Hornero Santos - Hugo Castelo
BrancO - Ibrahim Abi-Ackel -
Jairo Magalhães - Jarbas Medel-
ros - Jehovah Santos - Jorge
Ferraz - João Luiz de Carvalho -
João Vaz - Joaquim de Melo Frei-
re - José de Castro - José Luis
Baccarini - José Maria Magalhães
- Ladislau Sales - Lélis Chaves
- Lourival Brasil - Lücio de Sou-
za Cruz - Luiz Junqueira - Ma-
noel Costa - Maria Pena - Mar-

ta Nair Monteiro - Martins Silvei-
ra - Nicanor Armando - Nunes
Coelho - Orlando Andrade - Ote-
1mb Sol - Paulino Cicero - Pe-
reira de Almeida - Fires da Luz
- Raymundo Albergaria - Raul
Fernandes - Salim Nacur - Se-
bastião Anastácio - Sebastiäo Nas-
cirnento - Sinval Boaventura -
Souza e Silva - Ulysses Escobar -
Valdir Melgaco - Waldir Morato
Walthon Goulart - Wilson Chaves
- Wilson Modesto - Wilson de
Paiva - Wilson Tanure.

- Corn a presenca de 69 Srs.
Deputados, o Sr. Presidente decla-
ra aberta a Reuniäo.

ATA

0 SR. H,ENY RABELLO (2.0 Se-
cretdrio) - Procede a leitura da
Ata da Reuniâo anterior, a qual
aprovada, sexn restriçOes.

0 SR. PRESIDEN - A Mesa
vai passar a apreciaçäo da pauta,
assim constituIda:

Discussäo dos vetos totals opos-
tos as Proposicöes de Lei n°s.

2.877, que autoriza o Govêrno do
Estado a construir Jardim de In-
fància em diversas cidades do Es-
tado.

3.014, que autoriza o Govêrno do
Estado a construir dois Jardins de
Infãncia na cidade de Juiz de Fo-
ra.

3.114, que cria o Gindsio Esta-
dual de Além Paraiba.

3.136, que autoriza o Govêrno do
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Estado a criar urn Giriáslo e Es-
cola Normal Oficial na Cidade de
Janaüba.

3.174, quo autoriza o Govêrno do
Estado a criar urn Ginásio e Esco-
Ia Normal Oficial na cidade de Bra-
silia de Minas.

3.191, que cria Granja-Escola na
cidade de Carmo da Cachoeira.

3.199, que cria a Universidade do
Trabaiho da cidade de Juiz de Fo-
ra e dá outras providênciaS.

3.296, que autoriza 0 Poder Exe-
cutivo a criar a segunda Cátedra de
Português no Colégio Estadual de
Caratinga.

3.611, que institili a Escola Nor-
mal Oficial Noturna no Colégio
Normal Oficial de Montes Claros.

Os vetos serão votados e discuti-
dos globalmente, mas Os Srs. De-
putados poderão requerer destaque
-para a discussãO e para a votação
do qualquer dos vetos.

Em discussão os vetos. Não h
oradores inscritos. Está encerra-
da a discussão.

ESCRUTINADORES

O SR. PRESIDENTE - A Pre-
sidéncia nomei escrutinadores os
nobres DeputadO. Sebastiäo Arias-
tácio e Euler Lafetá.

- 0 Sr. Secretário vai fazer a
chamada dos. Srs. Deputados para
o exercIcio do voto, a respeito dos
vetos totals mencionados.

- A Mesa solicita aos Srs. De-
putados que, h medida em que to-
rem citados pelo Sr. Secretãrio e
convocados ao voto, respondam:
presente.

Tem a palavra o Sr. Secretdrio
para proceder 4 chamada.

0 SR. SECRETARIO - (Faz a
chamada).

- Feita a chamadi, depositam
seu voto na urna os Serihores:

Bonifácio de Andrada - LeãO
Borges - Mario Hugo Ladeira -
João Navarro - Reny Rabelo -
Altair Chagas - Alvaro Salles -

Alvimar Mourâo - Artur Fagun-
des - Ataliba Mendes - Augusto
Zenun - Aureliano Chaves - Ba-
tista Iiranda - Carlos Eloy -
Carlos Megale - Daniel de Barros
- Delson Scarano - Euler La-
fetá - Expedito Tavares - Flori-
valdo Dias - Gerardo Grossi -
Gomes Moreira - Hello Garcia -
Homero Santos - Hugo Castelo
Branco - Ibrahim Abi-4Ackel -
Jairo Magalhães - Jarbas Medei-
ros - Jehovah Santos - Jorge Fer-
raz - João Luiz de Carvaiho -
João Vaz - Joaquirn de Melo Frei-
re - José de Castro - José Luiz
Baccarini - José Maria Magalhäes
- Ladislau Sales - Lélis Chaves
- Lourival Brasil - Lücio de Sou-
za Cruz - Luiz Junqueira - Ma-
noel Costa - Maria Pena - Mar-
ta Nair Monteiro - Martins Sil-
veira - Nicanor Armando - Nu-
nes Coelho - Orlando Andrade -
Otelirio Sol'- Pereira de Almeida
- Pires da Luz - Raymundo Al-
bergaria - Raul Fernandes - Sa-
lim Nacur - Sebasti,o Anastácio
- Sebastião Nascimento - Sinval
Boaventura - Souza e Silva -
Ulysses Escobar - Waldir Melga-
ço - Waldir Morato - Walthon
Goulart - Wilson Chaves - Wil-
son Modesto - Wilson de Pa.iva -
Wilson Tanure.

O SR. PRESIDENTE - Respon-
deram a chamada 67 Srs. Deputa-
dos. A Mesa determina aos escru-
tinadores procederem a contagem
das sobrecirtas - (Pausa).

O SR. PRESIDENTE - Foram
encontradas 67 sobrecartas, flume-
ro quo corresponde ao de votan-
tes.

ApURAcA0

O SR. PRESIDENTE - 0 resul-
tado da votacão dos vetos totais
opostos it Proposicôes de Lei cita-
das foi o seguinte votarain "Sim",
contra os vfos e a favor dos pro-
jetos, 4 Srs. Deputados. Votararn
"Não", contra Os Projetos e a fa-
vor dos Vetos totals, 63 Srs. De-
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putados. Os Projetos de Lei men- cerra a Reunião e convoca os Srs.
cionados ficam, assim, prejudica- Deputados para a Ordindria de
dos. 	 amanhä, as 14,00 horas, e Extraor-

- Arquive-se. 	 dinária, as 20,00 horas, corn as Or-
dens do Dia respectivas, já anun-

ENCERRAMENTO 	 ciadas.

O SR. PRESIDENTE - Nada
mais havendo a tratar, a Mesa en- 	 Levanta-se a Reunläo.
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SUMARIO - Comparecimento -
Ata - Vetos totais opostos as
Proposiçöes de Lei ns. 2.920,
2.923, 2.927,'2.929; 	932.0, 2.931,
2.934, 2.935, 2.964 e 3.003 - En-
cerrada a discussão - Votacao
- Chamada - Apuracäo - Ma-

nutencão dos vetos - Encerra-
mento - Ordem do Dia.

COMPARECIMENTO

- As 20,12 horas, comparecem
Os Senhores:

Bonifácio de Andrada - Ledo
Borges - Man0 Hugo Ladeira -
João Navarro - Reny Rabelo -
Anuar Fares - Altair Chagas -
Alvaro Sales - Alvimar Mourão -
Artur Fagundes - Ataliba Mendes
- Athos Vieira de Andrade - Au-
gusto Zenun - Aureliano Chaves
- Batista Miranda - Benedito Xa-
vier - Carlos Eloy - Carlos Me-
gale - Cicero Dumont - Daniel
de Barros - Delson Scarano -
Dermeval Pimenta Filho - Eu-
ler Lafetä - Expedito Tavàres -
Flonivaldo Dias - Gerardo Gros-
Si - Gomes Moreira - Homero
Santos - Hugo Castelo Branco -
Jairo Magalhães - Jarbas Medei-
ros - Jehovah Santos - Jorge Fer-
raz - João Luiz de Carvaiho -
Joäo Vaz - Joaquim de Melo Frei-
re - José de Castro - José Luiz
Baccarhui - José Maria Magalhaes
- Ladislau Sales - Lélis Chaves
- Lücio de Souza Cruz - Maria
Pena - Marta Nair Monteiro
Martins Silveira - Nicanor Ar-

mando - Nunes Coelho - Orlan-
do Andrade - Otelino Sol - Pau-
lino Cicero - Pereira de Alnielda
- Pires da Luz - Raymundo Al-
bergaria - Raul Fernandes - Sa-
lim Nacur - Sébastião Anastácio
- Sebastião Nascimento - Sette
de Barros - Sinval Boaventura -
Souza e Silva - Ulysses Escobar
- Waldir Morato - Waldomiro
LObo - Waithon Goulart - Wil-
son Chaves - Wilson Modesto -
Wilson de Paiva - Wilson Tanu-
re.

Corn a presença de 70 Srs. De-
putados, o Sr. Presidente declara
aberta a Reunião.

ATA

o SR. RENY RABELLO (2. 0 Se-
cretário) - Procede a leitura da
Ata da Reunião anterior, a ' qual é
aprovada, sem observaçöes.

o SR. PRESIDENTE - A pauta
da preSente Reunião indica a dis-
cussão dos vetos totais opostos as
Proposiçöes de Lei ns. 2.920 -
2.923 - 2.927 - 2.929 - 2.930 -
2.931— 2.934 - 2.935 -- 2.964 -
e 3.003.

Assim sendo, a Mesa vai colocar
em discussão, globalmente, todos
Os vetos e, em seguida, Os subme-
terá a votos.

Os Srs. Deputados, no entanto,
tern o direito de requerer desta-
que para cada urn dos vetos.

Em discussão. (Pausa). Não ha
oraclores inscritos. Encerro a dis-
cussao.

Em votação os vetos. Convido
para escrutindores os Srs. Depu-
tadOs Sebastiäo Anastácio e Euler
Lafet.

CHAMADA

O SR. PRESIDENTE - 0 Sr.
SecretáriO vai fazer a charnada dos
Srs. Deputados para o exerciclo
do voto.

O SR. SECRETAIO - (Faz a
chamada).

- Feita a chamada, depositam
voto na urna os seguintes senh
res:

Bonifácio de Andrada - Leo
Borges - Mario Hugo Ladeira -
Joäo Navarro - Reny Rabelo -
Anuar Fares - Altair Chagas -
Alvaro Sales - Alvimar Mourâo
-- Artur Fagundes - Ataliba Men-
des - Athos Vieira de Andrade -
Augusto Zenun - Aureliano Cha-
ves - Batista Miranda - Benedi-
to Xavier - Carlos Eloy - Carlos
Megale - Cicero Dumont - Daniel
de Barros - Delson Scarano -
Dermeval Pimenta Filho - Euler
Lafetd - Expedito Tavares - Flo-
rivaldo Dias - Gerardo Grossi -
Gomes Moreira - Homero Santos
-- Hugo Castelo Branco - Jairo
Magalhäes - Jarbas Medeiros -
Jehovah Santos - João Luiz de
Carvalho - João Vaz - Joaquirn
de Melo Freire - José de Castro
- José Luiz Baccarini - José Ma-
ria Magalhaes - Ladislau Sales
- Lélis Chaves - LUcio de Souza
Cruz - Maria Pena - Manta Nair
Monteiro - Martins Silveira - Ni-
canor Armando - Nunes Coelho -
Orlando Andrade - Otelino Sol -
Paulino Cicero - Pereira de Almei-
da - Pires da Luz - Raymundo
Albergaria - Raul Fernandes -
Salim Nacur - Sebastião Anastá-
do - Sebastiâo Nascimento -
Sette de Barros - Sinval Boaven-
tuna - Souza e Silva - Ulysses
Escobar - Waldir Morato - Wal-
domiro Lobo - Walthon Goulant
- Wilson Chaves - Wilson Mo-

desto - Wilson de Palva - Wilson
Tanure.

0 SR. PRESIDENTE - Votaram
67 Senhores Deputados. Os escru-
tinadores vão proceder a contageni
das sobrecartas pana que se pro-
cesse a apu.racäo. (Pausa). Fo-
ram encontradas dentro da urna,
67 sobrecartas, sendo o nUmero
delas correspondente ao nümero
de votantes.

APURAcAO

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
vai proceden a apuracão. (Pau-
sa). 	 -

MANtFrENGAO DOS VETOS
O SR. PRESIDENTE - A Mesa

informa o resultado da votacão do
veto a Proposicäo de Lei n. 3.003:
a favor do veto total, votanam 67
Srs. Deputados, e nenbum contra,
ficando, pois, prejudicada a Propo-
sicão de Lei, que devená sen an-
quivada.

A Proposicão de Lei fl.0 2.964
teve 67 votos contra, signiuicando
corn isto que o veto saiu vitorioso,
ficando a Proposicão de Lei rejei-
tada, sendo, portanto, anquivada.

A Proposicâo de Lei 2.935 teve,
também, 67 votos contndrios, - fican-
do, pois,vitorioso o veto total opos-
to pelo Sr. Governador a referi-
da Proposição de Lei. Tambdm a
Proposicäo de. Lei n° 2.934 ficou
rejeitada, saindo vitonioso o veto
por 67 votos contrdrios.

Vitorioso o veto total oposto a
Proposição de Lei n° 2.931, que fol
rejeitada corn 67 votos "não".

Vitorioso o veto total oposto a
Proposico de lei no 2.930 corn 97
votos "não".

Mantido o veto total oposto a
Proposicão de Lei no 2.929 corn 67
votos "não".

Mantido o veto total oposto a
Proposicäo de Lei n° 2.927 corn 66
votos "näo" e 1 voto em branco.

Vitorioso o veto total oposto a
Pnoposicão de Lei n 9 2 . 923 corn 67
votos "nã.o".

Corn 66 votos "não" e 1 voto a fa-

Z7 Reuniäo Extraordiinària da AssembI&ia Legis1ativa, aos
18 de mareo de 1966

PRESIDENCIA DO SR. BONIFACIO DE ANDRADA



-698-
vor - sim - fol mantido o veto
total oposto it Proposiçäo de Lei
no 2.920.

Foram, pois, mantidos todos Os
vetos totals que figuravam na Pau-
ta de hoje.

ENCERRAMENTO

o SR. PRESIDENTE - Esgota-
da a matéria constante da Pauta,
a Mesa declara encerrada a preson-
te Reuniäo e convoca os Srs. Dc-
putados para. a Extraordinária de
amanhä, as 14 horas, corn a seguin-
to Ordem do Dia:

ORDEM DO DIA

Reuniâo Extraordinária

19/3/66

As 14 horas:
Discussäo dos vetos totals opos-

tos as Proposicães de Lei ns.:
2.678, que autoriza o Govêrno do

Estado a asfaltar a estrada do ro-
dagem que liga Campina Verde a
Comendador Gomes.

2.680, que autoriza o Govêrno do
Estado a asf altar a estrada que li-
ga Faria Lernos a Carangola.

2.681, que autoriza 0 Govêrno do
Estado a asfaltar a estrada quo ii-
ga Dores do Indaiá a Quartel Ge-
ral.

2.686, que autoriza o Govêrno do
Estado a, asfaitar a estrada do ro-
dagem que liga Campina Verde a
Frutal.

2.687, que autoriza o Govêrno do
Estado a àsfaltar a estrada de ro-
dagem quo liga Viçosa-POrto Fir-
me e Piranga.

2.690, que autoriza 0 Govêrno do
Estado a asfaltar a estrada que ii-
ga Mo . Dorningos do Prata a No-
va Era.

2.758, queautoriza o Govêrno do
• Estado a asfaltar a estrada de ro-
dagem que liga Ponte Nova a Bar-
ra Longa.

3.007, que autoriza o Govêrno do
Estado a asf'altar a estrada que li-
ga Rio Casca a Jurumirim.

3.009, quo autoriza o Govêrno do
Estado a ásfaltar a estrada que ii-
ga 'a cidado do Pedra Azul a Ro-
dovia Rio-Bahia.

3.052, quo autoriza o Govêrno do
Estado de Minas Gerais a asfaltar
a estrada de rodagem que liga
Campina Verde a Itapagipe.

- Levanta-se a Reuniäo -

SUMARIO - Comparecimento
Ata - Discusso dos vetos totals

opostos as Proposiçöes de Lei n°s.
2.678 - 2.680 - 2.681 - 2.686
- 2.687 - 2.690 - 2.758 -
3.007 - 3.009 e 3.052 - Encer-
rada a discussâo - Votação -
Chamada - Apuracão - Manu-
tonção dos vetos - Encerramen-
to - Ordem do Dia.

COMPARECIMENTO

- As 14,14 horas, comparecem
Os Senhores:

Bonifdcio do 'A.ndrada Ledo
Borges - Mario Hugo Ladeira -
João Navarro - Reny Rabelo -
Pinto Coelho - Anuar Fares - Al-
tair Chagas - Alvaro Sales -
Alvimar Mouräo - Artur Fagun-
des - Ataiiba Mendes - Athos
Vieira dc Andrade - Augusto Ze-
nun - Aureliano Chaves - Batis-
ta Miranda - Carlos Eloy - Car-
los Megale - Cicero Dumont -
Delson Scarano - Dermeval Pi-
menta Filho - Euler Lafetd - Ex-
pedito Tavares - Florivaldo Dias
- Gerardo Grossi - Hermelindo
Paixão - Homero Santos - Ibra-
him Abi-Ackel - Jairo Magalhães
- Jehovah Santos - João Luiz de
Carvaiho -- Joâo Vaz - Joaquim
de Melo Freire - José de Castro
- José Luiz Baccarini - José Ma-
ria Magaihães - Ladislau Sales -
Lélis Chaves - Lücio de Souza
Cruz - Luiz Junqueira - Manoel
Costa - Maria Pena - Marta Nair

Ivlonteiro - Martins Silveira - Ni-
canor Armando - Nunes Coelho
- Orlando Andrade - OteUno Sol
- Paulino Cicero - Pereira do Al.
meida - Pires da Luz - Rayrnun-
do Albergaria - Raul Fernandes -
Salim Nacur - Sebastião Anastd-
do - Sebastião Nascimento -
Souza e Silva - Ulysses Escobar
- Valdir Melgaco - Waldir Mora-
to - Waldomiro LObo - Wilson
Chaves - Wilson Modesto - Wil-
son do Paiva - Wilson Tanure.

- Corn a presenca de 67 Srs. Dc-
putados, o Sr. Presidento declara
aberta 'a Reu.niäo.

ATA
O SR. RENY RABELLO - (2.0

Secretdrio). Procede a leitura da
Ata da Reuniáo anterior, a qual 6
aprovada, scm restriçôes.

O SR. PRESIDENTE - A Me-
sa vai passar a discussão e vota-
çao dos vetos totais opostos as
Proposicöes do Lei us. 2.678 -
2.680 - 2.681 - 2.686 - 2.687 -
2.690 - 2.758 - 3.007 - 3.009 e
3 052.

Em discussão Os vetos.. Os Srs.
Deput'ados tern o direito de reque-
rer o dostaque para a discussão e
v o t a ç a o de qualquer dos vetos
anunciados. Em discussäo. Näo
ha oradores inscritos. Encerro a
discussäo.

A Mesa nomeia escrutinadores os
Deputados Sebastiäo Anastácio e
Euler Lafotd.

- Em votace.o Os vetos.
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CHAMADA,

o SR. PRESIDENTE - 0 Sr.
Secretário vat proceder a chama-
da dos Srs. Deputados.

A Mesa pede aos Srs. Deputa-
dos que respondam A chamada, a
medida em que seus nomes forem
sendo pronunciados.

Corn a palavra o Sr. Secretdrio
para fazer a chamada.

- Feita a chamada, depositam
seu voto na urna Os Senhores:

Bonifdcio de Andrada - Leäo
Borges - Mario Hugo Ladeira -
Joäo Navarro - Reny Rabelo
Pinto Coelho - Anuar Fares - Al-
tair Chagas - Alvaro Sales - Al-
vimar Mourão - Ataliba Mendes
- Athos Vieira de Andrade - Au-
gusto Zenun - Aureliano Chaves
- Carlos Eloy - Carlos Megale
- Cicero Dumont - Delson Sca-
rano - Dermeval Pimenta Filho
- Euler Lafetd - Expedito Tava-
res - Florivaldo Dias - Gerardo
Grossi - Gomes Moreira - Her-
melindo Paixão - Homero Santos
- Ibrahim Abi-Ackel - Jairo Ma-
galhäes - Jehovah Santos - Joao
Luiz de Carvaiho - João Vaz -
Joaquim de Melo Freire - José
de Castro - José Luiz Baccarini
- José Maria Magalhaes - Ladis-
lau Sales - Lélis Chaves - Lücio
de Souza Cruz - Luiz Junqueira
- Maria Pena - Martins Silveira

Nicanor Armando - Nunes Coe-
lho - Orlando Andrade - Otelino
Sol - Paulino Cicero - Pereira
de Almeida - Pires da Luz -
Raymundo Albergaria - Raul Fer-
nandes - Salim Nacur - Sebas-
tiAo Anastácio - Sebastiâo Nasci-
mento - Souza e Silva - Ulysses
Escobar - Waldomiro LObo - Wil-
son Modesto - Wilson de Paiva.

0 SR. PRESIDENTE - A Me-
sa anuncia que votaram 58 Srs.
Deputados. Os Srs. escrutinado-
res irão contar o nümero de so-
brecartas encontradas na urna.
(Pausa).

APURAAO

O SR. PRESIDENTE - Os Srs.
escrutinadores contaram 58 sobre-
cartas, nümero êsse que coincide
corn o nUmero de votantes.

A Mesa vai proceder a apura-
çäo. (Pausa).

No tocante a Proposicäo de Let
no 2.678, 57 votos "nao", a favor,
•pois, do veto e contra a proposição
de lei citada; 1 voto em branco.
Caiu, pots, a proposição de let e
ficou mantido o veto.

No tocante a Proposicäo de Lei
nQ 2.680, os escrutinadores apura-.
rain 57 votos "não" e 1 em bran-
co. Caiu, pois, a proposicäo de
lei; manteve-se o veto.

Quando a Proposição de Lei no
2.681, o resultado foi: 57 votos,
"não", 1 voto em branco. Caiu,
pois, a proposicão de lei; mantido
o veto oposto pelo Sr. Governa-
dor do Estado.

Em relacão Proposicäo de Let
no 2.686, o resultado da votacao
foi o seguinte: 57 votos "não", 1
voto em branco, votos aquêles a
favor do veto total oposto pelo Sr.
Governador do Estado, ficando
prejudicada e caindo a proposicão
de lei mencionada.

Em relacão a Pioposicão de Lei
no 2.687, 0 resultado foi 0 seguin-
te: 56 votos "nao", 1 voto em
branco e 1 voto "sirn", ou seja,
contra o veto. Cal, pois, a citada
proposicão e d mantido o veto to-
tal oposto pelo Sr. Governador do
Estado.

Em relacão ao veto opostd pelo
Sr. Governador do Estado a Pro-
posicão de Lei n. 2.690, 0 resul-
tado foi o seguinte: 57 votos "não"
e 1, em branco. Cat, pots, a
mencionada proposicão e fica man-
tido o veto oposto pelo Sr. Gover-
nador.

Quanto a Proposição de Lei n9
2.758, obteve-se o seguinte resulta-
do: 56 votos "no", 2 em branco.
Fica, pots, prejudicada a referida
proposicão de let e mantido o ve-
to do Sr. Governador do Estado.

O resultado da votaão relativa
A Proposicão de Let n o 3.007 lot
o seguinte: 57 votos "não", 1
em bra.nCo. Mantido, portanto, o
veto total oposto pelo Sr. Gover-
nador do Estado e fica prejudica-
da a Proposicão de Let.

A PropoSição de Lei n. 3.009 fi-
cou prejudicada em vista do re-
suitado da votacão ter sido de 57
votos "nao", 1 em branco, cain-
do a referida proposicão e sendo
mantido o veto total oposto pelo
Sr. Governador.

Também foi mantido o veto to-
tal oposto pelo Sr. Governador do
Estado a Proposição de Lei no
3.052, sendo o resultado da vota-
ço o de 57 votos "no", 1 em
branco, ficando prejudicada a re-
ferida proposicãO.

0 SR. PRESIDENTE - Esgota-
da a matdria destinada a esta Reu-
niao, a Mesa encerra os presentes
trabalhos e convoca Os Srs. Depu-
tados para a Reuniäo Ordindria do
prOximo dia 21, as 14 horas, corn
a Ordem do Dia jd anunciada e
publicada, e convocà, ainda, Reu-
nião Extraordindria, as 20 horas
do dia 21, corn a seguinte Ordem
do Dia:

ORDEM DO DIA

Reunião Extraordinária
21/3/66

As 20:00 horas:
Discussäo dos vetos totals opos-

tos as Proposices de Let nos.:

2.765, que dd denom1naäo a no-
vos Grupos Escolares.

2.770, que dd denominaco ao
Grupo Escolar da Casa Popular de
Carlos Prates, em Belo Horizon-
te.

2.954, que dd 0 nome de Lutz
Martins Scares as Escolas Combi-
nada.s de Barra Felts, mimicIplo de
Santa Barbara.

2.957, que dd o nome de Lutz
Martins Soares ao Grupo Escolar
do Aeroporto da Pampuiha.

2.990, que da a denominação de
Professor Mario Casassanta ao Ins
tituto de Educação, de Belo Hori-
zonte.

3.001, que dd o nome de Lulz
Martins Soares as Escolas Reuni-
das de Itapiruna, municIpio de Ta-
rumirim.

3.077, que dd o nome de Djalma
Pinheiro Chagas as Escolas Reu-
nidas de Abaeté.

3.080, que dá o nome de Presi-
dente Carlos Luz ao Grupo Escolar
Demonstracäo, do Instituto de Edu-
cação, de Belo Horizonte.

3.081, que dd o nome de Djalma
Pinheiro Chagas ao 2.0 Grupo Es-
colar da cidade de Carmo do Pa-
ranalba.

3.088, que dd o nome de Dom
Alexandre Goncalves do Amaral a
Escola Vocacional e de Aprendiza-
gem Industrial, da cidade de Uber-
lândia.

- Levanta-se a Reun1o.
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SUMARIO: - Comparecimenba -
Ata - Discussöes dos vetos to-
tals opostos as Proposicöes de

Lei n°s. 2.765, 2770, 2.954, 2.957,
2.990, 3.001, 3.077, 3.080, 3.081 e
3.088 - Encerrada a d.iscusso
- Votacão - Chamada - Ma-
nutenção dos vetos - Encerra-
mento - Ordem do Dia.

COMPARECIMENTO

- As 20,14 horas, comparecem
Os Senhores:

Bonifácio de Andrada - LeSo
Borges - Mario Hugo Ladeira -
João Navarro - Pinto Coelho -
Anuar Fares - Altair Chagas -
Alvimar Mourào - Artur Fagun-
des - .Ataliba Mendes - Athos
Vieira de Andrade - Augusto Ze-
nun - Aureliano Chaves -- Batis-
ta Miranda - Carlos Eloy - Car-
los Megale - Cicero Dumont -
Dermeval Pimenta Fliho - Euler
Lafetá - Expedito Tavares.— Flo-
rivaldo Dias - Geraldo Quifltão -
Gerardo Gross! - Gomes Moreira
- Hélio Garcia - Hermelhldo Pal-
xão - Homero Santos - Hugo
Castelo Branco - Ibrahim Abi-
Ackel - Jarbas Medeiros - Jeho-
vah Santos - Jorge Ferraz - Joa-
quim de Melo Freire - José de
Castro - José Maria Magalhães -
Ladislau Sales - Lélis Chaves -
Lücio de Souza Cruz - Luiz Jun-
queira - Manoel Costa - Maria
Pena - Martins Silveira - Nica-
nor Armando - Nunes Coelho -
Orlando Andrade - Otelino Sol -

Paulino Cicero - Pereira de Al-
meida - Pires da Luz - Raymun-
do Albergaria - Raul Fernandes
- Salim Nacur - Sebastiäo Arias-
tácio - Sebastião Nascimento -
Souza e Silva - Vald.Ir Melgaco
- Waldir Morato - Waldomiro
LObo - Walthon Goulart - Wil-
son Chaves - Wilson Modesto -
Wilson de Paiva - Wilson Tanu-
re.

- Corn a presenca de 63 Srs.
Deputados, o Sr. Presidente decla-
ra aberta a Reunião.

ATA

o SR. ANUAR FARES (4. 0 Se-
cretário, nas funcöes tde 2.1). -
Procede a leitura da Ata da Reu-
nião anterior, a qual é aprovada,
sem observaçöes.

O SR. PRESIDENTE - A pre-
sente Reunião destina-se a discus-
são e votacão dos vetos totals
opostos as ProposiçOes de Lei n°s.
2.765, 2.770, 2.954, 2.957, 2.990,
3 001, 3.077, 3.080, 3.081 e 3.088.

Os vetos serão discutidos e vo-
tados globalmente. No entanto, os
Senhores Deputados poderão, se
desejarem, requerer destaques pa-
ra a discussão e votação de quaiS-
quer daqueles que estej am na pau-
ta dos nossos trabaihos.

Em discussão Os vetos. Não ha
oradores inscritos. Encerro a
discussãO. Em votaçäo.

A Mesa convida Para escrutina-
dores os ilustres Deputados Sebas-
tião Anastacio e Euler Lafetá. 0

Sr. Secretário val fazér a chama-
da dos Srs. Deputados, e a Mesa
pede que S. Exas., na medida que
os seus nomes sejam chamados,
respondarn "presente".

CHAMADA

o SR. PRESIDENTE - Corn a
palavra 0 Sr. 1.0 Secretário para
proceder h chamada dos Srs. De-
putadoS.
o SR. SECRETABIO - (Faz a

chamada).
o SR. PRESIDENTE - 0 Sr.

SecretáriO vai proceder a 2. 4 cha-
mada dos Senhores Deputados.

- Feita a chamada, depositam
seu voto na urna os Senhores:

Bonifdcio de Andrada - Mario
Hugo Ladeira - Joäo Navarro -
Pinto Coelho - Anuar Fares -
Altair Chagas - Alvimar Mourão
- Artur Fagundes - Ataliba Men-
des - Athos Vieira de Andrade -
Augusto Zenun - Aureliano Cha-
ves - Batista Miranda - .Carlos
Eloy - Carlos Megale - Cicero
Dumont - Dermeval Pimenta Fi-
lho - Euler Lafetá - Expedito
Tavares - Florivaldo Dias - Ge-
raldo Quintão - Gerardo Grossi
- Gomes Moreira - Hélio Garcia
- Hermelindo Paixão - Homero
Santos -. Hugo Castelo Branco -
Jarbas Medeiros - Jehovah San-
tos - Jorge Ferraz - Joaqu.im de
Melo Freire - José de Castro -
José Maria Magalhães - Ladislau
Sales - Lélis Chaves - Lücio de
Souza Cruz - Luiz Junqueira -
Manoel Costa - Maria Pena -
Martins Silveira - Nicanor Ar-
mando - Nunes Coelho - Orlan-
do Andrade - Otelino Sol - Pau-
limo Cicero - Pereira de Almeida
-- Pires da Luz -- Raul Fernandes -
Salim Nacur - Sebastião Anastd-
do - Sebastião Nascimento -
Souza e Silva - Valdir Melgaço
- Waldomiro Löbo - Walthon
Goulart - Wilson Chaves - Wil-
son Modesto - Wilson de Paiva -
Wilson Tanure,

O SR. PRESIDENTE - Vota-
ram 60 Srs. Deputados.

Os Srs. escrutinadores väo pro-
ceder a contagem das sobrecartas.
(Pausa). 0 nilmero de sobrecar-
tas con.fere corn o nilmero de vo-
tantes.

Os Srs. escrutinadores vão pro-
ceder agora a apuracäo dos ye-
tos.

(Faz-se a apuraçäo).

1ANuTENcAo DOS VETOS

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
anuncia o resultado da apuraçäo.

No tocante a Proposiçäo de Let
n° 2.765, os Srs. escrutinadores
apuram 59 votos, "Nâo"; 1 voto
em branco. Vitorioso o veto e
prejudicada a Proposico de Let
citada.

No que se refere a Proposico
de Lei n° 2.770, o resultado fol
59 votos, "Não", 1 em branco.
Prejudicada a Proposic5.O de Lei
e vitorioso o veto oposto pelo Sr.
Governador do Estado.

Em relacäo a Proposição de Lei
n° 2.954, os Srs escrutinadores
apuraram 59 votos, "Não", a favor
do veto total oposto pelo Sr. Go-
vernador do Estado aquela Propo-
sicão de Lei, e urn voto em bran-
Co. Mantido o veto e prejudica-
da a Proposicão de Lei.

No tocante a Proposicão de Lei
n° 4.957, votaram, 59 Srs. Deputa-
dos, "Não"; a favor, pois, do ve-
to oposto aquela Proposiçäo de Let
pelo Sr. Governador do Estado; e
1 voto em branco. Prejudicada
a Proposicão de Lei e vitorioso o
veto.

Em relaçâo a Proposiço de Let
nc 2.990, o resultado apurado fol
o seguinte: 59 votos, "Näo", a fa-
vor do veto oposto pelo Sr. Go-
• vernador do Estado, a referida
Proposicäo; e 1 voto em bran.
co . Mantido o veto e prejudica-
da a Proposição de Lei.

A Proposição de Lei n° 3.001
teve o seguinte resultado, relati-
vamnte ao veto que the opOs o
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Governadordo Estado: a favor do
veto, 59 votos, e urn voto em bran-
cc. Fica prejudicada a Proposi-
cão de Lei e mantido o veto.

Os escrutinadores anunciarn 59
votos contra a Proposicão de Lei
n° 3.007 e 1 em branco. Mantido o
veto total oposto pelo Governador
A. referida Proposicão.

Corn referência a Proposicio de
Lei n. 3.080, o resultado da vota-
çao e 0 seguinte: 59 votos "Não",
isto 'é, a favor do veto oposto pe-
lo Governador, e 1 em branco.
Fica prejudicada a Proposição de
Lei e é mantido o veto total.

Quanto h Proposico de Lei n.°
3.081 o resultado é o seguinte: 59
votos "Não", contra a Proposicäo
de Lei citada, e 1 voto em bran-
Co.

E mantido o veto e flea preju-

dicada a Proposiçäo de Lei n.c
3.081.

Proposição de Lei de no 3.088
teve o seguinte resultado: 58 vo-
tos "Não", e 2 em branco. Pica,
assim, mantido o veto total opos-
to pelo Governador a Proposicão
de Lei n.° 3.088.

ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE - Esgota-

da a matéria destinada a esta Reu-
niao, a Mesa encerra Os presentes
trabaihos, convocando Os Senho-
res Deputados para a Reuniâo Or-
dinária de amanhä, a hora regi-
mental, corn a Ordern do Dia já
anunciada, e bern assim para a
Reunião Extraordinária de ama-
nhä, as 20,00 horas, corn a Ordem
do Dia tambérn ja anunciada.

- Levanta-se a Reunião.

Estado a criar uma Escola Normal
Oficial na cidade de Mesquita.

3.044, que autoriza 0 Govêrno do
EstadO a criar urn Colégio Estadual
na cidade de Ferros.

3.066, que autoriza o Govêrno do
EstadO a construir uma Escola Fe-

iinina de Formacão Profissional,
na cidade de Juiz de Fora.

3.069, que autoriza 0 Govêrno do
EstadO a criar. uma Escola Normal
OfiOial na cidade de Rio Piracicaba.

3.070, que autoriza o Govêrno do
Estado a criar urn Instituto de Edu-
caçäo na cidade de Uberaba.

3.072, que autoriza o Govêrno do
Estado a criar urna Escola Normal
Oficial na cidade de Moema.

- 0 Sr. Presidente corivoca, am-
da, para a Reuniâo Ordinária de
amanhâ, as 14,00 horas, corn a Se-
guinte Ordem do Dia:

ORDEM DO DIA - 2313166
1.' Parte

Das 14 as 15 horas:

Leitura e aprovacão da Ata.
Expedieflte, inclusive leitura e

apresentac6o de pareceres, projetos,
comunicacôeS, requerimentos e mdi-
caçôeS.

Das 15 as 16 horas:
Discusso e votacão de pareceres,

requerilTientos, cornunicacôes e mdi-
cacöes.

Discussão e votacão de redaçães
finais.

2.4 Parte

Das 16 h 18 horas:
Discussão ünica do Projeto AO....

3.552166, do Sr. Governador do Es-
tado, o qual cria o Conseiho de Co-
ordenacão do Crédito Rural e dá
outras providências.

Prosseguimento da 2.' discussO
do Projeto no 3.544 1 66, do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual extin-
gue a Secretaria de Estado de De-
senvolvimento EconOmico, cria 0
Conselho Estadual do Desenvolvi-
raento e dA outras providências.

2.' discussão do Projeto no.
3.483166, do Sr. Governador do Es-
tado, o qual dispôe sôbre a con-
cessão de auxilio financeiro a Fe-
deracão Mineira de Futebol de Sa-
lao.

2.a discussão, do Projeto n.°.
3.487166, do Sr. Governador do Es-
tado, o qual dispôe sôbre doaçao
de irnOvel ao Lar Betânia.

2.' discussâo, do Projeto no.
3.493166, do Sr. Governador do Es-
tado o qual concede pensão espe-
cial a viüvas de ex-Comandantes
Gerais da Poilcia IVillitar do Estado
de Minas Gerais.

2.' discussão, do Projeto n°.
3.496166, do Sr. Governador do Es-
tado, o qual concede auxIlio finan-
ceiro a Sociedade Amigas da Cul-
tura.

2.' discussão, do Projeto n°
3.526166, do Sr. Governador do Es-
tado, o qual autoriza o Govérno do
Estado a permutar imOvel corn a
Sociedade Concepcionista do En-
sino.

2.' discussào do Projeto no.
3.527166, do Sr. Governador do Es-
tado, o qual concede pensao a viii-
va de Simeão Pena de Faria.

l.a discussäo do Projeto n.0....
3.566166, do Sr. Governador do Es-
tado, o qual fixa o efetivo da P0-
Ucla Militar para o exercIcio de
1967 e dd outras providências.

3.' discussão do Projeto ri°.
3.463166, do Sr. Governador do Es-
tado, o qual abre a Secretaria de
Estado da Fazenda 0 crédito es-
pecial de Cr$ 5.259.005.

3.' discussão, do Projeto n°.
3.475166, do Sr. Governador do Es-
tado, o qual estabelece novos va-
lores para nIveis de vencimentos na
forma que menciona, e dd outras
providências.

3.' discussão, do Projeto no.
3.478166, do Sr. Governador do Es-
tado, o qual autoriza auxilio fman-
ceiro ao Instituto Costa Sena, da
Fundacão Gorceix, corn sede em
Ouro Prêto.

3a discussäo, do Projeto fl.°.
3.486166, do Sr. Governador do Es-



- 690 -
FM

tado, o qual cria Gizaásio Estadual
na cidade de São; Pedro da União.

3. 0, discussão, do Projeto n°....
3.507 1 66, do Sr. Governador do Es-
tado, 0 qual autoriza doacão de
parte de terreno a ParOquia de São
Goncalo do Sapucal.

3.11 discussão, do Projeto n°....
3.514166, do Sr. Governador do Es-
tado, o qual abre a Secretaria de
Estado da Fazenda 0 crédito espe-
cial de Cr$ 224.239.889.

3.11 discussão, do Projeto n°.
3.519166, do Sr. Governador do Es-
tado, o qual cria urn Colégio Esta-
dual na cidade de João Monlevade.

3.o discussão, do Projeto n°.
3.534166, do Sr. Governador do Es-
tado, o qual autoriza aquisicão de
imOvel na cidade de Pornpéu.

3.4 discussão, do Projeto fl.°.
3.540166, do Sr. Governador do Es-
tado, o qual autoriza o Estado a
contrair, corn a União, 0 emprésti-
mo de Cr$ 15.000.000.000.

1.4 discussão, do Projeto no.
3.565166, do Sr. Wilson Modesto, o
qual dá a denominação de Presi-
dente João Phtheiro ao Ginásio Es-
tadual de Santos Dumont.

1 .4 discussão, do Projeto no.
3.568166, do Sr. Athos Vieira de
Andrade, o qual dispôe sObre con-
tagem de tempo de servico presta-
tado em estabelecimento de ensino
por servidores püblicos e autárqui-
cos.

1.' discussao, do Projeto no.
3.569166, do Sr. Wilson Tanure, o
qual revoga os parágrafos 2 0 e 30
do art. 4.0 da Resolucão no 735165.

l.a discussão, do Projeto

3.572166, (R.esolução), da Comissão
Executiva, o qual dá denominação
de Sala José de Medeiros Chaves
a sala da Diretoria Geral da Assern-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

l.1 discussão, do Projeto n.°....
3.573166, do Sr. Aureliano Chaves,
0 qual determina a inclusão da dis-
ciplina Elementos de Politica e
Constituicão nos CurrIculos das
Escolas Superiores.

2.4 discussäo, do Projeto no.
3.045165, do Sr Joaquim de IvIelo
Freire, o qual declara de utilidade
püblica a Santa Casa de MisericOr-
dia de Muzambhtho.

3.4 discussão, do Projèto n°....
3 261166, do Sr. Joaquirn de Melo
Freire, o qual autoriza 0 Poder Exe-
cutivo a permutar terreno.

- Levanta-se a Reunião.

EDITAL DE CON VOCAcA0

Reunião Extraordhiária da Assem-
bléia Legislativa

De con.formidade corn o parágra-
fo ünico do Artigo 101 do Regimen-
to Interno, convoco, atendendo a
Requerimento subscrito por rnais
de 113 dos Senhores Deputados, Reu-
nião Extraordinária da Assemb!éia
Legislativa para o dia 26, sábado,
as 9 horas, corn o fim especifico de
se discutir e votar vetos governa-
mentais que se encontram na Casa.

Paldcio da Inconfidência, em Belo
Horizonte, aos 22 de marco de 1966.

(a.) Bonifácio de Andrada, Pre
sidente.

SUMARIO: - Comparecimento -
Ata - Discussão dos vetos totais
opostos as Proposicoes de Lei ns.
2.565 - 3.849 - 3.878 - 3.880 -
3.881 3.884 - 3.959 e 4.111 -
Escrutinadores - Chamada para
votacao - Apuração - Manuten-
cão dos vetos - Encerramento.

COMPARECIMENTO

- As 20,14 horas, comparecem os
senhores:
Bonifdcio de Andrada - Leão Bor-

ges - Mario Hugo Ladeira - João
Navarro - Reny Rabello - Pinto
Coelho - Altair Chagas - Alvaro
Sales - Alvimar Mourão - Artur
Pagundes - Ataliba Mendes -
Athos Vieira de Andrade - Augus-
to Zenun - Aureliario Chaves - Ba-
tista Miranda - Carlos Eloy - Car-
los Megale - Cicero Dumont -
Délson Scarano - Euler Lafetd -
Expedito Tavares - Florivaldo Dias
- Gerardo Grossj - Hermellndo
Paixão - Hugo Castelo Branco -
Jairo Magalhães - Jehovah Santos
- Jorge Ferraz - João Luiz de
Carvalho - João Vaz - José de
Castro --- José Luiz Bacoarini -
José Maria Magalhaes - Lélis Cha-
ves - Lourival Brasil - Lücio de
Sousa Cruz - Manoel Costa - Ma-
ria Pena - Marta Nair Monteiro -
Martins Silveira - Nicanor Arman-
do Nunes Coelho - Orlando An-
drade - Otelino So! - Paulino Ci-
cero - Pereira de Almeida - P1-
res da Luz Raimundo Albergaria
- Raul Fernandes - Salim Nacur

- Sinva! Boaventura - Sousa e
Silva - Ulysses Escobar'- Vald.ir
Melgaço - Waldir Morato - Wal-
thon Goulart - Wilson Chaves -
Wilson Modesto - Wilson de Pai-
va - Wilson Tanure.

- Corn a presenca de 60 Srs.
Deputados, 0 Sr. Presidente dec!ara
aberta a Reuniäo.

ATA
o SR. RENY RABELLO (2.0 Se-

cretdrio) - Procede a !eitura da
Ata da Reunião anterior, a qual é
aprovada, sem observaçöes.

O SR. PRE$IDENTE - 0 flrn
especifico desta Reunião é dis-
cussã0 e a votaçao dos vetos to-
tais opostos as Proposiçôes de Lei
n°s. 2.565, que dispöe sôbre re-
cursos para combate ao cancer
e construção de grupos escolares
e hospitals infantis; 3.849, que
dispöe zôbre subvencão do Esta-
do de Minas Gerais a constru-
cão da Catedral Metropol.ttana
da Arquidiocese de Belo Horizonte;
3.878, que assegura assisténcia me-
dico-hospitalar aos Serventudrios
da Justica; ..880, que concede pen-
são especial e vitailcia a Dona Ma-
ria do Carmo Miranda Tôrres;
3.881, que autoriza o Poder Execu-
tivo a conceder ao Hospital Nossa
Senhora das Dores, de Ponte Nova,
urn auxIlio financeiro especial de
dez milhöes de cruzeiros; 3.884, que
cria uma Faculdade de Fiosofia,
Ciências e Lêtras, em Mariana;
3.959, que cria a Escola de Enfer-
magem de Barbacena, e 4.111, que

269' Reunião Extraordinfuia da Assembléia Legislativa, aos
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autoria a criacão de uma Univer-
sidade do •Trabalho xii cidade de
Três Coraçöes, e dd outras provi-
dências.

A Casa ira deliberar a respeito
dos vetos opostos 'as Proposiçöes
mencionadas, ro entanto, na opor-
tunidade da votacäo, requer desta-
que pára as que sofreram veto e
que estão sob a apreciaçâo do Pie-
ndrio.

Em discussão Os vetos. Não ha
oradores inscritos. Encerro a dis-
cussao.

Em votacão. Se qualquer dos Srs.
Deputados o desejar, poderá re-
querer destaque para a votação de
qualquer das proposicOes que estão
em pauta.

ESCRUTINADORES

o SR. PRSIDENTE - A Mesa
nOmeia os nobres Deputados Euler
Lafetá e Waldir Morato para fun-
cionarem como escrutinadores.

CHAMADA

o SR. PRESIDENTE - Corn a
palavra o Sr. Secretdrio para pro-
ceder 'a chamada dos Srs. Deputa-
dos e iniciar-se o processo de vo-
tação.

o SR. SECRETARIO - (Faz a
chamada). 	 -

O SR. PRESIDENTE - 0 Sr.
Secretdrio vai fazer a 2.a charnada.

- Feita a chamada, depositam o
seu voto na urna os Senhores:

Bonifácio de Aridrada - Ledo Bor-
ges - Mario Hugo Ladeira - Joo
Navarro - Reny Rabello - Pinto
Coelho - Altair Chagas - Alvaro
Sales - Alvimar Mourão - Artur
Fagundes - Ataliba Mendes -
Athos Vieira de Andrade -. Augus-
to Zenun - 'Aureliano Chaves -
Batista Miranda - Carlos Eloy -
Carlos Megale - Cicero Dumont -
Délson Scarano - Euler Lafetd -
Expedito Tav ares - Florivaldo Dias

- Gerardo Grossi - Hermelindo
Paixão - Hugo Castelo Branco -
Jairo Magathães - Jehovah Santos
- Jorge Ferraz - João Luiz de Car-
vaiho - José Luiz Baccarini— Jo-
s6 Maria Magalhães - Lélis Chaves
-- Lourival Brasil - Lücio de Sou-
za Cruz - Manoel Costa - Maria
Pena - Marta Nair Monteiro -
Martins Silveira - Nicanor Arman-
do - Nunes Coelho - Orlando An-
drade - Otelino Sol - Paulino Ci-
cero - Pereira de Almeida - Pires
da Luz - Haul Fernandes - Sinval
Boaventura - Souza e Silva - Wal-
dir Morato - Waithon Goulart -
Wilson Chaves - Wilson Modesto
- Wilson de . Paiva - Wilson Ta-
nure.

0 SR. PRESIDENTE - Votaram
55 Srs. DeputadoS. A Mesa vai pro-
ceder 'a contagem das, sobrecartas.
(Pausa). Foram encontradas 55 so-
brecartas.

APuRAcA0

O SR. PRESIDENTE - Vamos
proceder 'a apuracäo dos votos -
(Pausa).

o SR. PRESIDENTE - A Mesa
apurou 55 votos a favor, conseqilen-
temente contrdrioS sos Projetos.
Ficam, assim, rnantidos Os vetos
totais opostos pelo Govêrno do- Es-
tado 'as ProposiçöeS de Lei n°s.
2 565, 3.849, 3.878, 3.880, 3.959 e
4.111.

- Arquive-se.

ENCERRAMENTO

o SR. PRESIDENTE - Nada
mais havendo a tratar, a Mesa en-
cerra a Reuniâo e convoca os Srs.
Deputados para a - Ordindria de
amanhä, 'as 14,00 horas, e Extraor-
dindria, 'as 20,00 horas, corn as Or-
dens do Dia jd anunciadas.

- Levanta-se a Reuni5q.

SUMARIO - Comparecimenh -
Ata - Discussão dos vetos to-
tais opostos 'as ProposicOes de
Lei ns. 2.877, 3.012, 3.014, 3.114,
3.136, 3.174, 3.191, 3.199, 3.296,
e 3.611 - Escrutinadores - Cha-
mada para votação - Apuracão
- Manutencâo dos vetos - En-
cerramento.

COMPABECIMENTO

- As 20,05 horas, comparecem
os senhores:

Bonifdcio de Andrada - Ledo
Borges - Mario Hugo Ladeira -
João Navarro - Reny Rabelo -
Pinto Coelho- - Altair Chagas -
Alvaro Sales - Alvirnar Mourão -
Artur Fagundes - Ataliba Mendes
- Athos Vieira de Andrade - Au-
gusto Zenun - Aureliano Chaves -
Batista Miranda - Carlos Eloy -
Carlos Megale - Daniel de Barros
- Delson Scarano - Euler Lafe-
ta - Expedito Tavares - Florival-
do Dias - Gerardo Grossi - Go-
mes Moreira - Hélio Garcia
Homero Santos - Hugo Castelo
Branco - Ibrahim Abi-Ackel -
Jairo Magalhães - Jarbas Medei-
ros - Jehovah Santos - Jorge
Ferraz - João Luiz de Carvalho -
João Vaz - Joaquim de Melo Frei-
re - José de Castro - José Luiz
Baccarini - José Maria Magaihães
- Ladislau Sales - Lélis Chaves
- Lourival Brash - Lücio de Sou-
za Cruz - Luiz Junqueira - Ma-
noel Costa - Maria Pena - Mar-

ta Nair Monteiro - Martins Silvei-
ra - Nicanor Armando - Nunes
Coelho - Orlando Andrade - Ote-
1mb Sol - Paulino Cicero - Pe-
reira de Almeida - Fires da Luz
- Raymundo Albergaria - Raul
Fernandes - Salim Nacur - Se-
bastião Anastacio - Sebastiäo Nas-
cimento - Sinval Boaventura -
Souza e Silva - Ulysses Escobar -
Valdir Melgaco - Waldir Morato
Waithon Goulart - Wilson Chaves
- Wilson Modesto - Wilson de
Paiva - Wilson Tanure.

- Corn a presenca de 69 Srs.
Deputados, o Sr. Presidente decla-
ra aberta a Reunião.

ATA

o SR. RENY RABELLO (2. 0 Se-
cretdrio) - Procede 'a leitura da
Ata da Reunião anterior, a qual é
aprovada, sem restriçoes.

0 SR. PRESIDENTE - A Mesa
vai passar 'a apreciacão da pauta,
assim constituida:

Discussão dos vetos totais opos-
tos its ProposicOes de Lei n°s.

2.877, que autoriza o GovSrno do
Estado a construir Jardim de In-
fância em diversas cidades do Es-
tado.

3.014, que autoriza o Govêrno do
Estado a construir dois Jardins de
Infância na cidade de Juiz de Fo-
ra.

3.114, que cria o Ginásio Esta-
dual de Além Paraiba.

3.136, que autoriza o Govêrno do

270 Reunäo Extraordinária da Assembléia Leg s1ativa, aos
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Estado a criar urn Ginásio e Es-
cola Normal Oficial na Cidade de
Janaüba.

3.174, que autoriza o Govêrnb do
Estado a criar urn Ginásio e Esco-
Ia Normal Oficial na cidade de Bra-
silia de Minas.

3.191, que cria Granja .Escola na
cidade de Cármo da Oachoeira.

3.199, que cria a tTniversidade do
Trahalho da cidade de Juiz de Fo-
ra e dá outras providências.

3.296, que autoriza 0 Poder Exe-
cutivo a criar a segunda Cdtedra de
Português no Colégio Estadual de
Caratinga.

3.611, que institui a Escola Nor-
mal Oficial Noturria no Colégio
Normal Oficial de IV[ontes Claros.

Os vetos seräo votados e discuti-
dos globalmenté, mas os Srs. De-
putados poderão requerer destaque
para a discussão e para a votacão
do qualquer dos vetos.

Em discussão Os vetos. Não ha
oradores inscritos. Estd encerra-
da a discussão.

ESCRUTINADORES

O SR. PRESIDENTE - A Pre-
sidência nomeià escrutinadores Os
nobres Deputado, Sebastião Anas-
táci0 e Euler Lafetá.

- 0 Sr. Secretário vai fazer a
chamada dos. Srs. Deputados para
o exercicio do voto, a respeito dos
vetos totais mencionados.

- A Mesa solicita aos Srs. De-
putados que, 'a medida em que fo-
rem citados pelo Sr. Secretário e
Conv3cados ao voto, respondani:
presente.

Tern a palavra o Sr. Secretário
para proceder 'a chamada

O SR. SECRETARIO - (Faz a
chamada).

- Feita a chamada, depositam
seu voto na urna os Senhores:

Bonifácio de Andrada - Ledo
Borges - Mario Hugo Ladeira -
João Navarro - Reny Rabelo -
Altair Chagas - Alvaro Salles -

Alvimar Mouräo - Artur Fagun-
des - Ataliba Mendes - Augusto
Zenun Aureliano Chaves - Ba-
tista Miranda - Carlos Eloy -
Carlos Megale - Daniel de Barros
- Delson Scarano - Euler La-
fetá - Expedito Tavares - Flori-
valdo Dias - Gerardo Grossi -
Gomes Moreira - Hello Garcia -
Homero Santos - Hugo Castelo
Branco -Ibrahim AbiAckel -
Jairo Magalhães - Jarbas Medei-
ros Jehovah Santos - Jorge Fer-
raz - Joäo Luiz de Carvaiho -
João Vaz - Joaquim de Melo Frei-
re - José de Castro - José Luiz
Baccarini - José Maria M'agalhães
- Ladislau Sales - Lélis Chaves
- Lourival Brasil - Lücio de Sou-
za Cruz - Luiz Junqueira - Ma-
noel Costa - Maria Pena - Mar-
ta Nair Monteiro - Martins SU-
veira - Nicanor Armando - Nu-
nes Coelho - Orlando Andrade -
Otelino Sol Pereira de Almeida
- Pires da Luz - Rayrnundo Al-
bergaria - Haul Fernandes - Sa-
lim Nacur - Sebastião Anastácio
- Sebastião Nascimento - Sinval
Boaventura - Souza e Silva
Ulysses Escobar - Waldir Melga-
ço - Waldir Morato - Walthori
Goulart Wilson Chaves - Wil-
son Modesto - Wilson de Paiva -
Wilson Tanure.
• 0 SR. PRESIDENTE - Respon-

deram 'a chamada 67 Srs. Deputa-
dos. A Mesa determina aos escru-
tinadores procederem 'a contagem
das sobrecàrtas - (Pausa).

O SR. PRESIDENTE - Foram
encontradas 67 sobrecartas, flume-
ro que corresponde ao de votan-
tes.

APURAcA0

O SR. PRESIDENTE - 0 resul-
tado da votacâo dos vetos totais
opostos a Proposicôes de Lei cita-
das foi o seguinte: votararn "Sim",
contra os véThs e a favor dos pro-
jetos, 4 Srs. Deputados. Votaram
"Não", contra os Projetos e a fa-
vor dos Vetos totals, 63 Srs. De-

-695---
putados. Os Proj etos de Lei men- cerra a Reunião e convoca Os Srs.
cionados ficam, assim, prejudica- Deputados para a Ordlnária de
dos. 	 amanhã, as 14,00 horas, e Extraor-

- Arquive-se. 	 dindria, as 20,00 horas, corn as Or-
dens do Dia respectivas, jd anun-

ENCERRAMENTO 	 ciadas.

O SR. PRESIDENTE - Nada
mais havendo a tratar, a Mesa en- 	 - Levanta-se a Reuniäo.
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SUMARIO - Compareclinento -
Ata - Vetos totais opostos as
Proposiçöes de Lei ns. 2.920,
2.923, 2.927, 2.929, 2.930, 2.931,
2.934, 2.935, 2.964 e 3.003 - En-
cerrada a discussão - Votacão
- Chamada - Apuracão - Ma-

nutenção dos vetos - Encerra-
mento - Ordem do Dia.

COMPARECIMENTO

- As 20,12 horas, comparecerri
Os Senhores:

Bonifácio de Andrada Ledo
Borges - Mario Hugo Liadeira -
João Navarro - Reny Rabelo -
Anuar Fares - Altair. Chagas -
Alvaro Sales - Alvimar Mourão -
Artur Fagundes - Ataliba Mendes

Athos Vieira de Andrade - Au_
gusto Zenun - Aureliano Chaves
- Batista Miranda - Benedito Xa-
vier - Carlos Eloy - Carlos Me-
gale -. Cicero Dumont - Daniel
de Barros - Delsoh Scarano -
Dermeval Pimenta Filho - Eu-
ler Lafetd - Expedito Tavares -
Florivaldo Dias -- Gerardo Gros-
Si - Gomes Moreira - Homero
Santos - Hugo Castelo Branco -
Jairo Magalhäes - Jarbas Medei-
ros - Jehovah Santos - Jorge Fer-
raz - Joäo Luiz de Carvalho -
João Vaz - Joaquim de Melo Frei-
re - José de Castro - José Luiz

• Baccarini - José Maria Magalh5es
- Ladislau Sales - Lélls Chaves
- LUcio de Souza Cruz - Maria
Pena - Marta Nair Monteiro -
Martins Silveira - Nicanor Ar-

mando - Nunes Coelho - Orlan-
do Andrade- Otelino Sol - Pau-
1mb Cicero - Pereira de Almeida
- Fires da Luz - Raymundo Al-
bergaria - Raul Fernandes - Sa-
lim Nacur - Sebastião Anastácio
- Sebastião Nascimento - Sette
de Barros - Sirival Boaventura -
Souza e Silva - Ulysses Escobar
- Waldir Morato - Waldorniro
LObo - Walthon Goulart - Wil-
son Chaves - Wilson Modesto -
Wilson de Paiva -. Wilson Tanu-
re.

Corn a presenca de 70 Srs. De-
putados, o Sr. Presidente declara
aberta a Reunião.

ATA

0 SR. RENY RABELLO (2. 0 Se-
cretdrio) - Procede a leitura da
Ata da Reunião anterior, a qual d
aprovada, sem observacöes.

o SR. PRESIDENTE - A pauta
da presente Reuniäo indica a dis-
cussão dos vetos totals opostos as
Proposicöes de Lei ns. 2.920 -
2.923 - 2.927 - 2.929 - 2.930 -
2.931 - 2.934 - 2.935 - 2.964 -
e 3.003.

Assim sendo, a Mesa vai colocar
em discussãO, globalmente, todos
os vetos e, em seguida, os subme-
terá a votos.

Os Srs. Deputados, no entantO,
tern o direito de requerer desta-

ue para cada urn dos vetos.
Em discussãO. (Pausa). Näo ha

oradores inscritos. Encerro a dis-
cussao. 	 -.

Em votacäo Os vetos. Convido
para escrutinadoreS Os Srs. Depu-
tadoS Sebastio Anastácio e Euler
Lafetd.

CHAMAIYA

O SR. PRESIDENTE - 0 Sr.
Secretdrio vai fazer a charnada dos
Srs. Deputados para o exercIcio
do voto.

O SR. SECRETAR.IO - (Faz a
charnada).

- Feita a charnada, depositam
voto na urna Os seguintes senhc
res:

BonffáciO de Andrada - Ledo
Borges - Mario Hugo Ladeira -
Joäo Navarro - Reny Rabelo -
Anuar Fares - Altair Chagas -
Alvaro Sales - Alvimar Mourão
-- Artur Fagundes - Atailba Men-
des - Athos Vieira de Andrade -
Augusto Zenun - Aureliano Cha-
ves - Batista Miranda - Benedi-
to Xavier - Carlos Eloy - Carlos
Megale - .CIcer6 Dumont - Daniel
de Barros - Delson Scarano -
Dermeval Pimenta Filho - Euler
Lafetd - Expedito Tavares - Flo-
rivaldo Dias - Gerardo Grossi -
Gornes Moreira - Homero Santos
-- Hugo Castelo Branco - Jairo
Magalhães - Jarbas Medeiros -
Jehovah Santos - Joäo Luiz de
Carvalho - João Vaz - Joaquirn
de Melo Freire - José de Castro
- José Luiz Baccarini - José Ma-
ria Magalhäes -. Ladislau Sales
- Ldlis Chaves - LUcio de Souza
Cruz - Maria Pena - Marta- Nair
Monteiro - Martins Silveira - Ni-
canor Armando - Nunes Coelho -
Orlando Andrade - Otelino Sol -
Paulino Cicero - Pereira de Almei-
da - Pires da Luz - RaymundO
Albergaria - Raul Fernandes -
Salim Nacur - Sebastião Anastá-
do - Sebastiäo NascimentO -
Sette de Barros - Sinval Boaven-
tura - Souza e Silva - Ulysses
Escobar - Waldir Morato - Wal-
domiro Lobo - Walthon Goulart
- Wilson Chaves - Wilson Mo-

desto - Wilson de Palva - Wilson
Tanure.

0 SR. PRESIDENTE - Votararn
67 Senhores Deputados. Os escru-
tinadores vão proceder a contagem
das sobrecartas para que se pro-
cesse a apuracäo. (Pausa). Fo-
ram encontradas dentro da urna,
67 sobrecartas, sendo o nUrnero
delas correspondente ao nümero
de votantes.

APtJRAcAO

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
vai proceder it apuraçãO. (Pau-
sa). 	 -

MANUTENcAO DOS VETOS
o SR. PRESIDENTE - A Mesa

informa o resultado da votacão do
veto it Proposicão de Lei ii. 3.003:
a favor do veto total, votaram 67
Srs. Deputados, e nenhum contra,
ficando, pois, prejudicada a Propo-
sicão de Lei, que deverd ser ar-
quivada.

A Proposicäo de Lei n.° 2.94
teve 67 votos contra, significando
corn isto que o veto saiu vitorioso,
ficando a Proposicão de Lei rejei-
tada, sendo, portanto, arquivada.

A Proposicão de Lei 2.935 teve,
também, 67 votos contrdrios, fican-
do, pois,vitorioso o veto total opos-
to pelo Sr. Governador a refer!-
da Proposicão de Lei. Tambérn a
Proposição de. Lei n o 2.934 ficou
rejeitada, saindo vitorioso o veto
por 67 votos contrdriOs.

Vitorioso o veto total oposto a
ProposicãO de Lei no 2.931, que fol
rejeitada corn 67 votos "não".

Vitorioso o veto total oposto a
Proposicão de lei n° 2.930 coin 97
votos "flâO".

Mantido o veto total oposto a
Proposicão de Lei n o 2.929 corn 67
•votos "não".

Mantido o veto total oposto a
Proposicão de Lei n° 2.927 corn 66
votos "não" e 1 voto em branco.

Vitorioso o veto total oposto a
Proposição de Lei n° 2 . 923 coin 67
votos "não".

Corn 66 votos "não" e 1 voto a fa-
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vor sirn - fol mantido o veto
total oposto a Proposição de Lei
no 2.920.

Foram, pois, mantidos todos os
vetos totais que figuravam na Pau-
ta de hoje.

ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE - Esgota-
da a matéria constante da Pauta,
a Mesa declara encerrada a presen-
te Reunião e convoca Os Srs. De-
putados para a Extraordinária de
amanhä, As 14 horas, corn a seguin-
te Ordem do Dia:

ORDEM DO DIEt

Reuniâo Extraordhiárja

19/3/66

As 14 horas:
Discussão dos vetos totals opos-

tos As Proposicôes de Lei ns.:
2.678, que autorLza o Govèrno do

Estado a asfaltar a estrada de ro-
dagem que liga Campina Verde a
Comendador Gomes.

2.680, que autoriza o Govèrno do
Estado a asfaltar a estrada que ii-
ga Farid Lernos a Carangola.

2.681, que autoriza o Govêrno do
Estado a asfaltar a estrada que ii-
ga Dores do Lndaiá a Quartel Ge-
ral.

2.686, que autoriza o Govérno do
Estado a asfaitar a estrada de ro-
dagem que liga Campina Verde a
Frutal.

2.687, que autoriza 0 Govêrno do
Estado a asfaltar a estrada de ro-
dagem qlle liga Viçosa-POrto Fir-
me e Piranga.

2.690, que autoriza o Govêrno do
Estado a asfaltar a estrada que ii-
ga São Domingos do Prata a No.
va Era.

2.758, queautoriza o Govêrno do
Estado a asfaltar a estrada de ro
dagern que liga Ponte.Nova a Bar-
ra Longa.

3.007, que autoriza o Govêrno do
Estado a asfaitar a estrada que ii-
ga Rio Casca a Jurumirim.

3.009, que autoriza o Govêrno do
Estado a' asfaltar a estrada que li-
ga a cidade de Pedra Azul 'a Ro-
dovia Rio-Bahia.

3.052, que autoriza 0 Govêrno' do
Estado de Minas Gerais a asfaltar
a estrada de rodagern que liga
Gampiria Verde a Itapagipe.

- Levanta-se a Reun.ião.

SUMARIO - Compareciniento -
Ata - Discussão dos vetos totals

opostos As ProposicOes de Lei n°s.
2.678 - 2.680 - 2.681 - 2.686
- 2.687 - 2.690 - 2.758 -
3.007 - 3.009 e 3.052 - Encer-
rada a discussão - Votacão -
Chamada - Apuracão - Manu-
tenção dos vetos - Encerramen-
to - Ordem do ma.

COMPARECIMENTO

- As 14,14 horas, comparecem
os Senhores:

Bonifácio de Andrada - Leão
Borges - Mario Hugo Ladeira -
João Navarro - Reny Rabelo -
Pinto Coelho - Anuar Fares - Al-
tair Chagas - Alvaro Sales -
Alvimar Mourão - Artur Fagun-
des - Ataiiba Mendes - Athos
Vieira de Andrade - Augusto Ze-
nun - Aureliario Chaves - Batis-
ta Miranda - Carlos Eloy - Car-
los Megale - Cicero Dumont -
Delson Scarano - Dermeval Pi-
menta Filho - Euler Lafetá - Ex-
pedito Tavares - Florivaldo Dias
- Gerardo Grossi - Herrnelindo
Paixão - Homero Santos - Ibra-
him Abi-Ackel - Jairo Magalhães
- Jehovah Santos - João LuLz de
Carvaiho - João Vaz - Joaquim
de Melo Freire - José de Castro
- José Luiz Baccarini - José Ma-
ria Magalhães - Ladislau Sales -
Lélis Chaves - Lilcio de Souza
Cruz - Luiz Junqueira - Manoel
Costa - Maria Pena - Marta Nair

Monteiro - Martins Silveira - Ni-
canor Armando - Nunes Coelho
- Orlando Andrade - Otelino Sol
- Paulino Cicero - Pereira de Al
meida - Pires da Luz - Raymun-
do Albergaria - Raul Fernandes -
Salim Nacur - Sebastião Anastá-
cio - Sebastião Nascimento -
Souza. e Silva - Ulysses Escobar
- Valdir Melgaco - Waldir Mora-
to - Waldomiro Lôbo - Wilson
Chaves - Wilson Modesto - Wil-
son de Paiva - Wilson Tanure.

- Corn a presenca de 67 Srs. De-
putados, o Sr. Presidente declara
aberta a Reunião.

ATA
O SR. RENY RABELLO - (2.0

Secretário). ' Procede 'a leitura da
Ata da Reun.ião anterior, a qual é
aprovada, sem restricôes.

O SR. PRESIDENTE - A Me-
sa vai passar 'a discussão e vota-
cão dos vetos totals opostos As
Proposicôes de Lei ns. 2.678 -
2.680 - 2.681 - 2.686 - 2.687 -
2.690 - 2.758 - 3.007 - 3.009 e
3 052.

Em discussão os vetos. Os Srs.
Deputados tern 0 direito de reque-
rer o destaque para a discussão e
v o t a ç ão de qualquer dos vetos
anunciados. Em discussão. Não
ha oradores inscritos. Encerro a
discussão.

A Mesa nomeia escrutinadores os
Deputados Sebastião Anastácio e
Euler Lafetá.

- Em votacão Os vetos.
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CHAMADA

o SR. PRESIDENTE - 0 Sr.
Secretário vat proceder a chama-
da dos Sm. Deputaclos.

A Mesa pede aos Srs. Deputa-
dos que respondarn a chamada, a
medida em que seus nomes forem
sendo pronunciados.

Corn a palavra o Sr. Secretário
para fazer 'a chamada.

- Feita a chamada, depositarn
seu voto na urna os Senhores:

Bonifácio de Andrada - Leão
Borges - Mario Hugo Ladeira -
João Navarro - Reny Rabelo -
Pinto Coelho - Anuar Fares - Al-
tair Chagas - Alvaro Sales -fl- Al-
vimar Mouräo - Ataliba Mendes
- Athos Vieira de Andrade - Au-
gusto Zenun - Aureliano Chaves
- Carlos Eloy - Carlos Megale
- Cicero Durnont - Delson Sca-
rano - Dermeval Pimenta Filho
- Euler Lafetá - Expedito Tava-
res - Florivald0 Dias - Gerardo
Gross! - Gomes Moreira - Her-
melindo Paixão - Homero Santos
- Ibrahim Abi-Ackel - Jairo Ma-
galhes - Jehovah Santos - Joao
Luiz de Carvaiho - João Vaz -
Joaquim de Melo Freire - Jose
de Castro - José Luiz Baccarint
- José Maria Magalhaes Ladis-
lau Sales - Lélis Chaves - Lücio
de Souza Cruz - Luiz Junqueira
- Maria Pena - Martins Silveira
- Nicanor Armando Nunes Coe-
lho - Orlando Andrade - Otelino
Sol - Paulino Cicero - Pereira
de Almeida - Pires da Luz -
Raymundo Albergaria - Raul Fer-
nandes - Salim Nacur - Sebas-
tião Anastácio - Sebastiã0 Nasci-
mento - Souza e Silva - Ulysses
Escobar - Waldomiro LObo - Wil-
son Modesto -- Wilson de Paiva.

0 SR. PRESIDENTE - A Me-
sa anuncia que votaram 58 Srs.
Deputados. Os Srs. escrutinado-
res irão contar o nümero de so-
brecartas encontradas na urna.
(Pausa).

APURAAO

O SR. PRESIDENTE - Os Srs.
escrutinadores contaram 58 sobre-
cartas, nümero êsse que coincide
corn o nümero de votantes.

A Mesa vai proceder a apura-
cão. (Pausa).

No tocante a Proposicâo de Lei
no 2.678, 57 votos "não", a favor,
pois, do veto e contra a proposiçao
de lei citada; 1 voto em branco.
Caiu, pois, a proposicão de lei e
ficou mantido o veto.

No tocante 'a Proposicäo de Let
no 2.680, Os escrutinadores apura-.
ram 57 votos "não" e 1 em bran-
co. Caiu, pois, a proposicão de
lei; manteve-se 0. veto.

Quando 'a Proposicão de Lei no
2.681, o resultado foi: 57 votos,
"não", 1 voto em branco. Caiu,
pots, a proposiQâo de lei; mantido
o veto oposto pelo Sr. Governa-
dor do Estado.

Em relacao a Proposiçäo de Lei
no 2.686, o resultado da votação
foi o seguinte: 57 votos "nao", 1
voto em branco, votos aquêles a
favor do veto total oposto pelo Sr.
Governador do Estado, ficando
prejudicada e caindo a proposicao
de lei mencionada.

Em relacão a Proposicão de Lei
no 2.687, o resultado foi o seguin-
te: 56 votos "não", 1 voto em
branco e 1 voto "sirn", ou seja,
contra o veto. Cal, pois, a citada
proposicão e é mantido o veto to-
tal .oposto pelo Sr. Governador do
Estado.

Em relacão ao veto oposto pelo
Sr. Governador do Estado a Pro-
posicão de Lei n. 2.690, o resul-
tado foi o seguinte: 57 votos "não"
e 1, em branco. Cai, pois, a
mencionada proposicão e fica man-
tido o veto oposto pelo Sr. Gover-
nador.

Quanto a Proposição de Lei n9
2.758, obteve-se o seguinte resulta-
do: 56 votos "não", 2 em branco.
Fica, pois, prejudicada a referida
proposicão de lei e mantido o ve-
to do Sr. Governador do Estado.

O resultado da votacao relativa
'a PropOSic0 de Lei no 3.007 foi
o seguinte 57 votos "nao", 1
em branco. Mantido, portanto, o
veto total oposto pelo Sr. Gover-
nadOr do Estado e fica prejudica-
da a Proposico de Lei.

A PropOSicâo de Lei n. 3,009 fi-
cOU prejudicada em vista do re-
sultado da votacão ter sido de 57
votOS "não", 1 em branco, cain-
do a referida proposicão e sendo
rnantido o veto total oposto pelo
Sr. Governador.

Também foi mantido o veto to-
tal opostO pelo Sr. Governador do
EstadO 'a Proposicão de Lei no
3.052, sendo 0 resultado da vota-
çäo o de 57 votos "nâo", 1 em
branCo, ficando prejudicada a re-
ferida proposicão.

0 SR. PRESIDENTE - Esgota-
da a matéria destinada a esta Reu-
nio, a Mesa encerra os presentes
trabaihos e convoca os Srs. Depu-
tados para a Reunião Ordinária do
prOximo dia 21, 'as 14 horas, corn
a Ordem do Dia já anunciada e
publicada, e convoca, ainda, Reu-
ni5o Extraordinária, 'as 20 horas
do dia 21, corn a seguinte Ordem
doDia:

ORDEM DO DIA

Reunião Extraordinárla
21/3/66

As 20:00 horas:
Discussão dos vetos totaiS opos-

tos its Proposicöes de Lei nos.:

2.765, que dá denominaço a no-
v0s Grupos Escolares.

2.770, que dã denominaçáo ao
Grupo Escolar da Casa Popular de
Carlos Prates, em Belo Horizon-
te.

2.954, que dá o nome de Luiz
Martins Soares 'as Escolas Comb!-
nadas de Barra Feliz, municIpio de
Santa Barbara.

2.957, que dá 0 nome de Lutz
Martins Scares ao Grupo Escolar
do Aeroporto da Pampuiha.

2.990, que dá a denominacãO de
Professor Mario Casassanta ao Ins-
tituto de Educacão, de Belo Hori-
zonte.

3.001, que dá o nome de Luiz
Martins Soares as Escolas Reuni-
das de Itapiruna, municipio de Ta-
rumirim.

3.077, que cIa o nome de Djalma
Pinheiro Chagas 'as Escolas Reu-
nidas de Abaeté -

3.080, que dá o nome de Presi-
dente Carlos Luz ao Grupo Escolar
DernonstracäO, do Instituto de Edu-
cação, de Belo Horizonte.

3.081, que dá o nome de Djalma
Piitheiro Chagas ao 2.0 Grupo Es-
colar da cidade de Carmo do Pa-
ranaIba.

3.088, que cIa o nome de Dom
Alexandre Gonçalves do Amaral 'a
Escola Vocacional e de Aprendiza-
gem Industrial, da cidade de Uber-
lândia.

- Levanta-se a Reuniäo.
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StJMARIO: - CornparecimenbD
Ata - Discussöes dos vetos to-
tais opostos as ProposicOes de

Lei n°s. 2.765, 2.770, 2.954, 2.957,
2.990, 3.001, 3.077, 3.080, 3.081 e
3.088 - Encerrada a discussão

Votacão - Chamada - Ma-
nutencão dos vetos - Encerra-
mento - Ordem do Dia.

COIV1PARECIMENTO

- As 20,14 horas, comparecem
os Senhores:

Bonifdcio de Andrada - Leäo
Borges - Mario Hugo Ladeira -
João Navarro - Pinto Coelho -
Anuar Fares - Altair Chagas -
Alvimar Mourão - Artur Fagun-
des - Ataliba Mendes - Athos
Vieira de Andrade - Augusto Ze-
nun - Aureliano Chaves - Batis-
ta Miranda - Carlos Eloy - Car-
los Megale - Cicero Dumont -
Dermeval Fimenta Filho - Euler
Lafetá - Expedito Tavares - Flo-
rivaldo Dias - Geraldo Quintäo -
Gerardo Grossi - Gomes Moreira
- Hélio Garcia - Hermelindo Pai
ão - Homero Santos - Hugo

Castelo Branco - Ibrahim Abi-
Ackel - Jarbas Medeiros - Jeho-
vah Santos - Jorge Ferraz - Joa-
quim de Melo Freire - José de
Castro - José Maria Magalhães -
Ladislau Sales - Lélis Chaves -
Lücio de Souza Cruz - Luiz Jun-
queira - Manoel Costa - Maria
Pena - Martins Silveira - Nica-
nor Armando - Nunes Coelho -
Orlando Andrade - Otelino Sol -

Paultho Cicero - Pereira de Al-
meida - Fires da Luz - Raymun-
do Albergaria - Raul Fernandes
- Salim Nacur - Sebastião Anas-
tacio - Sebastião Nascimento -
Souza e Silva - Valdir Melgaco
- Waldir Morato - Waldomiro
LObo - Waithon Gouiart - Wil-
son Chaves - Wilson Modesto -
Wilson dePaiva - Wilson Ta.nu-
re.

- Corn a presenca de 63 Srs.
Deputados, o Sr. Presidente decla-
ra aberta a Reunião.

ATA

O SR. ANUAR FARES (4.0 Se-
cretário, nas funçös de 2. 0) -
Procede a leitura da Atá da Reü-
nião anterior, a qual é aprovada,
sem observacöes.

0 SR. PRESIDENTE - A pre-
sente Reunião destina-se a discus-
são e votação dos vetos totais
opostos as ProposiçOes de Lei n°s.
2.765, 2.770, 2.954, 2.957, 2.990,
3 001, 3.077, 3.080, 3.081 e 3.088.

Os vetos serão discutidos e vo-
tados globalmente. No entanto, Os
Senhores Deputados poderão, se
desejarem, requerer destaques pa-
ra a discussão e votacão de quais-
quer daqueles que estej am na pau-
ta dos nossos trabalhos.

Em discussão Os vetos. Não ha
oradores inscritos. Encerro a
discussão. Em votacão.

A Mesa convida para escrutina-
dores os ilustres Deputados Sebas-
tiäo Anastdcio e Euler Lafet. 0

Sr. Secretário vai fazer a chama-
da dos Srs. Deputados, e a Mesa
pede que S. Exas., na medida que
os seus nomes sejam chamados,
rèspondam "presente".

CHAMADA

O SR. PRESIDENTE - Corn a
palavra 0 Sr. 1.1 Secretário para
proceder a chamada dos Srs. De-
putados.

o SR. SECRETARJO - (Faz a
chamada).

o SR. PR.ESIDENTE - 0 Sr.
Secretário vai proceder a 2. cha-
mada dos Senhores Deputados.

- Feita a chamada, depositam
seu voto na urna os Senhores:

Bonifácio de Andrada - Mario
Hugo Ladeira - João Navarro -
Pinto Coelho - Anuar Fares -
Altair Chagas - Alvirnar Mourão
- Artur Fagundes - Ataliba Men-
des - Athos Vieira de Andrade -
Augusto Zenun - Aureliano Cha-
ves - Batista Miranda - Carlos
Eloy - Carlos Megale - Cicero
Dumont - Dermeval Pimenta Fi-
iho - Euler Lafetá - Expedito
Tavares - Florivaldo Dias - Ge-
raldo Quintäo - Gerardo Grossi
- Gomes Moreira - Hélio Garcia
- Hermelindo Paixão - Homero
Santos - Hugo Castelo Branco -
Jarbas Medeiros - Jehovah San-
tos - Jorge Ferraz - Joaquim de
Melo Freire José de Castro -
José Maria Magalhães - Ladislau
Sales - Lélis Chaves - Lücio de
Souza Cruz - Luiz Junqueira -
Manoel Costa - Maria Pena -
Martins Silveira - Nicanor Ar-
mando - Nunes Coelho - Orlan-
do Andrade - Otelino Sol - Pau-
lino Cicero - Pereira de Almeida
-- Fires da Luz -- Raul Fernandes -
Salim Nacur - Sebastião Anastá-
cio - Sebastjão Nascimento -
Sousa e Silva - Valdir Melgaco
- Waldomiro Löbo - Walthon
Goulart - Wilson Chaves - Wil-
son Modesto - Wilson de Paiva -
Wilson Tanure,

o SR. PRESIDENTE - Vota-
ram 60 Srs. Deputados.

Os Srs. escrutinadores väo pro-
ceder a contagem das sobrecartas.
(Pausa). 0 nümero de sobrecar-
tas confere corn o nümero de vo-
tantes.

Os Srs. escrutinadores vão pro-
ceder agora a apu.racão dos vo-
tos.

(Faz-se a apuracão).

MANUTENAO DOS VETOS

0 SR. PRESIDENTE - A Mesa
anuncia o resultado da apuraç,o.

No tocante a Proposicao de Lei
no. 2.765, os Srs. escrutinadores
apuram 59 votos, "Não"; 1 voto
em branco. Vitorioso 0 veto e
prejudicada a Proposição de Lei
citada.

No que se refere a Proposlcã.o
de Lei n9 2.770, o resultado foi
59 votos, "Não", 1 em branco.
Prejudicada a Proposicao de Lei
e vitorioso o veto oposto pelo Sr.
Governador do Estado.

Em relacao a Proposicäo de Lei
no 2.954, os Srs escrutinadores
apuraram 59 votos, "Não", a favor
do veto total oposto pelo Sr. Go-
vernador do Estado aquela Propo-
sicão de Lei, e urn voto em bran-
co. Mantido o veto e prejudica-
da a Proposicão de Lei.

No tocante a Proposicão de Lei
no 4.957, vota.ram, 59 Srs. Deputa-
dos, "Näo"; a favor, pois, do ve-
to oposto aquela Proposição de Lei
pelo Sr. Governador do Estado; e
1 voto em branco. Prejudicada
a Proposicão de Lei e vitorioso 0
veto.

Em relacão a Proposicão de Lei
no 2.990, o resultado apurado fol
o seguinte: 59 votos, "No", a fa-
vor do veto oposto pelo Sr. Go-
vernador do Estado, a referida
Proposição; e 1 voto em bran-
co. Mantido o veto e prejudica-
da a Proposicão de Lei.

A Proposicão de Lei n° 3.001
teve o seguinte resultado, relati-
vamente ao veto que me opOs 0
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Governador do Estado: a favor do
veto, 59 votos, e urn voto em bran-
cc. Pica prejudicada a Proposi-
ção de Lei e mantido o veto.

Os escrutinadores anunciarn 59
votos contra a Proposicäo de Lei
n° 3.007 e 1 em branco. Mantido o
veto total oposto pelo Governador
a referida Proposicäo.

Corn referência a Proposicão de
Lei n. 3.080, o resultado da vota-
çao ë o seguinte: 59 votos "Não",
isto e, a favor do veto oposto pe-
lo Governador, e 1 em branco.
Flea prejudicada a Proposição de
Lei e é mantido o veto total.

Quanto a Proposicäo de Lei n.°
3.081 o resultado é o seguinte: 59
votos "Não", contra a Proposico
de Lei citada, e 1 voto em bran-
Co.

mantido o veto e flea preju-

dicada a Proposico de Let n.
3.081.

Proposicão de Lei de n° 3.088
teve o seguinte resultado: 58 vo-
tos "Não", e 2 em branco. Fica,
assim, mantido o veto total opos-
to pelo Governador a Proposiçäo
de Lei n.° 3.088.

ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE - Esgota-

da a rnatéria destinada a esta Reu-
nião, a Mesa encerra os presentes
trabaihos, convocando os Senho-
res Deputados para a Reuniäo Or-
dinária de amanhã, a hora regi-
mental, corn a Ordem do Dia id
anunciada, e- bern assim para a
Reunião Extraordinária de ama-
nhä, as 20,00 horas, corn a Ordem
do Dia tarnbérn ja anunciada.

- Levanta-se a Reunião.

StJMARIO: Comparecimento - Ma
- Discussão dos vetos tota.is
opostos as Proposiçoes de Lei ns.
2.555, 2.608 e 2.885 - Encerra-
da a discussão - Votação -
Chamada - Apuração - Manu-
tencão dos vetos - Encerra-
mento - Ordem do Dia.

COMPARECIMEN'rO

-. As 20,08 horas, comparecem
os Senhores:

Bonifácio de Andrada - Leão
Borges - Mario Hugo Ladeira -
Jcão Navarro - Reny Rabello -
Pinto Coelho - Anuar Fares -
Agostinho Campos Neto - Altair
Chagas Alvaro Sales - Alvimar
Mourão - Artur Fagundes - Ata-
liba Mendes - Athos Vieira de An-
drade - Augusto Zenun - Aure-
liano Chaves - Batista Miranda
- Beneclito Xavier - Carlos Eloy
- Carlos Megale - Cicero Du-
mont - Daniel de Barros - Der-
meval Pimenta Filho - Euler La-
fetá - Expedito Tavares - Flori-
valdo Dias - Geraldo Quthtão -
Gerardo Grossi - Gomes Moreira
- Hello Garcia - Hermelindo
Paixão - Homero Santos - Hugo
Castelo Branco - Jair0 Magalhães

Jarbas Medeiros - Jehovah
Santos - João Luiz de Carvaiho
- João Vaz - Joaquim de Melo
Freire - José Luiz Baccarini -
José Maria Magalhães - Ladislau
Sales - Lélis Chaves - Lourival
Brasil - Lucia de Souza Cruz -
Luiz Junqueira - Manoel Costa -

Maria Pena - Marta Nair Montei-
ro - Martins Silveira - Nicanor
Armando - Nunes Coelho - Or-
lando Andrade - Otelino Sol -
Paulino Cicero - Pereira de Al-
meida - Pires da Luz - Raymun-
do Albergaria - Raul Fernandes
- Salim Nacur - Sebastiäo Anas-
tdcio - Sebastiäo Nascirnento -
Sette de Barros - Souza e Silva

Ulysses Escobar - Valdir Mel-
gaco - Waldir Morato - Waithon
Goulart - Wilson Chaves - Wil-
son Modesto - Wilson de Paiva
Wilson Tanure. 	 -

- Corn a presenca de 72 Srs.
Deputados, o Sr. Presidente de-
clara taberta a Reunião.

ATA

O SR. WALDIR MORATO - (°
Secretdrio "ad-hoc") - Procede a
leitura da Ata da Reun.iäo ante-
rior, a qual é aprovada, sern res-
tricöes.
DISCUSSAO DOS VETOS TOTAlS

OPOSTOS AS PROPOSIOES
DE LEI NS.° 2.555, 2.608 e 2.885
o SR. PRESIDENTE - A Mesa

passa a discussão dos vetos totais
opostos as Proposicôes de Lei n°s.
2.555, 2.608 e 2.885, para, em segul-
da, colocar a matéria em votacäo.

Os Srs. Deputados que o dese-
jarem, poderão requerer destaque
de qualquer das proposiçöes em
pauta.

Em discussäo Os vetos. (Pau-
sa). Não ha oradores inscritos.
Encerro a cUscussão,
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- Em votação. A Mesa vai no-
mear para EscrutinadoreS Os Srs.
Deputados Sebastião AnastáciO e
Euler Lafetd. (Pausa).

rato - Waithon Goulart - Wil-
son Chaves - Wilson Modesto -
Wilson de Paiva - Wilson Tanu-
res.
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CHAMADA

0 Sr. Secretário vai procecler 'a
chamada dos Srs. Deputados, pa-
ra a votacão da matéria.

A Mesa pede aos Srs.. Deputa-
dos para responderem 'a medida
que forem chamados pelo Sr. 1.0
Secretário.

- Feita a chamada, depositam
seu voto na urna os Serthores:

Bonifácio de Andrada - Ledo
Borges - Mario Hugo Ladeira -
João Navarro Reny Rabello -
Pinto Coelho - Anuar Fares -
Agostinho Campos Neto - Altair
Chagas - Alvaro Sales - Alvirnar
Mourão - Artur Fagundes - Ata-
liba Mendes - Athos Vieira de An-
drade - Augusto Zenun - Aure-
liano Chavés - Batista Miranda
Benedito Xavier - Carlos Eloy -
Carlos Megale - Cicero Dumont
- Daniel de Barros - Dermeval
Pimenta Filho - Euler Lafetá -
Expedito Tavares - Florivaldo
Dias - Geraldo Quintão - Gerar-
do Grossi - Gomes Moreira -
Hélio Garcia - Hermelindo Pai-
xão - Homero Santos - Hugo
Castelo Branco - Jairo Magalhães
- Jarbas Medeiros - Jehovah
Santos - João Luiz de Carvaiho
- João Vaz - Joaquirn de Melo
Freire - José Luiz Baccarini -
José Maria Magalhães - Ladislau
Sales - Lélis Chaves - Lourival
Brasil - Lücio de Sousa Cruz -.
Luiz Junqueira - Manoel Costa
- Maria Pena - Marta Nair Mon-
teiro - Martins Silveira - Nica-
nor Armando - Nunes Coelho -
Orlando Andrade - Otelino Sol
- Pereira de Almeida - Pires da
Luz - Raymundo Albergaria -
Raul Fernandes - Salim Nacur -
Sebastião Anastácio - Sebastião
Nascimento - Sette de Barros -
Sousa e Silva - Ulysses Escobar
- Valdir Melgaço - Walir Mo.

APURAcAO

o SR. PRESIDE NTE - Vota-
ram 71 Srs. Deputados. Os Srs.
escrutinadores vä0 proceder 'a con-
tagem das sobrecartas; (Pausa).

O SR. PRESIDENTE - Os Srs.
escrutinadoreS anunciarn que 71
sobrecartas foram depositadaS na
urna, nUrnero êste que correspOfl-
de ao de votantes. Vamos passar
'a apuraçãO. (Pausa).

A Mesa comunica ao Plendrio o
resultado da votacão relativamen-
te 'a Proposição de Lei n.° 2.555:
70 votos "nâo", e urn em branco,
a favor do veto total oposto, fi-
cando assim, prejudicada a propo-
sição.

- Arquive-Se. -
Quanto 'a ProposiçãO de Lei n.°

2.608, o resultado foi o seguinte:
70 votos "não" e urn em branco.
Mantido 0 veto, cai a Proposicão
de Lei citada.

- Arquive-Se.
No tocante 'a Proposicão de Lei

n.° 2.885, o resuitado apurado foi
o seguinte: 70 votos "não" e urn em
branco. Mantido o. veto do Sr.
Governador e prejudicada a Propo-
siçäo de Lei n.9 2.885.

- Arquive-se.

ENCERRAMENTO

O Sr. PRESIDENTE - Esgota-
da a matdria da pauta a Mesa en-
cerra os presentes trabaihos, con-
vocando os Srs. Deputados para a
Reunião Ordinária de amanhã 'as
14,00 horas, corn a Ordem do Dia
ja anunciada, bern assirn para ou-
tra Extraordinária no mesmo dia,
as 20 horas, corn a seguinte Ordem
do Pia;

ORDEM DO DIA

Reunio Extraordinária

23/3/66

As 20 horas:

Discussão dos vetos totals opos-
tos 'as Proposicöes de Lei ns.:

2.890, que autoriza o Govêrno
do Estado a criar urna Escola Nor-
mal Oficial na cidade de São Pe-
dro dos Ferros.

2.899, que autoriza 0 Govêrno do
Estado a criar uma Escola Normal
Oficial na cidade de Mesquita.

3.004, que autoriza o Govêrno do

Estado a criar urn Coldglo Esta-
dual na cidade de Ferros.

3.066, que autoriza o Govêrno do
Estado a construir urna Escola Fe-
minina de Forrnação Profissional,
na cidade de Juiz de Fora.

3.069, que autoriza 0 Govêrno do
Estado a criar urna Escola Normal
Oficial na cidade de Rio Piracica-
ba.

3.070, que autroiza o Govérno do
Estado a criar urn Instituto de
Educacão na cidade de Uberaba.

3.072, que autoriza 0 Govêrno do
Estado a criar urna Escola Normal
Oficial na cidade de Moema.

- Levanta-se a Reunião.
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SUMARIO - Compareciinento -
Ata - Expediente: - Mensagem
n° 1.055 (Projeto n o 3.577/66)
Oficios de n°s 1.027 1.028 e
1.029 - Oficios e Telegra-
ma - . Leitura e Apresenta-
cão de Froposicôes - ParecereS:
para 2.a discussão dos Proj etos
ns. 3 . 484, 3.485, 3.495, 3.508 e
3.560; para 3a discussão dos Pro-
jetos ns. 875/64, 3.477, 3.530 e
3.541; sôbre os RequerirnentOS
ns. 1.137, 1.143, 1.147, 1.159 e
1.168; e sôbre as IndicacSes ns.
1.042, 1.051, 1.052, 1.054, 1058,
e 1.063 - Discurso e Requeri-
mento do Sr. Athos Vieira
de Andrade - Indicação no 1.076
do Sr. Gomes Moreira - Comu-
nicaçöes dos Srs; Gomes Morel-
ra, Paulino Cicero, Alvim.ar Mou-
rão e Anuar Fares - Discursos
dos Srs . Waldomiro Lobo, Cice-
ro Dumont, Batista Miranda . e
Nunes Coelho. - DiscusSãO e o-
tação de ProposicSes - Comufli-
caçöes dos Srs. Alvimar Mourão
e Anuar Fares - Requerimento
do Sr. José de Castro (Arts. 94
e 95), discurso e Requerimento
n° 1.176 do Sr. Wilson Modesto
- Requerimento do Sr. Ibrahim
Abi-Ackel (Arts. 94 e 95) e dis-
curso do Sr. Alvaro Salles - Re-
querimento do Sr. Nicanor Ar-
mando.(Arts. 94 e 95) e discur-
so do Sr. Joaquim de Mello Frei-
re - Requerimento do Sr. Athos
Vieira de Andrade - AprovacO
- 2.a PARTE DA ORDEM DO
DIA - RequerimentOs dos Srs.
M a noe 1 Costa e Hélio Garcia
- Discussão Unica do Proj eto no
3.552 - Aprovaão do ubstitu-

tivo da Comissão de AgricultUra'
Indüstria e C o m é r c  0, salvo
emendas -- Requerimento do
Sr. Cicero Dumont - Deferi-
mento - Questôes de ordem
- Votaç5o da Emenda no i
- Discurso do Sr. Cicero Du-
mont - Questão de ordem - Re-
jeicão da emenda n q 1 - Verifi-
cacao - Chamada - Renovacão
da votacão;— Rejeiqão da ernen-
da no 1 e das ns. 2 e 3 - Apro-
vação da Emenda n° 4 - Ques-
tao de ordem -- Aprovaqão do
substitutivo da Comissão de
Agricultura, IndUstria e Corner-
cio, e da Emenda n o 4 - Prosse-
guimeñto da 2 .a discussão do Pro-
leto n° 3,544 - AprovacãO da
emenda n° 1; dp Art 2 1 ; da
emendas ns. 4. 2e 3; dos Arts.
3 e 40 ; questSes de ordem; Re-
eicão das emendas ns. 8 e 5;

aprovaçãodos Arts. 60 e 70; da
ernenda no 6; dos Arts. 90, 10, 11,
12, 13, 14 e 15 ., e da emenda n°
7 - 3.° discussão dos Projetos
ns. 3.540, 3.486 e 3.475 - 2.
discussão dos Projetos ns. 3.483,
3.487, 3.493 e 3.496 - 2. 4 dis-
cussão do Projeto n o 3.526— Re..
querirnento do Sr. Haul Fernan-
des - 2. a discussão do Projeto n
3.527 - D discussão do Projeton°
3.566 - 3.a discussão dos Proje-
tos ns. 3463,3.478,3.507,3.514
- 3.518 e 3.534 - 1.° discussão
dos Projetos ns. 3.565, 3.568,
3.569, 3.572 e 3.573 - 2a discus-
são do Projeto no 3.435 e 3. do
de n° 3.261 - Parecer de Reda-
.ção Final ao Projeto no 3.486 -
Encerramento - Orciem do Dia,

COMPARECIMENTO

As 14,13 horas, comparecem Os
Senhores:

Bonifácio de Andrada - Ledo
Borges - Mario Hugo Ladeira -
João Navarro Reny Rabello -
Pinto Coelho - Anuar Fares -
Agostinho Campos Neto - Altair
Chagas - Alvaro Sales - Alvimar
Mourão - Anibal Teixeira - Ar-
tur Fagundes - Ataliba Mendes
- Athos Vieira de Andrade - Au-
gusto Zenun - Aureliano Chaves
- Batista Miranda - Benedito
Xavier - Carlos Eloy - Carlos Me-
gale - Cicero Dumont - Daniel de
Barros - Délson Scarano - Derme-
val Pimenta Filho - Euler Lafetá -
Expedito Tavares - Florivaldo Dias
- Geraldo Quintao - Gerardo Gros-
si - Gomes Moreira - Hello Garcia
-. Hermelindo Paixão - Homero
Santos - Hugo Castelo Branco
Ibrahim Abi-Ackel - Jairo Maga-
lhS-es - Jarbas Medeiros - Jeho-
vah Santos - João Luiz de Carva-
lho - Jcão Vaz - Joaquim de Melo
Freire - José de Castro -,- José
Luiz Baccarini - José Maria Ma-
galhães - Ladislau Sales - Lélis
Chaves —Lourival Brasil - Lilcio
de Sousa Cruz - Luiz Junqueira
- Manoel Costa - Maria Pena -
Marta Nair Monteiro - Martins
Silveira - Nicanor Armando -
Nunes Coelho - Orlando Andrade
- Otelino Sol - Paulino Cicero -
Pereira de Almeida - Pires da Luz
- Raimundo Albergaria - Raul
Fernandes - Salim Nacur - Se-
bastiäo Anastácio - Sebastião Nas-
cimento -i Sette de Barros - Sin-
val Boaventura - Sousa e Silva
- Ulysses Escobar - Waldir Mo-
rato - Waldomiro Lobo - Wal-
thon Goulart - Wilson Chaves -
Wilson Modesto - Wilson de Pai-
va —i Wilson Tanure.

Corn a presenca de 77 Srs. De-
putados, o Sr. Presidente declara
aberta a Reunião.

ATA

O SR. PINTO COELHO - (30 Se-
cretário, nas funcães de 2 0) - Pro-

cede it leitura da Ata da ReuniãO
anterior, a qual é aprovada, sem
restricoes.

EXPEDIENTE

o SR. RENY RABELLO - (29
Secretário, nas funcSes de 1 0) -
Lé Expediente constante da Se-
guinto matéria:

MENSAGE!M NO 1.055

Belo Horizonte, 21 de marco de
1966.

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

Tenho a honra de submeter, por
intermédiO de Vossa Excelência,
ao alto pronunciamento dessa
Egrégia Assembléia Legislativa o
incluso Proj eto de Lei que tern por
objetivo doar a União terrenOs ne-
cessãrios a construcào de edificios
destinados ao funcionamento do
Centro Regional de Pesquisas Edu-
cacionais "João Pinheiro", impor-
tanto Orgão do Ministério da Edu-
cacao, subordiñado ao Instituto
Nacional de Estudos Pedagógicos
(INEP), e por êle criado e mantido.

0 Govérno do Estado considera
de sumo interésse a providência
aqui solicitada, pois a cessão de
terrenos rnencionados no Proj eto
de Lei, ora enviado a Vossa Exce-
lência, tornard possivel o funcio-
narnento de urn conjunto educa-
cional de alta eficácia, fadado a
alcançar metas essenciais para a
educação mineira e a ter profun-
das repercussöes em nossa cultu-
ra, em nossa economia, em- nosso
desenvolviniento, em resumo - na
vida da nossa civilização.

Antes de mais nada, e apropria-
do lancar em, relêvo que parte da
organização j a vinha funcionando
no Instituto de Educacão desta
Capital desde 1956, e 0 seu nUcleo
de irradiação se ëonstitui de gru-
pos de professôres que, a partir
daquele ano, gracas ao convênio
entre o Govérno americano, 0 Go-
vérno federal e a Govêrno mineiro,
forain preparadas, em instituiçäes
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dos Estados Unidos, especialinente
para os dificeis misteres a elas
confiados - o que veio comunicar
qualidade incomurn aos resultados
didáticos obtidos.

0 citado conjunto pedagógico,
que terá estrutura moderna e con-
tinuará informado por espirito
novo, compreendèrá, além das de-
pendências para a administracão,
para Os órgãos de pesquisas e para
Os de docurnentação e informação
pedagOgica, Cs seguintes ediflcios
especiais, todos êles planej ados e
corn suas respectivas piantas jâ
concluidas peibs Orgäos técnicos
do CARRPE:

a) jardirn cia infância e curso
pre-primário;

b) grupo escolar (escola-par-
que, corn capacidade para 1.000
crianças, e funcionamento em urn
So turno de 8,00 as 17,00 horas,
corn abundantes recursos pedagó-
gicos, entre Os quais ampias ofici-
nas de artes industrials, 0 que
possibiiitará a realização de flu-
merosas atividades (pintura, de-
senho, modelagern, canto, müsica,
danca, educacão fisica, etc.), para
500 alunos;

C) escola de prática, escola de
dernonstracão e escola de expert-
rnentacao para preparação magis-
terial;

d) escola de treinarnento, aper-
feicoarnento e preparação de pro-
fessôres pré-primários, primérios
e normals;

e) internato para 300 professô-
res e enfermaria:

D capela;
g) biblioteca e salas de leitura;
h) auditório para 800 pessoas;
I) oficinas gráficas para . publi-

cacão de livros, revistas, boletins
e impressos;

j) refeitOrio para professôres,
pessoal administrativo e alunos;

k) cantina;
1) garagem; 	 -
m) campos de esportes e pisci-

na.
Esse conj unto arquitetônico, que

terá as caracteristicas de urn
"campus" universitário e se enqua-
drará em harmoniosa moldura ur-

banistica, terá a sua construc5.o e
a sua manutencao asseguradas pe-
10 Programa de Assistência Técni-
ca e Financeira da União aos Es-
tados, e as despesas respectivas
correräo por conta dos recursos
consignados no orcamento federal
do Ministério da Educaçäo e Cul-
tura.

Dessa conjuncão de esforcos fe.
derais e estaduais, que consubs-
tanciará, seguramente, importan-
tissimo empreendimento educaclo-
nal, defluirá urna série de repr-
cussöes e conseqüências imediatas
e mediatas, para todo o contexto
cia vida mineira e para as futuras
geracSes.

Estou seguro de que os eminen-
tes representante 5 do povo de Mi-
nas Gerais saberão alca pcar o alto
sentido da medida que ora tenho
a honra de submeter a sua consi-
deração e aprovação.

Reitero a Vossa Exceiênóia as
expressOes de meu alto aprêco e
da mais distinta consideração.

(a.) Israel Pinheiro cia Silva -
Governador do Estado de Minas
Gerais.
- Publicar.

PROJETO NO 3.577/66

Autoriza doaç5o de e,irea de terre-
no ao Govêrno Federal para fun-
cionamento do Centro Regional
de Pesquisas Educacionais João
Pinheiro, do Ministério cia Edu-
cacao.
A Assembléia Legislativa do Es-

tado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica 0 Poder Executi-

vo autorizado a doar ao Govêrno
Federal os quarteirSes 39, 46, 47,
48, 52, 53 e 54, bern como parte do
quarteirão 43, todos proprieda-
de do . Estado, situados nesta Ca-
pital, no bairro da Gameleira, con-
forme planta aprovada do "Piano
de Urbanização da Fazenda da
Gameleira".

Art. 20 - Os terrenos menclo-
nados no artigo anterior destinar-
-se-ão a construcao, mediante em_
prégo de recursos consignado5 ao
Ministério cia Educacao e Cultura,

do Centro Regional de Pesquisas
João Pinheiro que cornpreenderá
além dos edifIcios para a adminis-
tracão, para os órgäos de pesquisas
e para os de documentacão e in -
formacãO pedagOgica, os destina-
dos a jardim da infancia e curso
pré-primário; grupo escolar (esco-
la-parque), escola de prática, es-
cola de demonstração, escola de
experimentacão; escoia de treina-
mento, aperfeicoamento e prepa-
racão de professôres, pré-primári-
os, prirnãrios e normais; internato
para 300 professôres e enfermaria;
capela, biblioteca, auditório, ofici-
nas grficas, refeitOrio, cantina,
garagem, campos de esportes e pis-
cina, para funcionamento de con-
junto reservado a educacão em Mi-
nas Gerais.

Art . 30 - Os terrenos doados
por .esta lei reverterão ao patrim6-
nio do Estado no caso de, em qual-
quer tempo, ser desvirtuada a des-
tinacão prevista no artigo anterior.

Art. 40 - Revogam-se as dispo-
sicSeS em contrário.

Art. 5. - Esta lei entrará em
vigor na data de sua pubiicacão.

Dado no Palácio cia Liberdade,
aos...

- Pubiicado o Projeto, inciva-se
em Ordem do Dia. -

OFfCIO NO 1.027

Belo Horizonte, 21 de marco de
1966.

Exmo. Sr. Presidente cia Assem-
bléia Legisiativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Acusando o recebimento do Oil-
do no 365/66/CF, do ano em curso,
dessa ilustre Presidência, tenho a
honra de comuiiicar a Vossa Ex-
celência que, de acôrdo corn a sua
solicitacão, determinei a retifica-
ção da Lei n° 3.356, de 12 de mar-
go de 1965, conforme publicação
na edicäo do "Minas Gerais", de 15
do corrente mês.

Sirvo-me do ensejo para renovar
a VossaExcelência meus protestoS
de elevada e distinta consideração.

(a.) Israel Pinheiro da Silva -

Governador do Estado de Minas
Gerais.

- Ciente. Pubiicar.

OFICIO Nc 1.028

Belo Horizonte, 21 de marco de
1966.

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

Tenho a honra de acusar 0 re-
cebimento do Oficio no 405/66/CF,
datado de 9 de marco corrente, em
que Vossa Excelência me comuni-
ca haver essa Egrégia Assembiéia
Legislativa aprovado o veto parci-
al oposto a Proposição de Lei n°
4.482.

Ao rnanifestar a Vossa Excelên-
cia os meus agradecimentos pela
gentileza da comunicacao, desejo
prevalecer-me do ensejo para re-
novar-ihe os protestos de meu alto
aprêço e consideracao.

(a.) Israel Pinheiro cia Silva -
Governador do Estado de Minas
Gerais.

- Ciente. Publicar.

OFfCIO No 1.029,

Belo Horizonte, 21 de marco de
1966.

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

Tenho a honra de acusar o re-
cebimento do Oficlo n.° 340/66/
ECR, datado de 4 de marco cor-
rente, em que Vossa Excelência me
comunica haver essa Egrégia As-
8embi6ia Legislativa aprovado o
veto parcial oposto a Proposicão de
Lei n° 3.898.

Ao rnanifestar a Vossa Excelên-
cia Os meus agradecimentos pela
gentileza cia comun icacão , desejo
prevalecer-me do ensejO para re-
novarihe 08 protestos de meu alto
aprêco e consideração.

(a.) Israel Pinheiro cia Silva -
Governador do Estado de Minas
Gerais.

- Ciente. Publicar.
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Em 14 de marco de 1966.
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Em referência ao Of icio n o 3.992
de 18, de novembro de 1965, no
qual V. Exa. solicita a criação de
uma exatoria federal em Nazare-
no, nesse- Estado, cabe-me comuni-
cal a V. Exa. que o Departamento
de Arrecadação , ouvido 'a respeito,
in'-forma que, no momento, a me-
dida solicitada não interessa a ad-
ministração fazendária em virtude
cia transferência da arrecadação
para os estabelecimentos bancá
nor-.

Aproveito a oportunidade para
renovar a V. Exa. os protestos de
minha alta estima e distinta con-
sideração.

(a.) Octáv-io Gouvêa de Bulhoes
* Ministro cia Fazenda.

- Ciente. Publicar.
OFf ClO

Blo Horizonte, 16 de marco de
1966.

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

Tenho a satisfaçäo de me din--
gfr a Vossa Excelência para envi-
ar-ihe, em anexo, cópia cia infor-
macão prestada pelo Servico Ha-
diotelegrafico, a respeito de assun-
to do seu interêsse.

Prevaleço-me cia oportunidade
para reafirmar-ihe as expressOes
de- todo o méu aprêco e considera-
ção.

(a.) Murilo BadarO - Secretá-
rio de Estado do Govêrno.

(COPIA)
"Senhor Chefe do DA:
Com referência, a dvolução de

radiogramas do Senhor Presidente
cia Assembléia, encaminhados a
êste Srvico, informamos o se-
guinte:

1 - Todos os radiogramas desti-
navam-se a localidades que não
possuem estacOes radiotelegráficas
dêste Serviço.

Essa providência sempre consti-
tulu norma dêste Servico, confor-
me orientacão superior, visando a
moderação de despesas do Gabine-
te Civil, face ao elevado custo das
tarifas telegráficas atuais.

2 - Os radiograma 5 do Senhor
Presidente cia Assernbléia, destina-
dos as localidades que possuem es-
tacöes de nossa rêde, tiveram en-
caminhamento normal.

Face ao exposto e considerando
a volumosa correspondência diana
encaminhada a êste Servico, pro-
cedente de todos or órgãos da ad-
ministraçäo püblica estadual (in-
clusive das reparticöes fedérais e
municipais, no interior do Estado),
torna-se indispensável que se es-
tabeleca nova orientacão de tra-.
baiho para êste setor, para coibir
fatos dessa natureza.

(a.) Dr. Norton Starling - Eng.°
Civil e de Telecomunicaçôes, Che-
fe do SRT

- Ciente
.
 Publicar.

OFfCIO
Belo Horizonte, 8 de marco de

1966.
Exmo. Sr. Presidente da Assern-

bléla Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Apraz-me acusar .p recebimento
de seu prezado Ofièio n' 179/66/
LL . de 7 de fevereiro ültimo, e
agradecer a comunicacao de haver
sido eleita a Comissão Executiva
que dirigirá Os trabalhos da 4.

'Sessão Ordinária da 5 •a Legislatu-
ra da Assembléla Legislativa de
Minas Gerais, presidida por Vossa
Exceléncia.

Formulando votos pelo feliz dc-.
sempenho de mandato de todos os
componentes da nova Mesa Dire-
tora, vaiho-me do ensejo para re-
novar-lhe os protestos de meu ele-
vado aprêço.

(a.) Evaristo S. de Paula - Se-
cretário da Agricultura

- Ciente. Publicar.
OFf dO

Belo Horizonte, 17 de marco de
1966. 	 -

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

Tenho a satisfacão de agradecer
a Vossa Excelência a gentileza de
seu. Oficio no 44/66, em o qual se
dignou transmitir-me convite para
assistir a Aeunido Solene cia Egré-
gia Assembléia Legislativa, com 0
urn especial de- conferir ao Doutor
Yukichi Sugihara o tItulo de "Ci-
daclão Honorário de Minas Gera-
is,,.

Sirvo-me do ensejo para reite-
rar-ihe a expressão de meu alto
aprêço e distinta ccnsideracao.

(a) Austregesilo Ribeiro de Men-
dcnca - Secretánio de Estado da
Saüde.

- Ciente. Publicar.

TELFIGRAMA

Exmo. Sr. Presidente cia Assem-
bléia Legislativa do Estado dc Mi-
ran Gerais.

Corn referéncia ao Oficio n9
3.488/65/LN de 4-10-65 vg relati-
o ao requerimento n° 1.000 vg

Ce q U e é primeiro signatário
c Deputado Moreira Junior vg
iaforrno vg de ordem do SenhOr
Ministro vg que o assunto tomou
neste Ministérjo o n9 301.211/66 e
ioi encaminhado ao DNPS para
conhecimento técnico - e adoção
das providências cabIveis pt SDS
- Joito Tamer Subchefe Gabinete
Ministro Trabaiho Brasilia.

- Ciente. Publicar.
- Passa-se a

LEITURA E APRESENTAcAO
DE PROPOSIcOES

PARECERES
- Pelos respectivos relatores são

enviados a Mesa os seguintes pa-
receres:

PARECER PARA DISCUSSAO DO
PROJETO N° 3.484/65

Comissão de Constituição, Legi.ila-
cão e Justiça

Proveniente da Mensagern Espe-

cial n° 969, o Projeto n° 3.484/65
dispöe sObre a criacão do Coléglo
Normal Oficial da cidade de Abae-
té.

Considerando como iniciativa
j usta, oportuna e constitucional,
opinarnos favorãvelmente a sua
aprovacao, em segunda discussão,
nor t6rmo5 em que se encontra
elaboraclo o Projeto. 	 - -

Sala "José Proença", 8 de marco
de 1966.

(aa-) Hugo Castelo Branco, Pre-
sidente - Jairo Magalhães, Rela-
tTr - Carlos Eloy - Haul Fernan-
des - Maria Pena - Lücio de Sou-
sa Cruz - Expedito Tavares.

- Publicado o Parecer, inclua-se
o Projeto em Ordem do Dia.
PARECER PARA 2. q6 DISCUSSAO

DO PROJETO N9 3.484/65
Comião de Educação e Cultura

O Proj eto no 3.484/65, oriundo
' de Mensagem governamental, dir-
poe sôbre a criação do Colegio Nor-
mal Oficial cia cidade de Abaeté.

A medida muito beneficiará ao
jovens do municipio de Abaeté e
localidades circunvizinhas. Somor,
portant,o, favorávejs a aprovação
do Proj eto, em segunda discussão,
tal c°mo se encontra redigido.

Sala "José Proença", 16 de mar.
co de 1966.

(aa.) Lourival Brash, Presidente
- Ataliba Mendes, Relator - Be-
nedito Xavier.

- Publicado o Parecer, inclua-se
O Projeto em Ordem do Dia.
PARECER PARA 2.a DISCUSSAO

PROJETO No 3.484/65
Comissão de Finanças, Orcaniento

e Tomada de Contas
0 Projeto n° - 3.484/65, Oniundo

de mensagem goverilamental, dir-
pOe sôbre a criação do Colégio
Normal Oficial da cidade de Abae-
té.

A medida muito beneficiara aos
jovens do municipio de Abaeté e
loc-alidades circunvizinhas. Somos,
portanto, favoráveis a aprovaão
do Proj eto, em segunda discussão,
no T'ermos propostos.
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Sala "José Proença", 23 de mar
çø de 1966.

(aa.) Artur FagundeS, presideti-
te - Wilson Modesto, Relator -
Martins Silveira - Délson Scara-
no - Sebastião AnastãciO.

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

PARECER PARA 2.a DISCUSSAO
DO PROJETO NQ 3.485/65

Comissão de ConstituicãO, Leg31a-
cãO e Justica

Segundo 0 Projeto n° 3.485/65,
de origem governamental, flea
criado urn Colegio Comercial Ofi-
cial na cidade de São Lourenco.

Muito feliz é a presente inicia-
tiva, visando assim a ampliar a
rêde ofjcial de ensino de nivel Se-
cundário em nosso Estado.

ConcluimoS favoràvelmente a
aprovacãO do Proj eto, em sua se-
gunda fase de discussão, tal como
foi êle enviado ao Poder Legisla-
tivo.

Sala "José Proença", 19 de mar-
go de 1966.

(a) Hugo Castelo Branco, Presi-
dente - Raul Fernandes, Relator
- Expedito TaraveS - José Luiz
Baccarini - Jairo MagalhãeS.

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

PARECER PARA 2.a DISCUSSAO
DOPROJETO NO 3.485/65

Comião de Educacão e Cultura

0 Projeto nc' 3.485/65, de au-
toria governamental, dispöe so-
bre a eriacão de urn Colégio Co-
mercial Oficial na cidade de São
Lourenco.

Esta Comissão, examinando-O, é
de parecer favorável a sua aprova-
cão em 2.a dlscusSão, nos têrmos
em que estO. redigido.

Sala "José Proenca", 16 de mar-
go de 1966.

(aa.) Lourival Brasil,. presidente
e Relator - Benedito Xavier --
Ataliba Mendes.

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

PARECER PARA 2.a DISCUSSAO
DO PROJETO NO, 3.485/65

Comissâo de Financas, Orcamento
e Tornada tie Contas

De autoria do Poder Executivo é
o Projeto n° 3.485/65, que cria o
Colégio Comercial Oficial no mu-
nicipio de São Lourenco.

A douta Comissão de Constitui-
ção, Legislação e Justiça, exarni-
nando-o, concluiu pela sua apro-
vacão.

Esta ComisSão, também, exami-
nando-o é de parecer favorável a
sua aprovacão, em 2.a discussão,
nos têrmos em que se encontra re-
digido.

Sala "José Proenca", 23 de mar-
cc de 1966.

(aa. ) Artur Fagundes, Presiden-
te - Martins Silveira, Relator
Wilson Modesto - Sebastião AnSs-
tãcio - Délson Scaraflo.

- Publicado o Parecer, incluase
o Projeto em Ordem do Dia.
PARECER PARA 2.c' DISCUSSAO

DO PROJETO NO 3.495/66

Comissã.o de ConstitiicãO, Legisla-
cão e Justica

De origern governamental é o
Proj eto em exame, através do qual
fica criado o curso secundário do
29 (segundo) ciclo no Coléglo Nor-
mal Oficial Vital Brasil, na cidade
de Campanha.

A proposicão merece o nosso in-
teiro apoio, pois trata-Se de me-
dida justa, oportufla e constltUCio-
nal.

Assim sendo, concluimos pela
aprovacão do Proj eto, em segunda
discussão, tal como foi elaborado
pelo Poder Executivo.

Sala "José Proenca", 1 0 de mar-
go de 1966.

(aa.) Hugo Castelo Branco, Pre-
sidente - Raul Fernandes, Rela-
tor - Jarbas Medeiros - Carlos
Eloy - Expedito Tavares - José

Luiz Baccarini - Jairo Magalhães.
- Publicado o Parecer, inclua-se

o Projeto em Ordem do Dia.

PARECER PARA 2.a DISCUSSAO
DO PROJETO NQ 3.495/66

Comião de Edueacäo e Cultura
O Projeto 1,1 9 3.495/66, oriundo

de mensagem governamental, dis-
pOe sObre a criação do curso se-
cundário do 2. ciclo no Colégio
Normal Oficial "Vital Brasil", da
cidade de Campanha.

A medida é justa e oportuna. So-
mos, portanto , favoráveis a apro-
vacão do Proj eto, em segunda dis-
cussão, tal como se encontra redi-
gido.

Sala "José Proenca", 16 de mar-
go de 1966.

(aa.) Lourival Brasil, Presiderjte
- Benedito Xavier , Relator -
Ataliba Mendes.

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

PARECER PARA 2.c'. DISCUSSAO
DO PROJETO NO 3.495/66

Comissão de Financas, Orcamento
e Tomada de Contas

0 Projeto n° 3.49/66, oriundo
de mensagem governamenta, dis-
pOe sôbre a criação do curso Se-
cundOrio do 20 ciclo no Colégio
Normal Oficial "Vital Brasil", da
cidade de Campanha.

A medida é justa e oportuna.
Somos, portanto, favoráveis a apro-
vaçao do Proj eto , em segunda diS-
cussão, tal como se eicontra redi-
gido.

Sala "José Proença", 23 de mar-
go de 1966.

(aa.) Artur Fagundes, Presiden-
te - Wilson Modesto, Relator -
Délson Scarano - Sebastião Anas-
tãcio.

- Publicado 0 Parecer, inclua-se
o Projeto em Orciem do Dia.
PARECER PARA 2.a DISCUSSAO

DO PROJETO NQ 3.508/66
Coinissão de Constituição, Legb1a-

cão e Justiça
De iniciativa governamental é 0

presente Proj eto, o quad visa a con-
ceder auxilio financeiro ao Sindi-
cato dos Assistentes Sociais do Es-
tado de Minas Gerais.

Por se tratar de medida justa,
oportuna e constitucional, somos
de parecer favorável a sua aprova-
ção em segunda discussão, nos têr_
mos em que o Proj eto se encontra
redigido -

Sala "José Proença", 1 0 de mar-
go de 1966.

(aa.) Hugo Castelo Branco, Pre-
sidente - CarlOs Eloy, Relator -
Jarbas Medeiros - Raul Fernan-
des - Jairo Magalhães - José
Luiz Baccarini - Expedito Tavares.

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

PARECER PARA 2.a DISCUSSAO
DO PROJETO NO 3.508/66

Comissão de Financas, Orcamento
e Tomada de Contas

De autoria do Poder Executivo é
o Proj eto n° 3.508/66 , que concede
auxjlio financeiro ao Sindicato dos

ssistentes Soclais dd Estado de
Minas Gerais, para pagamento da
aquisicao de sua sede própria.

A Comissão de Constituição, Le-
gislação e Justiça emitiu parecer
favorável a sua aprovaçao.

Examinandoo, somos de pare-
cer favorável a sua aprovacao, em
2•a discussão, nos têrmos em que
se encontra redigido.

Sala "José Proenca", 23 de mar-
go de 1966.

(aa.) Artur Fagundes , Presiden-
te - Délson Scarario, Relator -
Martins Sllvera - Sebastião AnaS-
tácio - Wilson Modesto.

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

PARECER PARA 2. DISCUSSAO
DO PROJETO NQ 3.560/66

Comissão de Constituição, Legi,1a-
cão e Justica

De iniciativa governamental, 0
Projeto no 3.560/66 visa a abrir a
Secretaria de Estado da Educação, -
para o Conselho Estadual de Edu-
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cação, o crédito especial de Cr$..
64.800.000 (sessenta e quatro ml-
lhôes e otocentoS mil cruzeiros).

Considerando tratar-se de pro
poiçãO, justa, oportufla e nãO ca-
recedora de objeç5.o legal ou con-
titucior'al. nosso parecer Se conclui
no sentido de que o Proj eto deva
ser aprovado em segunda. discus
sao, tal como I oi redigido original-
mente.

Sala "José Próença", 23 de mar-
go de 1966.
1. (aa.) Hugo Castelo Branco, Pre-
sidente e Relator - Expedito Ta-
vares - Raul Fernandes - Jar-
bas MedeiroS - Carlos Eloy.

- PublicadO o Parecer, inclua-se
o Projeto em Ordem do Dia.
PARECER PARA 2.a DISCUSSAO

DO PROJETO NO 3.460/66
Comissão de FinancaS, Orçamento

e Tomada de Contas
O Projeto n° 3.460/66, de origem

governamental, abre o crédito es-
pecial de Cr$ 64.800.000 (sessenta
e quatro milh6es4 e oitocentos mu
cruzeiros) a Secretaria de Estado
da Educacão, Para o Conselho Es-
tadual de EducacãO.

Ao exarniflã-lo, a douta Comis-
são de ConstitUicão, Legislacão e
Justica aprovou-o em segunda dis-
cussão, sem emendaS.

Assim sendo, nesta oportunida-
de, expresSamo-nos favoravelrnefl
te 'a sua aprovacãO em segunda
discussãO, nos têrmos em que se
encontra elaborado.

Sala "JOSé Proenca", 23 de mar-
go de 1966.

(aa.) Artur Fagundes, Presiden-
te e Relator - Délson Scaraflo -
Sebastião Anastãcio - Martins Sil-
veira - Wilson Modesto.

- Publicado o parecer, incua-Se
o Projeto em Ordern do Dia.
PARECER PARA' 3 •a DISCUSSAO

DO PROJETO No. 875/64
ConjissãO de FinancaS, OrcamentO

e Tomada de Contas
O Projeto n° 875/64, de autoria

do nobre Deputado Sinval Boaven-

trias Extrativas do Estado de Mi-
nas Gerais.

Foi aprovado em 2.- discussão,
sem alteracôes.

Examinando-o, somos de pare-
cer favorãvel 'a sua aprovacão, em
3 discussão, nos têrmos em que
se encontra redigido.

Sala "José proenca", 23 de mar
go de 1966.

(aa.) Artur Fagundes. Presiden-
te - Dlson Scarano, Relator -
Martins Silveira - Sebastião Anas-
tãcio - Wilson Modesto.

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

PARECER PARA 3,a DISCUSSAO
DO PROJETO NQ 3.530/66

Cornissâb de Financas, Orçamento
e Tomada de Contas

De autoria do Govêrno do Esta-
do é o Projeto n° 3.530/66, que
dispöe sôbre a desaprnpriacão de
bens e instalacôes elétricas pertên-
centes a Prefeitura Municipal de
Plum-i.

Foi aprovado em 2.a discussão,
scm alteraçöes.

Esta Comissão, examinando-o,
conclui pela sua aprovacão, em 3•a
discussão, nos têrmos em que se
encontra redigido.

Sala "Jcsé Proenca", 23 de mar-
co de 1966.

(aa.) Artur Fagundes, Presiden-
te - Martins Silveira, Relator
Délson Scarano - Sebastião Anas-
tá.eio - Wilson Modesto.

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

PARECER PARA 3a DISCUSSAO
DO PROJETO NO 3.541

Coniissão de Finanças, Orcamento
e Tomada de Contas

De autoria do Poder Executivo
é o Projeto no 3.541, que concede
pensão mensal vitalicia de CrS
63.000 (sessenta e trés mil cruzei-
ros) 'a Dona Julieta Fernandez de
Rezende, filha do senhor João Fer-
nandes de Rezende, ex ayaliador
judicial,

Foi aprovado em 2.a dlscussão,
scm emendas.

Esta Comissão, examlnando-o,
conclui favoràvelmente it sua apro-
vaçäo, em 3-c discussão, nos têr-
mos em que se encontra redigido.

Sala "José Proença", 23 de mar-
go de 1966.

(aa.) Artur Fagundes, Presiden-
te - Martins Silveira, Relator -
Wilson Modesto - Sebastião Anas-
tácio - Contra o Parecer - Del-
0n Scarano.
- Publicado 0 Parecer, inclua-se

o Projeto em Ordem do Dia.

PARECER SOBRE 0 REQUERI-
MENTO NQ 1.137

Com.isão de Transportes, Comuni-
caçöes e Obras Páblicas

Através da presente proposicão,
o nobre Deputado Jairo Magalhães
formula veemente apêlo ao Exmo.
Sr. Professor Oscar de Oliveira,
Presidente da Companhia Vale do
Rio Doce, no sentido de que o "rá-
pido", mantido pela emprêsa e
que perf as o trecho Belo Horizon-
te-Vitória faca uma parada de
trés minutos na localidade de Pe-
riquito, distrito de Acucena.

Sendo uma proposição justa e
oportuna, opinamos favor'avelinen-
te a sua apnovacão.

Sala "José proença", 23 de mar-
co de 1966.

(aa.) Raymundo Albergaria,
Presidente - Gerardo Grossi, Re-
lat n - Lücio de Souza Cruz -
Wilson Modesto.

- Publicar.

PARECER SOBRE 0 REQUERI-
MENTO NO 1.143

Comsão de Transportes, Comuni-
caçSes e Obras Piiblicas

Através da presente proposição,
o nobre Deputado Nicanor Neto
Armando formula veemente apêlo
ao Exmo - Sr. Presidente da Repü-
blica, ao Exmo. Sr. Ministro da
Viacão e ao Exmo. Sr. Diretor da
Viação Férrea Centro Oeste, no
sentido de determlnarem o alar-
gamento cia bitola dos trilhos de

tura, modifica o critérlo de co-
brança de tributos sôbre a trans-
ferência de veiculos usados.

Foi aprovadO em 2. discuss5a	 o.
de acôrdo corn o substitutivo da
Comissão de Finanças.

Devolvido a esta Comissão Para
opinar Para 3 •a discussão, nos foi
distribuido em 16 de marco i1ti-
mo.

Antes de emitirmoS nosso pa
recer, solicitamos audiencia da As-
sessoria Tecnico-LegislatiVa desta
Casa, consultando-a sôbre a consti-
tucionalidade da rnatéria. Esta ar-
gumenta que 0 proj eto não au-
menta despesa püblica, já que se
ref ere apenas 'a receita publica.
Dai não tratar-se de inconstitu-
cional.

Aquêle Orgão, consultando as au-
toridades fiscais e as autoriddes
policiais,, responsãveis pelos assun-
tos de tr5nsito, delas recolheu In-
formaçöes de que o proj eto, no
moinento, é •inoportuno, pois ira
disciplinar a matéria amp1amente
inclusive pela regulamentacão do
chamado "recibo em branco".

Assim, examinando-o, somos de
parecer pela rejeição da relerida
propOSiçao, adotandO-se as infor-
maçöes prestadas , pela Assessoria
Tecnico-LegiS1atiV.

Sala "José Proeñca", 23 de mar-
go de 1966.

Este é o nosso parecer.
(aa.) Artur Fagundes, Presiden-

te - Martins Silveira, Relator -
Wilson Modesto - Sebastião Alias-
tácio - Delson Scarano.

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

PARECER PARA 3a DISCUSSAO
DO PROJETO N O 3.477

Comissão de Financas, OrcamentO
e Tomada de Contas

DC autOria do GovêrnO do Esta-
do é o Projeto n° 3.477, que auto-
nsa a concessão de auxilio, em ti-
tubs da Divida Püblica Estadual,
Para constitUicãO do patrimôfliO
da FundacãO Para Proteção e Am-
paro dos TrabaihadOreS nas Inthis-
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76 cm, Para 1,00 metro, entré as
localidades de Antonio Carlos e
Aureliaflo Mourão.

Sendo uma proposicäo justa e
oportuna opinamos favoràvelmen-
te h sua aprovação.

Sala "José Proenca", 23 de mar-
go de 1966.

(aa.) Raymundo Albergaria,
Presidente - Lücio de Souza Cruz,
Relator - Wilson Modesto - Ge-
rardo Grossi.

Publicar.

PARECER SOBRE 0 REQIJERI-
MENTO NO 1.147

Comiøsão de Transportes, Comuni-
cacöes e Obras Pithilcas

Através cia presente proposlção,
o nobre Deputado Batista Miran-
da formula veemente apêlo ao
Exmo. Senhor Ministro das Minas
e Energias, no sentido de desta-
car, da verba global, Os recursos
Para execução das obras de exten-
são das linhàs da CEMIG aos mu-
nicipios de Pescador, Nova Módi
ca e São José do Divino, na Co-
marca de Itanhomi, Rio-Bahia.

Sendo uma proposicäo justa e
oportuna, opinamos favoràvelmen-
te a sua aprovação.

Sala "José Proenca", 23 de mar-
go de 1966.

(aa.) Raymundo Albergaria,
Presidente - Wilson Modesto, Re-
lator - Gerardo Grossi - Lücio
de f9puza . Cruz.

- Publicar.

PARECER SOBRE 0 REQUERI-
MENTO N.° 1.159

Comissão de Educacão e Cultura

o nobre Deputado José de Castro
Ferreira, através da -presente pro-
posicão, indica ao Sr. Secretá-
rio da Educacão a urgente necessi-
dade de providenciar o inIcio das
aulas do Grupo Escolar Maria Sa-
lomé Pena, no bairro São Bernaxdo,
ainda neste ano.

(A mecUcla 6 justa e oportuna. So-

mos, portanto, pela sua aprovação
e consequente encaminhamento.

Sala José Proenca, 23 de marco
de 1966.

(aa.) Lourival Brasil, Presidente
-. Benedito Xavier, Relator - Wil-
son Chaves - Ataliba Mendes.

- Publicar.

PARECER SOBRE 0 REQUERI-
MENTO - NO 1.168

Comissão de Transporte, Comunica.
cöes e Obras Püblicas

Através da presente proposicão,
o nobre Deputado Ledo Borges for-
mula veemente apélo aos Exmos.
Srs. Presidente cia Repüblica, Mi-
nistro da Viacão e Diretor Gerai
dos Correios e Teldgrafos, no sen-
tido de que seja criado e instalado
urn Pôsto Telegrafico em Itapagipe.

Sendo urna proposicâo justa 'e
oportuna, opinamos favoràvelmen-
te a sua aprovação.

Sala "José Proenca", 23 de marco
de 1966.

(aa.) Raymundo Albergaria, Pre-
sidente - Wilson Modesto, Relator
- Gerardo Grossi - Ldcio de Sou-
za Cruz.

— Pubilcar.

PARECER SOBRE A INDIcAcAO
N.° 1.042

Comissâo de Transportes, Cornuni-
caçöes e Obras Püblicas

o nobre Deputado João Lulz de
Freitas apresentou a consideracfto
desta Casa a presente proposlço,
na qual indica ao Govêrno do Es-
tado a necesidade urgente do en-
vio a esta Assembléia do mensa-
gem encaminhando projeto de lei,
concedendo auxilio financeiro a
Santa Casa de MisericOrdia, da ci-
dade de Caeté.

Examinando-a, somos de parecer
favorável ao seu encaminhamento.

Sala "José Proença", 23 de marco
de 1966.

(aa.) Arthur Fagundes Presi-

dente - Delson Scarano, Relator
-. Wilson Modesto - Martins Sil-
veira - Sabastião Andstacio.

- Publicar. -

PARECER SOBRE A INDICAA0
N.° 1.051

Comissâo de Transportes, Comuni.
caçSes e Obras Püblicas.

Através da presente proposição,
o nobre Deputado Jorge Ferraz
formula veemente apelo ao Exmo -
Sr. Governador do Estado, no sen-
tido de determinar o asfaltamento
da estrada Lagoa Santa-Guanhães,
passando por Jaboticatubas e Ser-
ra do CipO.

Sendo uma proposicäo justa e
oportuna, opinamos favoràvelmente
a sua aprovacão.

Sala "José Proenca", 23 de mar-
go de 1966.

(aa.) Raymundo Albergaria, Pre-
sidente - Gerardo Grossi, Relator
- LUclo de Souza Cruz - Wilson
Modesto.

- Publicar.

PARECER SOBRE A INDIcAcA0
N. 1.052

Comissão de Transportes, Comuni-
cacSes e Obras Páblioas

Através da presente proposicão, o
nobre Deputado N i c a no r Ar-
mando formula veemente apêlo ao
Exmo. Sr. Governador do Estado
e ao Sr. Diretor do Departamento
Estadual de Estradas de Rodagem
no sentido de determinarem o pa-
trolamento cia rodovia que liga São
João del Rei a Ritápolis e outros
municIpios, bern como cia concreti-
zação do Proj eto rodoviário Para
a ligacão de São João del Rei a
Oliveira.

Sendo uma proposicão justa e
oportuna, opinamos favor'avelmente
a sua aprovacão.

Sala "José Proenca", 23 de marco
tie 1966.

(aa.) Raymundo Albergaria, Fre-

sidente - LUclo tie Souza Cruz, Re-
lator - Wilson Modesto - Gerardo
Grossi.

- Publicar.

PARECER SOBRE A 1NDIOAcAO
N. 1.054

Comissão de Transportes, Comuni-
cacöes e Obras PtIblieas

Atravds da presente proposicão,
o nobre Deputado Ulysses Escobar
formula veemente apOlo ao Exmo.
Senhor Diretor do DepartamentO
de Estradas de Rodagem no senti-
do de que a Rodovia Estadual, de-
marcada corn o trajeto de Parai-
sOpolis, passando por Cachoeira de
Minas a Fernäo Dias, seja modifi-
cada Para ParaisOpolis, Cachoeira
de Minas, Bairro São José cia Ca-
chbeirinha e Rodovia Juscelino
Kubitschek.

Sendo uma proposicão justa e
oportuna, opinamos favoravelmen-
te it sua aprovacão.

Sala "José proenca", 23 de mar-
go de 1966.

(aa.) Raymundo Aibergaria, Pre-
sidente - Lücio tie Souza Cruz, Re-
lator' - Wilson Modesto - Gerardo
Grossi.

- Publicar.

PARECER SOBRE A INDICAcAO
N. 1.058

Comissão tie Educacäo e Cultura

o nobre Deputado Expedito Tava-
res, através da presente proposicãO,
solicita ao Senhor Governador do
Estado a criacãO, no municfpio de
Piedade dos Gerais, de urn Patro-
nato Agricola e que, ao mesmo, se
M o nome de "Maneco Pinto".

A medida é justa e oportuna. So-
mos, portanto, favordveis a sua
aprovação, sugerindo o seu rápido
encarninhamento.

Sala "José proenca", 23 de mar-
co de 1966.

(aa.) Lourival Brasil, Presidente
- Agostinho Campos Neto, Relator
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- Athmia Mendes - Benedito Xa-
vier - Wilson Chaves.

- Publicar.

PARECER SOBRE A INDICAcAO
N. 1.063

Comisso de Edueacão e Guitura

O nobre Deputado José Maria Ma-
galhães, através da presente mdi-
cacao, solicita ao senhor, : Secretrio
da Educacão a urgente instalacão
do Ginásio da Cidade de Sêrro, jd
criado em Lei.

Trata-se de medida das mais jus-
tas e oportunas. Somos pela sua
•aprovacão e consequente envio
aquela autoridade.

Sala "Josd Proenca", 23 de mar-
go de 1966.

(aa.) Lourival Brasil, Presidente
- Ataliba Mendes, Relator - Wil-
son Chaves - Benedito Xavier.

o SR. PRESIDENTE - A Mesa
vai passar a deferir a palavra aos
oradores prèviament,e inscritos.

Tern a palavra o nobre Deputado
Athos Vieira de Andrade.
o SR. ATHOS VIEIRA DE ANDRA-
DE - Sr. Presidente e Srs. Depu-
tados.

Noticidrio do "Estado de Minas",
na sua edição de hoje, nos dd infor-
macao da homenagem prestada a
dois ilustres bacharéis em Direito,
advogadOs Décio Fulgêncio e Maria
do, Conceicão Gomes de Araujo, por
terem sido apontados, em enquete
reali.zada no FOrum Lafaiete, como
os meihores advogados do ano de
1965.

Tendo eu a honra de ter sido co-
lega de turma do ilustre advogado
Decio Fulgëncio, corno seu colega
de turma também o foi o Presiden-
te desta Assembléia, Deputado Bo-
nifdcio de Andrada, quero trazer a
apreciacão desta Casa; o seguinte
Requerimento:

REQUERIMENTO
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bldia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Os Deputados que êste subscre-
vem requerem a V. Exa., ou,ida a
Casa, seja consignado em ata dos
nossos trabalhos urn voto de con-
gratulacôes c pm Os Bacharéis D6ci0
Fulgêncio e Maria da Conceicão Go-
flies AraUjo, por terem sido apon-
tados, em enquete realizada no FO-
rum Lafaiete, como os advogados
que mais se destacaram em sua
profissão, durante o ano de 1965.

Sala das Reuniöes, 23 de marco
de 1966.

(aa.) Athos Vieira de Andràde -
Alvimar Mourão - Jarbas Medeiros
- Jehovah Santos - José Maria
Magalhaes - Wilson Tanure - José
Luiz Baccarini - Sebastião Anastd-
do - Euler Lafetd - Martins Sil-
veira - Nicanor Armando - Flori-
valdo Dias - Artur Fagundes -
Aureliano Chaves - João Luiz de
Carvaiho - Gerardo Grossi - Joa-
quim de Melo Freire - Ldlis Cha-
ves - Nunes Coelho - Cicero Du-
mont - José de Castro - Carlos
Eloy— Agostinho Campos Neto -
Wilson Modesto - Salim Nacur -
João Vaz - Sette de Barros.

Justificativa: - E' drcluo o exer-
cIcio da profissão advocatIcia.
Muitas vêzes, ate mal compreen-
dido e mal interpretado. Mais pe-
ncso e difIcil ainda é o exercicio
dessa profissão em Belo Horizonte.
Foro movimentadissimo. Deficiên-
cias das mais diversas no mecanis-
mo judicidrio da Capital. ElevadIs-
simo o nümero de profissionais que
militam no maior fôro do Estado.

Essas e outras razOes não apon-
tadas aqui seriam sulicientes para
nos rendermos em homenagem
justa aqueles que, pelo esfOrco, de-
dicacão e capacidade, souberam co-
bear-se em destaque ante a opi-
nião piiblica e, mais queisto, ante
o julgamento de quantos conhecem
Os percalqOs enccrntrados por quan-
tos escolheram o sublime sacerdO-
cio consubstanciado na defesa dos
direitos humanos.

Ainda como parte dessa justifi-
cativa, transcrevO, a seguir, 0 no-
ticidrio que, sObre 0 assunto, pu-

blicou, em sua ediqão de hoje, 0
matutino "Estado de Minas", que
d o seguinte:

"Homenageados os advogados
Teve a mais favorável repercus-

são nos meios forenses e culturais
de Minas 0 resultado de recente
enquete levada a cabo no FOrum
Lafaiete e que apontou os advoga-
dos DOcio Fulgêncio e Maria da
Conceicão Gomes Araujo como os
que mais se destacaram em sua
profissão, no ano de 1965, através
de urna atuacão recorthecidamen-
te brilhante, incansdvel e produ-
tiva. Ontem, em sessäo sölene, pre-
sidida pelo desembargador -Gon-
calves da Silva, presidente do Tri-
bunal de Justica, os dois bacha-
réis receberarn expressiva homena-
gem, quando lhes foram entregues
artIsticas placas de prata, corn
inscriçOes alusivas a merecida dis-
tincäo. Desembargadores, jufzes,
advogados e serventuários da Jus-
tica assistiram aó ato, ocasião em
que 0 Juiz do Tribunal de Alca-
da, Antonio Leonardo Pimenta, sau-
dou os jovens causIdicos, enalte-
cendo as qualidades de cada qual.
Frisou, em sua oraqão, que 0 pas-
sado do Dr. Décio Fulgêncio repre-
sentava a garantia de urn future
ainda mais brilhante que o pre-
sente, e que via na Dra. Maria da
Conceiçäo as virtudes da mulher
mineira que restaurou a Democra-
cia em nosso Pais. Agradecendo
as homenagens, fabou o advogado
Dec10 Fulgêncio, conhessando-se
profundamente sensibiizado pela
distinção e afirmando que espera-
vo ter forcas para continuar curn-
prindo o seu dever. Num gesto
simpdtico e humano, o orador
aproveitou o ensejo para homena-
gear calorosamente o pai da Dra.
Maria da Conceicào, o oficial de
Justica João Gomes de Aradjo, urn
dos mais antigos servidores da
Justiça da Capital".

Homenageando Os ilustres cau-
sidicos Décio Fulgêncio e Maria
da Conceição Gomes Araüjo, a As-
sembléla Legislativa de Minas Ge-

rais nada mais faz do que confe-
rir uma Honra ao Mérito", a quem
a conquistou corn eficiência e dig-
nidade.

Sala das ReuniOes, 23 de marco
de 1966.

(a.) Athos Vieira de Andrade.
- Vêm a Mesa:

INDICAcAO N. 1.076
Exmo. Sr. Presidente da As-

sembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

0 Deputado infra-assinado mdi-
thea ao Exmo. Sr. Governador do
Estado a necessidade de encampa-
qao do trecho de estrada que li-
ga Ivlendes Pimentel it localidade
de LinOpolis, por onde passa a MG-
4, cuja distância é de apenas 15
quilOmetros.

Sala das ReuniOes, 22 de marco
de 1966.

(a.) Gomes Moreira.
Justificativa - A estrada atual-

mente usada naquele percurso é
de condicoes precárias, mal se p0-
dendo transitar durante o perfoclo
das sêcas pois, na época de chuvas,
a laboriosa população de Mendes
Pimentel e adjacências flea compbe-
tamente isolada do resto do Esta-
do, impossibilitada de transportar
a produção agropecuaria para. Os
centros consumidores, prejudican-
do sensivebmente o abastecimento
de outras cidades.

Sala das Reuniôes, 22 de, marco
de 1966.

(a.) Gomes Moreira.
- A Comissão de Transportes.

COMtJNICAcAO
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

biOia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Comunico, para 05 devidos fins,
que nesta data deixei a Vice-Lide-
ranca da Bancada do ex-Partido
Social Progressista.

Belo Horizonte, 22 de marco de
1966.

(a.) Gomes Moreira.
- Ciente. Fublicar,
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- A Diretoria das Comissôes.
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Comunico, para o g devidos fins,
que por deliberacão da Bancada
do ex-Partido Social Progressista,
foi escoihido para substituir o De-
putado João Gomes Moreira na
Vicé-Iiidérañca do' Patrtido o De-
putado Raul de Barros Fernan-
des.

Belo Horizonte, 22 'de marco de
1966.

(aa. ) Paulino Cicero, LIder -
Gomes Moreira - Wilson de Pai-
va - Reny Rabelo - Sousa e Sil-
va. - João Luiz de Carvaiho -
Geraldo Quintão.

- Ciente. Publicar.
- A Diretoria das Comissôes.

COIVrLJNICAcAO

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

0 Deputado que esta subscreve
solicita, ouvida a Casa, seja inse-
rido 'em Ata urn voto de pesar pe-
lo falecimento 'da Sra. Edite Pe-
reira do Amaral, dando-se ciência
da decisão da Casa 'a farnilia en-
lutada, na pessoa de seu marido,
o Sr. Geraldo Amaral, residente 'a
Rua Rio de 'Janeiro, n. 276, em Di-
vinOpolis.

Sala das Reuniöes, 23 de marco
de 1966;

(a.) Alvimar Mourão.

colvruNICAcAo

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

Comunico a Casa 0 falecimento
da ReverendISsima Irma Josefa Le-
mos, da CongregacãO de São Vi-
cente de Paulo, que durante treze
anos foi Diretora do Asilo do SS.
CC de Barbacefla, onde b exemplo
06 uas sntas virtudes e extiaor-

dinária capacidade , de trabaiho im-
pressionaraln a quantos corn ela
conviveram ou a conheceram. A
ela se deve a reconstrucão dos prê-
dios daquela tradicional casa de
ass'istência social, obra vu1tosa
Deixou a administração daquele
estabelecimento para dirigir outro
do sua congregação no Estado do
Rio, onde veio a falecer, fato que
contristou . a sociedade babacnen-
se e a sua comunidade religiosa.

o pesar da Casa poderd ser ma-
nifestado a Exma. Irma Epphi-
nhaus Visitadora cia Ordem das
Irmäs Vicentinas, 'a rua Santa
Amelia, n. 102, Matoso, Riot de Ja-
neiro, GB., e tam1m 'a Revma.
Irma Superiora do Asilo dos SS.
CC ., .rua Vigário Brito, Barbace-
na.

Sala das Reuniães, 23 de marco
de 1966.

(a.) Anuar Fares.
O SR. PRESIDENTE - Corn a

palavra o Sr. Deputado Waldorni
ro LObo.

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

Dentro de poucos dias, nos bair-
ros e vilas de nossa capital, väo
ser fixados cartazes.

ste cartaz, conforme 'pode ser
visto, mostra uma linda crianca
saboreando urn belissimo pedaco
de pão. Alëm da gravura da
crianca, ha urna legenda neste car-
taz - "Pão" -i-- ha milênios o
principal alimento - do Homem".
Todos ja sabern disso.

Antigamente, quando alguëm que-
na dizer que urna pessoa estava
em situacão aflitiva, muito pobre,
dizia-se que estava passando a pãO
e banana.

Hoje o negOcio é bern diferentê.
Quern come pao e banana tern que
ser rnilionário, mas rniliondrio dos
cruzeiroS duros que virão al.

A fotografia mostra uma crian-
ca bonita comendo urn pedaco de
pão, propaganda dos fermentos
"Fleishman", que querem aumentar
suas vendas. Mas, ao invés disso,
vaj acmtecer 0 seguinte: as criarl -

gas dos bairros e vilas väo ficar
doentes de desejos, porque sO co-
rnerão pão corn os olhos. A 10-
tografia de fato ë bonita e vai en-
feitar as paredes dos casebres das
vilas de nossa Capital e do Inte-
rior. 0 pao, que antigarnente cus-
tava urn tostão, hoje custa cern
cruzeiros e ha uma diferenca: é
que, para o padeiro entregar o pão
de urn tostão numa residência, ti-
nha que bater na porta e esperar
que abrissem para fazer a entre-
ga; hoje, o pao de cern cruzeiros,
êle introduz no buraco cia fecha-
dura. Esta ë a duferença. 0 car-
taz, agora, diz que o pao ha mi-
lênios ë o principal alirnento do
homern. Jesus Cristo, na ceia
corn os ApOstolos, ja se alirnenta-
va de pao e vinho. 0 povo, ago-
ra, poderia alirnentar-se de päo e
cachaca. Como não hA pão, to-
mard sO cachaca. ,A propaganda
é bern feita, rnas não vai surtir
efeito, porque Os trabaihadores te-
rão é que comprar remédios, por-
que o desejo das criancas pobres
serd imenso, ao olharern as foto-
grafias. E assim que querem re-
solver o problema daforne: corn
fotografias do pao! Mostram 'as
criancas estas fotografias, para
cjue, mais tarde, elas saibam que
êle era cornido, nas priscas eras.
Por que não fazern, então, propa-
ganda corn a Ceia dos ApOstolos?

Enfim, a coisa está indo dêste
jeito. E as discussôes, nesta Ca-
sa, são sômente em tomb da ARE-
NA ou dos antearenistas. Os que
querern entrar para a ARENA -
sern vontade, é claro, rnas, devido
'as circunstãncias - estão achan-
do ruim, porque querem entrar pa-
ma a ARENA e tornar conta dela.
Devem, então, soltar algumas fe-
ras, nesta ARENA, ja que Id ha
urn Ledo, fera prOpria para a ARE-
NA. Ha urn lObo, mas lObo,
co.-no sabemos, não e fera pa-
ma trucidar os outros na ARENA.
Ninguérn nunca viu nas festas de
Nero nenhurn lObo estrangulando
gente. D/Ias7 0 Fartido que estd re-

clamando 0 o do Leão, então p0-
nharn o leão para brigar e vamos
ver. Enquanto se discute êste as-
sunto de ARENA e MDB, os que
estão na ARENA querern ficar corn
ela e corn o Govêrno enquanto
o povo sO torna conhecirnento
da existência do p a o atravOs
de c a r t a z e s que jd exibi para
os Srs. Deputados. Seria muito
mais fad, para acabar corn esta
discussão, que aquêles que não de-
sejam entra para. a ARENA não o
fa gam, deixem o Governador gover-
nar corn a ARENA, mas não en-
trem porque, segundo estou infor-
mado, fol o Governador quern pro-
curou a ARENA. S. Exa. achou
que a ARENA fôsse o rnelhor lu-
gar. Os que não querem não de-
vern entrar, mas, se entrarem, de-
verão dividir o queijo. Seria, por
exernplo, como se eu possuIsse urn
escritOrio de representacão e apa-
recesse urn cidadão, possuidor de
500 representacOes, porOrn, sem es-
critOrlo, desejando, portanto, tra-
balhar no meu corn todo o confôr-
to, telefone, poltronas, etc., depois
ficasse êle corn a renda total.
Não seria jüsto. AL in a 1, e u
seria o dono do negOcio. Assim
0 o c also da polItica: para o
que conseguir mais votos. So-
mente corn• dois partidos, dois es-
critOrios. Quern quiser confôrto,
telefone, poltronas, etc. tern que
escoiher urn dos dois escritOrios, no
caso a ARENA. Jd me falariam
que o MDB 0 uma coisa interessan-
te, rnas eu ainda não sei nada sôbre
êle. Posteriorrnente, tratarei do
assunto. Hoje estou tratando des-
se assunto da ARENA, quando que-
na apenas me reportar ao caso do
pao, que o povo não pode corn-
prar. E como o leite. 0 pobre
dos bairros e das vilas sO toma
leite norte.americano, resto de
leite fornecido pelos Estados Uni-
dos. Precisamos tomar urn ca-
rninho diferente. Vamos deixar a
politica de lado, ou dentro da ARE-
NA ou de qualquer outro partido,
nao importa, porque 0 povo esco-
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Ihe Os bons candidatos. t o dni-
Co caminho para o povo escoiher
os bons candidatos. A propOsito,
é corno a história do cidadão que
não sabe nadar e tern horror a
urtiga. Quando êle cat no rio e
está se afogando, poe a cabeca pa-
ra fora e se agarra na urtiga. Di-
zer-se que a ARENA tern dono, nâo
concordo. A ARENA é de todos. H
dots Partidos politicos e so temos
dots carninhos a seguir: o da ARE-
NA ou o do MDB. Qualquer urn
dos dois serve para inim. Já es-
coihi a ARENA, pois estou corn o
Lider Aureliano Chaves. Ontem, ti-
vemos uma conversinha particu-
lar e não set se vai dar certo. Mas
aonde êle for, eu irei, pois êles me
receberam de braços abertos, quan-
do eu era expulso do rneu Parti-
do. Esperarnos que a cidade f I-
que cheia dêsses cartazes, para de-
pois voltarmoS a esta Tribufla, pa-
rs trazer ao conhecimento de to-
dos os senhores os danos que vâo
causar as criançaS pobres corn êste
expediente. Vão fioar doentes pelo
desejo de saborear urn pedaco de
pão corn leite. SOrnente podetho
fazer isso corn os olhos, porque
de outra maneira não seth possi-
vel.

o SR. PRESIDENTE - Tern a
palavra o Sr. Cicero Dumont.

o SR. CtCERO DUMONT -
Sr. Presidente, Srs. Deputados.

Ha doze dias, foi deflagrada uma
greve nos ginásiOS particulares
que ministrarn o enstho rnédio na
Capital. Ate o momento, não ha
nenhurn sinai de solução para a
greve. A greve resultou de uma
reclarnacão dos professôres, de-
sejosos de obterern urn aumento
dos seus salários. Se a vida está
encarecendo e se o - Professor man-
tern a Si e a sua famIlia corn os
seus salários, é natural que, au-
mentando o custo de vida, se
aumentern tambérn os vencimen-
tos. Os donos dos colëgios nega-
ram-se a dar aos professôres os
aumentoS n4 mcIida em que Oles

pediarn. E o fundamento é que,
embora reconhecendo os direitos
dos professOres, os colégios não
so encontram ern condiçOes de dar
aquele aumento. Embora Os cole-
gios particulares façam o ensino
médio que e de evidente utilidade
publica, por outro ido são tam-
bern uma fonte de renda. E, se
fOssern atender aos professôres,
acabariam por cerrar as suas por-
tas. Fundamento tambOm respei-
tãvel. Os pais dos alunos alegam
que tambCm não podem aumen-
tar a contribuicão, alOm do que
ja fizerarn, porque vivem, na sua
quase totalidade, de salário. E, se
o salário é fixo e o custo de vida
aumenta, não tern Os pals
dos alunos recursos para aju-
dar a resolver o problema da gre-
ye. Em conseqüOncia, o aluno,
que e o que tern direito ao ensino,
acaba correñdo o risco de não t8-
lo OU de t6-lo ministrado turnul-
tuadamente.

E claro que não se pode pedir
aos professOres que tirern dos
seus recursos minguados a solução
para o probiema. Também, não se
pode pedir aos colégios que aten-
dam sos professres, pots, neste
caso, teriam que fechar as suas
portas e, sabe-se que rnais da meta-
de do ensino médio, no Brasil, é ml-
nstraclo por colégios particulares.
Tarnbém Os pais não podem resol-
ver o problems. Então, a solu-
ção seria dei.xar-se a metade da
nossa juventude, que ja recebe en-
sino pela metade, sern aulas? Es-
sa tambérn não seria a soluQão.
Continuar, indefinidarnente, o pro-
blema, isto também não pode ser.

0 Sr. Presidente da RepUblics,
no seu discurso, em Santa Maria,
no Rio Grande do Sul, declarou,
expressamente, quo o ensino me-
dio tern de ser dado a todos os Jo-
vens brasileiros e dado gratuita-
mente. Alegou S. Exa., em abo-
no a êsse meu propOsito, que, dos
1.500.000 estudantes encontrados,
Ole passara o n.° para 2.500.000
QM 2 ano$,

Ora, se o Sr. Presidente cia Re-
pUblica entende - e bern - que
rä0 se pode deixar Os jovens sern
o ensino secundario; se considera
S. Exa. ser esta urns obrigacão
do poder pUblico, então, seria o
caso de se chegar a uma solução
para o probleina da greve em Mi-
nas. Seria preciso que o poder
pUblico dela tomasse conhecirnen-
to. E não corn urns solucão no
sentido do sacriffcio dos 3 elemen-
tos citados, que não podern tran-
sigir: professOres, colégios e alu-
nos. Mas, no sentido de criarem-
se condicOes que, atendendo a
estas reivindicacOes justas, resol-
yam o problema. 0 poder pUbli-
Co nãO é apenas o do ârnbito fede-
ral; é, também, o estadual. 0 poder
pUblico a quern cabe, mats jmpera-
tivamente, a obrigacão de tomar co-
nhecimento dela, pars apontar-ihe
uma solucão, e justamente o Go-
vOrno .do Estado; êle e que está
perto do problems que atinge o
seu Estado; e a juventude do seu
Estado que esta sendo prejudica-
da; é a ciasse dos professores de
seu Estado, que forma a elite da
sua juventude, que esta sendo pre-
judicada; são os colégios particu-
iares que, apesar de seu interêsse
lucrativo, prestarn bons serviços so
ensino que não podem atender as
reivindicacOes dos mestres. En-
tao, cabe, imperativamente, so Go-
vOrno do Estado dar qualquer pas-
so, no - sentido cia solucão desta
greve.

o que parece razoável, alias, o
que não ë razoavel, é deixar-se es-
ta greve sem solucão, corn sacri-
ficio para Os jovens, que são jus-
tamente aqueles que mais perdem
corn ela, porque perdem aquilo
que é irrecuperável: o tempo.

Na medida em que os estabele
cimentos de ensino não puderem
resolver o problema, ficam Os seus
aiunos dentro de casa. A greve
já se prolonga por 12 dias, a
pera de urns solucão. Cria-se, pa-
ra os pais, sobretudo para os pais,
que somos politicos, uma situacão

difIcil de se explicar. 0 meu fi-
iho, por exemplo, pergunta-me:
por que estarnos pagando o colegio
o não ternos aula?

Eu ihe respondo que é porque Os
professOres precisam ganhar mais.
E por que o Colégio não paga?
Porque o custo de vida não
permite pagar. Então, quem do-
ye pagar? A rneu ver, é o Poder
PUblico. "For que o Senhor não
obtCm do Poder PUblico a solucão
desta situaçOo? Ha 12 dias não
frequento aulas; e Oste não ë o
meu desejo". 'Estd ai urn proble-
ma para cuja solução faço urn vee-
mente apêlo, primeiramente, ao
GovOrno do Estado e, em segun-
do lugar, ao Presidente da RepU-
blica. Espero que, esta sernana, as
perguntas que meu fllho me lOs
não se repitam nas outras casas,
em relacão sos pats que, sobretu-
do, tOm parcela no exercIclo cia
atividade pUblica.

Sr. Presidente.
•Passo a Taquigrafia urn docu-

mento que me foi enviado pela Ca-
mara Municipal de Porteiririha, a
fim de que faca parte integrante
do meu discurso.

0 docurnento é 0 seguinte - -

COPIA

Ata da prirneira sessão da pri-
nieira reunião. extraordinária da
Cmara Municipal de Porteirinha
PresidOncia - AntOnio Rodrigues
Soares. Resumo: Leitura de oh-
cios de renUncia de mandatos -
Posse de suplentes de Vereadores

Leitura e votacão de requeri-
mento pars rnudanca de local, di-
go, mudanca de local de funciona-
mento da Câmara - Eleicão da
Mesa e das ComissOes. Aos 28
(vinte e oito) dias do mês de he-
vereiro do ano de 1966 (mil nove-
centos e sessenta e seis), nesta ci-
dade de Porteiririha, no prédio
prOprio, reunia-se a Câmara Mu-
nicipal de Forteirinha, sob a pre-
sidOncia do Sr. AntOnio Rodrigues
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Soares. Feita a chamada, verifi-
cou-se o comparecimento de- 8 (oi-
to) vereadores, tendo 0 Sr. Presi-
dente declarado aberta a sessäo.
Não tendo compareci-dO o vereador
Ailson Mendes de Brito, Secretèrio
da Cãrnara, einbora convocado,
foi desigriado o vereador Carlos
Veloso Figueiredo para secretariar
a presente sessãO. Inicialmente, o
Sr. Presidente esciarece que Dur-
val Mendes Barbosa já se tornara
vereador efetivo em conseqUencia
da morte do vereador Dr. José
Carlos Albuquerque, ocorrida em
1964, já tendo participado de al-
gumas reuniôes anteriores. Quan-
to ao- vereador Jair Soares Olivei-
ra, foi o mesmo convocado para
preencher a vaga deixada corn 0
falecimento do vereador Milton
Teles e já empossado anteriormen-
te pelo. Sr. Presidente (artigo 76,
ii. 4, da Lei 28). Em seguida, co-
niunica o Presidente que se encon-
tra sObre a Mesa requerimento do
vereador Durval Mendes Barbosa,
renunciando a seu mandato, e re-
querimento do vereador Jair Soa-
res de- Oliveira, também renunci-
ando a seu mandato, tendo-se apre-
sentado êste, em data anterior, ao
Presidente, isto é, no dia 26 de fe-
vereiro dêste ano. Como 'o reque-
rimento de renüncia sO produz
efeito depois de lido em sessão
(artigo 64, parágralo ünico da Lei n.
28, corn a nova redaçäo que ihe deu
a Lei n. 855, de 26/11/1951), reco-
nheceu a presidência o direito dos
aludidos vereadores renuncianteS
de participarem da reuniäo ate a
leitura dos pedidos de renüncia.
Leram-se êstes e vão tra.nscritos a
seguir: "Porteirtnha, 20 de feve-
reiro de 1966. limo. Sr. Presi-
dente da Cãmara Municipal de Por-
teirinha. Senhor Presidente. Dur-
val Mendes Barbosa, vereador a
essa egrégia Câmara Municipal, pe-
10 ex-PSD, estando totalmente im-
possibilitado, por motivo de gra-
ve enfermidade, de exercer o seu
mandato, vem, por intermédio do
seu bastante procurador infra-as-

sinado,- constituldo pelo inciuso
instrumento püblico de procura-
qão, lavrado em notas da tabelioa
Deiza Mendes Teles, desta cidade,
comun.icar a V. Exa. e a seus ilus-
tres pares que renuflia ao seu
mandato de vereador. 0 presen-
te oficio de renüncia não vai es-
crito e assinado pelo prOprio pu-
nho do renunciante por estar êste
impossibilitado de faz6-lo face a
mencionada enfermidade (parali-
sia), de que se acha acometido.
Ao ensejo, apresento a V. Exa. Os
meus protestos de elevado aprêco
e consideracão. Atenciosas sau-
dacöes. Pp. de Durval Mendes
Barbosa - (a.) Clemente Martins
Ribeiro". "Porteirinha, 26 de fe-
vereiro de 1966. Exmo. Sr. Pre-
sidente da Càrnara Municipal de
Porteirinha. - Venho comunicar.
a V. Exa_ e a Casa que, nesta da-
ta, •renuncio ao mandato de su-
plente de vereador pelo ex-PSD a
essa Cämara Municipal, por me
achar impossibilitado de exercê-lo.
Atenciosas - saudaçOes: Jair Soa-
res de Oliveira". 0 Sr. Presiden-
te deciara abertas as vagas, con-
vocando seus substitutos, JOnatas
Carvaiho Oliveira e Juvenato An-
tunes da Silva, agadecendo os
bons serviços prestâdos pelos re-
nunciantes e designando uma co-
missão para acompanhá-los em se-
guida, ate a saida do recinto. Foi
suspensa a sessão pelo prazo de
10 (dez) minutos, ençivanto o Sr.
Presidente dava posse, nos têrmoS
do art. 76, IV, da Lei n. 28, aos
recém-convocados, JOnatas Carva-
lho Oliveira e Juvenato Antunes da
Silva. Reabertos os trabaihos,
com 0 "quorum" necesSário, isto 0,
corn oito (8) vereadores (seis efe-
tivos e mais dois suplentes con-
vdcados e exnpossados nas vagas
dos. renunciantes), o Sr. Presidente
anuncia a eleicão da Mesa e das
Comissôes. Antes que se proce-
desse it eleiçãO, o Sr. Vereador
HermInlo Marques de Aguiar apre-
santa requerimento subscrito pela
niaioria dos vereadores da Câma-

ra, pedindo que se mudasse a se-
de do Legislativo Municipal, não
apenas para a reaiizacäo da elei-
cäo, por motivo de seguranca pes-
soal dos edis, como tambOm por
ser essa medida necessária em La- -
cc da falta de espaco na Prefeitu-
ra, onde se reUne. POsto em dis-
cussão e depois em votaqão, foi
o mesmo requerimento aprovado
por unanimidade. A vista de tab
deliberação, o Presidente suspen-
deu novamente, digo, o Presidente
suspendeu novamente a sessão por
vinte (20) minutos, para continuar
depois dêste prazo, já na nova Se-
de do Legislativo, no prOdio situa-
do na rua Governador Valadares,
s/n., nesta cidade, sendo dado co-
nhecimento da decisão a todos Os
vereadores. 0 requerimento pe-
dindo a mudanca da sede, acima
referido, vai transcrito a seguir:
'Exmo. Sr. Presidente da Câmara
Municipal de Porteirinha. Reque-
remos a V. Exa., ouvida a Casa,
antes de proceder a eleicâo da Me-
sa, a mudanca da sede do Legisia-
tivo Municipal, da Prefeitura, on-
de funciona atualmente, para o
edffIcio do Banco Agricola de Por-
teirinha, nesta cidade, a Rua Go-
vernador Valadares, não apenas pa-
ra realizar a eleicão da Mesa já
anunciada, mas em caráter defini-
tivo como permite o artigo 54 da
Lei n. 28. Come 0 do conhecimen-
to dos ilustres edis e do pUbbico em
geral, a realizacão das eleiqöes no
prOdio da Prefeitura, dado o am-
hiente de exaltacão por parte do
Prefeito e de seus grupos de verea-
dores (7 numa Cãmara de 15) e
de alguns adeptos de nosso bboco,
acabaria totalmente em conflito,
alOm de tirar ao vereador a liber-
dade de pronunciamento. Para
evitar tais dificuldades 0 que a
Lei n. 28, no seu artigo 54, pará-
grafo 1.0, oferece a solucao: mu-
dança de local. Por outro lado, a
exigtiidade de espaco, a falta de
acomodacöes e a ausência de cofre
para guardar os documentos da
Câmara, ate ha pouco arquivados

no da prOpria Prefeitura, quando o
ambiente era de cordialidade, reco-
niendam a medida. Assim, fica V.
Exa. autorizado a proceder a mu-
danca e a tomar as providências
que julgar necessárias. Porteirinha,
28 de fevereiro de 1966. (aa.) Her-
rnfnio Marques de Aguiar - Car-
los Veloso Figueiredo - Clemente
Martins Ribeiro - Santo Pedernei-
ra dos Santos - JOnatas Carvaiho
Oliveira - Juvenato Ajitunes da Sil-
va - Vanderlei Santos - Antonio
Rodrigues Scares". Reabertos os
trabalhos, 0 Sr. Presidente anun-
cia que ha nümero legal e que
vai proceder a eieicão da Me-
sa para o ano de 1966 . 0 Presi-
dente designa Os vereadores Van-
deriei Santos e HermInio Marques
de Aguiar para escrutinadores.
Dc acOrdo corn a chamada, Os ye-
readores lam depositando Os seus
votos na urna. Procedendo-se a
apuracão da ebeicão, veriflcou-se o
seguinte resultado: para Presiden-
te - Clemente Martins Ribeiro -
8 (oito) votos; para Vice-Presiden-
te - Antonio Rodrigues Soares
- 8 (oito) votos; para Secretário
- Carlos Veloso Figueiredo - 8
(oito) votos. Em seguida, passou-
-se a eleiqão - das ComissOes perma-
xientes, que ficaram assim consti-
tuidas: Comissão de Financas,
Justica e Legislação: HermInio-
Marques de Aguiar, Juvenato An-
tunes da Silva e Antonio Rodrigues
Soares. Comissão de Obras Pu-
blicas, Viacão e Agricultura: Car-
los Veboso Figueiredb, JOnatas
Carvaiho Oliveira e HermInio An-
tunes da Silva. Comissâo de Edu-
cacao e SaUde: Vanderiei Santos,
Antonio Freire Cangussu e Santo
Pederneira dos Santos. Logo em
seguida, assumiu a direcâo dos
trabaihos a nova Mesa ebeita, corn
a presidencia do Vereador Clemen-
te Martins Ribeiro, que, em vibran-
te improviso, agradeceu aos seus
pares sua eleição, prometendo tu-
do fazer para o born desempenho
dos trabaihos da Casa. Nada mais
havendo a tratar, o Sr. Presi-
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dente declara encerrada a sessão e
convoca Os Srs. Vereadores para
outra sesSãO, que se realizará no
dia 1.0 (primeirO) de marco, As 10
(clez) horas, no nôvo local de reu-
niöes, designando a seguinte or-
dern do dia 1. 9 de marco de 1966.
Comparecimento - Ata Reque-
rimento. Levanta-se a sessäo.
Para constar, mandou o Sr. Pre-
sidente que lavrasse a presente
ata, a qual, depois de lida e acha-
da conforme, vai por todos Os
presentes assinada e aprovada.
(aa.) AntOnio Rodrigues Soares,
Presidente - Carlos Veloso Figuei-
redo, Secretdrio - Clemente Mar-
tins Ribeiro - HermInlo Marques
de Agutar - JOnatas Carvalho Oli-
veira - Juvenato Antunes da Sil-
va - Santo Pederneira dos Santos
e Vanderlei Santos.

Confere corn o original lavrado
'as foihas de ns. 1 a 3-v. do hivro
própriO.

Porteirinha, 28 de fevereiro de
1966.

(a.) Carlos Veloso Figueiredo -
Secretário.

Visto: Presidente— AntOnio Ro-
drigues Soares.

o SR. PRESIDENTE - Tern a
palavra 6 Sr. Batista Miranda.

o SR. BATISTA MIRANDA -
Sr. presidente, Srs. Deputados.

Tenho recebido dos municipioS
nos quais tive a honra de ser vo-
tado, notadamente da Comarca de
Itambacuri, que congrega sete pro-
missoraS coinunaS mineiras, reite-
radas reclarnacOes contra atos de
arbitriO, praticados no stor do
ensino daqueles rnunici pio. Ate
a presente data, não ocupei esta
Tribuna pelo fato de, coerente
corn o meu passado de hornern que
nasceu nas fileiras da UDN, so p0-
der oferecer reclarnaçOeS desta
Tribuna depois do libera,do pelo
Lider da nossa Bancada, o emi-
nente Deputado Aureliano Chaves.
E que S. Exa. era fiador de en-
tendimentos corn o atual Govêrno
de Minas. FOr estas razôeS, te-
nlio-me silenciado diante de atos

de arbftrio contra companheiros
nossos, praticados no interior.

E, hoje, não vertho a esta Tn-
buna para rec1amar providências
do Govêrno, porque continuo obe-
diente. it hinha de comportamen-
to que nos traçou a liderança da
Bancada. Venho indagar do no-
bre Deputado Aureliano Chaves,
para que eu não - fique responsa-
bilizado por omissão ou negligên-
cia no cumprimento do dever, ye-
nho interpelar meu nobre lIder sO-
bre a validade dêsse documento,
no qual se evidencia urn conflito
de junisdição e de competência en-
tre o Sr. Secretdrio da Educação,
nobre Deputado Gilberto Almeida,
cuja jnteireza moral sempre pro-
clamarnos desta Tribuna, mas cujo
ortodoxismo partiddrio 0 uma das
suas caractersticaS, urn coriflito,
repito, entre Portaria assinada pe-
lo Dr. Gilberto Almeida e o do-
cumento da responsabilidade do
Chefe do Departamento do Ensino
Primário, que estd redigido nos Se-
guintes têrrnos:

PUBLICA FORMA

Püblica forma d&, seguinte do-
curnento: "Servico Pübhico do Es-
tado de Minas Gerais Memoran-
dos expedidos em 11/2/66 pelo Ex-
mo. Sr. Chef e do Departamento
de Ensino Primdrio. G. E. Dr.
Tnistão da Cunha - Pescador -
Professôra Ilka Scofield - G. E.
Dr. Alair Alves Costa - Nova MO-
dica - Professors: Ilza Moreira
de Abreu. - G. E. Frei Serafirn

MunicIpio de Itambacuri. -
Professôra: Geralda Magela Tor-
res Esteves. - G. E. TrancliiliflO
Dias Brito - São José de Divino
- Professôra: Maria José de Fl-
gueiredo - G. E. Dr. João Souza
Lima - Frei Inocêncio - Profes-
sôra: Vilma GlOria Nunes Ivlouräo..
Mantenho os memorandos ate ulte-
rior deliberacãO do Sr. Secretário.
9/3/66. (a.) Levindo Lambert -
Chefe do DP. Era o que se conti-
nha no referido documento gue es-

td comforme 0 original, que retor-
no a parte interessada. Eu, Ma-
ria dos Anjos Abi Xarnel Guedes.
L, Tabeliã de Itambacuni, a fiz da-
tilografar, subscrevo e assino.

Itambacuni, 21 de marco de 1966.
A l.a Tabeliä: Maria dos Anjos

Abi Xarnel Guedes.
(Reconhecida a firma no CartO-

rio de Itambacuri).
Ora, Sr. Presidente e Srs. Dc-

putados, a medida em que tais me-
morandos cornecararn a circular
polo interior de Minas, o ilustre
ilder da bancada da ex-UDN, apes
entendirnentos corn o Govêrno do
Estado, partidipou aos elementos
integrantes da sua bancada, entre
os quais tenho a honra de me in-
cluir, que tais memorandos esta-
vain desfeitos, sem qualquer vali-
dade jurIdica, em virtude de urna
Portania que, salvo engano, tern o
nUmero 11 ou 12, do Sr. Secretd-
rio da Educação, sO atribuindo ju-
risdicidade aqueles atos praticados
por S. Exa. e devidarnonte publi-
cados no "Minas Gerais".

Corn efeito, quorn entende urn
pouquinho do Direito Administra-
tivo, não podia proceder de cutra
forma, pois todos sabemos quo o
ato administrativo so se convalida
pela caracterIstica da publicidade.
Pois bern, a despeito dessa For-
taria, foram designadas dinetoras
pana vário 5 municipios da comae-
ca de Itambacuni, atravOs de me-
morandos, memorandos 0 s s e s
da responsabilidade do ilustre Di-
rotor do Departamento de Ensino
Pnimãrio.

Indago, portanto, do ilustre 11-
den da bancada da ex-UDN: deve-
mos permanecer silenciosos diante
de atos dessa natureza, arbitránios,
ou S. Exa. ha de nos liberar pa-
ra, daqui, podermos profenir o
nosso protesto contra tais atos,
que deixam o GovOrno mal, pois
que o GovOrno, atravOs do entendi-
mento, através de uma Portaria,
reafirma quo o' seu propOsito 0
obedecer it Lei, e, no entanto, os

seus auxiliares praticam uma on-
entação inteirarnente diferente.

Eis a interpelação que, corn apnO-
co e a devida vênia, endereco ao
nobre Deputado Aureliano Chaves,
para que S. Exa. nos osciareca e
aqul não permanecamos na quali-
dade do desertores e silontes dian-
te de ofensa a legItimos direitos
de nossos companheiros.

o SR. FRESIDENTE - Tern a
palavra o Sr. Deputado Nunes
Coelho.

O SR. NUNES COELHO - Sr.
Presidente, Srs. Deputados.

o Govêrno passado, pelo Decre-
to n° 9.147, do 10-12-1965, dispOs
sObre o onsino religioso no hord-
rio escolar nos estabelecimentos
oficiais de ensino do Estado.

Tal decreto, calcado no espirito
democrático da Constituicao Fede-
ral, que assegura a todos os brasi-
leiros plena liberdade do consci-
Oncia, foi genalmente aplaudido.
Assirn, sob a inspiracao do libera-
hismo quo informa a Carts Mag-
na do Pals, foram por Ole estabe-
lecidas dirotrizes pars quo os es-
tabelecimentos do grau mOdio, nos
horários escolares, pudessem con-
tar corn o ensino religioso minis-
trado a todos os alunos, qualquer
que se.ja a fé religiosa que profes-
sem e do acOrdo corn ela. A medi-
da 0 baseada, Sr. Presidente, sem
düvida, no sentimento religioso
nato em nossa gonte, quo fez ins-
crever o norne do Deus no preãm-
balo da Constituicao Federal e da
Constituiçao Estadual. Nascomos

sob o signo da Cruz! E' um estni-
bilho que vem dos pnimOrdios da
nacionalidade e que, atravOs dos
tempos, alcanca mais ressonãnoia,
mais eco, em nossos coraçOes.

0 Govêrno do Estado, atendendo
ainda sos ensinamentos de nossos
filOsofos, moralistas e educadores,
e atendendo mais a que a educação
integral se obtOm, não sO através
do ensino Os moral, como tam-
bOrn do ensino religioso, houvo
por bern baixar êsse decreto, do-
pois de ouvir entidades religiosas
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e apOs collier sugestôes de circu-
los competentes, corn 0 propOsito
de contribuir para a formação do
cartiter da juventude brasileira.

Pode-se divergir dêsse decreto
sob algum aspecto, o da remune-
racão por exemplo. Pode-se fazer
algum reparo sôbre a forma de
sua aplicacão, mas, êle, em suas
linhas gerais, trata de assunto de
alta relevância e tie interêsse das
novas geracOes. Quando ocupava
a Pasta da Educacão o nobre De-
putado Bonifdoio de Afldrada é
que êsse decreto foi incorporado
a nossa legislação. Daf por que S.
Exa. entendeu de prestar esclare-
cimentos a respeito do assunto,
publicados em "0 Didrio" de Belo
Horizonte na sua edicao de oito do
corrente mês.

Gostaria tie l&los e bem assim
Os comentários que o jornal fez.
Todavia, em vista da falta de tem-
po, deixo de faze-b. Assim, Sr.
Presidente, peco sejam considera-
dos como lidos Os esclarecimentos
de V. Exa. e os comentários do
jornal que os pubUcou.

(A rnatéria considerada lida é a
seguinte):

"0 ENSINO RELIGIOSO E A
ORDEM DEMOCRATICA

o ensino religioso nas escolas
püblicas de Minas continua na or-
dem do dia. Responsável, em gran-
tie parte, pelo Decreto que regula-
mentou a matéria, o Dr. Bonifdcio
José Tamrn de Andrada acaba tie
enviar-nos uma longa justificativa,
sublinhando sobretudo Os aspectos
legais e morais que o problema
certamente comporta.

Ao divulgarmos Os esciarecimen-
tos do ex-Secretdrio da Educacao
sO ternos em vista apOiar a tese
do ensino religioso dentro contudo
dos princIpios de EOumenismo tao
bern expostos, pebo Concflio Ecu-
mênico. Não nos move, no caso,
qualquer implicacao poiltica, pois
esta pdgina sO tern em vista docu-
mentar as prOprias diretrizes da

Igreja. Em diversos outros pro-
blemas terfamos, sem düvida, uma
ampla liberdade para discordar do
ex-Secretdrio da Educacão. Neste
ponto de ensino religioso, contudo,
julgamos que Os esciarecimentos

do Dr. Bonifácio de Andrada são
perfeitamente vdlidos e aceitdveis.

E' a seguinte a nota que nos en-
viou o atual Presidente da Assem-
bléia Legislativa:

o ENSINO RELIGIOSO E A
ORDEM DEMOCRATICA

(Esclarecimentos sObre o Decre-
to 9.147, de 16-12-65. que trata do
ensino religioso como parte da
"Educacão Civica").

Pelo Decreto n° 9.147, de 16-12-65,
o Govêrno do Estado regulamen-
tou a disciplina Educacão CIvica,
nos educanddrios de grau mOdio, e
estabeleceu no respectivo progra-
ma uma parte de ensino religioso.
No mesmo Decreto dipOe também
sObre a disciplina Educacao Re-
ligiosa.

Como a respeito do assunto hg
certa confusão, apresentamos aqui
algurnas consideraçöes:

A Constituicão Federal, no seu
artigo 168, item V. thenciona o en-
sino religioso da seguinte maneira:

"0 ensino re1igioso constitui dis-
ciplina dos horários das escolas
oficiais; 0 de matrIcula facultativa
e serd ministrado tie acOrdo corn a
confissã0 religiosa do aluno, ma-
nifestada por êle, se fOr capaz, ou

elo seu representante legal ou res-
ponsável".

A Lei tie Diretrizes e Bases da
Educacão Nacional, no seu artigo
38, item III, coboca como objetivo
entre outros, do ensino tie grau me-
dio:

"A formacao moral e cIvica do
educando atravOs de processo edu-
cativo que a desenvolva".

Jd no artigo 10 do mesmo diplo-
ma, entre outras consideracöes, en-
contram-se, corno finalidades da
educacão:

A compreensão dos direitos e de-
veres da pessoa humana; o res-
peito 'a dignidade e as liberdades
fundamentais do homem; o desen-
volvimento integral da personali-
dade humana; a condenação a
qualquer tratarnento desigual por
motivo tie convicção fibosOfica, po-
utica ou religiosa".

Estabelece o artigo 97 da citada
lei que:

"0 ensino religioso constitui dis-
ciplina dos horários das escolas
oficiais; 0 de matricula facultati-
va e será ministrado sem Onus pa-
ra os podêres püblicos, etc,".

Dos dispositivos acima conclul-
-se que o sistema educacional bra-
sileiro no ensino médio tern cono
objetivos, entre outros, a formacão
moral e a formacão civica do edu-
carido. - Alias, as pabavras "for-
macão moral" são mencionadas em
primeiro lugar. TambOrn, conclui-
-Se que o ensino religioso como
DISCIPLINA não pode ser remu-
nerado pebo poder pUbbico.

Para que a importante prática
educativa, no tocante it "formacao
moral"A seja devidamente concei-
tuada, teremos que analisar a ma-
tOria levando em conta êstes as-
pectos legais e outros pedagOgi-
COS -

ELEMENTOS LEGAIS

A Carta Magna Brasibeira deixa
transparecer, alOm tie normas ju-
rIdicas, algurnas implicacOes mo-
rals tie fundo dogmático. Quando,
no preâmbubo, invoca a proteção
de Deus, quando, depois, assegura
a igualdade perante a lei, quando
menciona, enfàticamente, a liber-
dade, quando acautela os direitos
humanos, tudo deixa transparecer
uma afirmação cristã, ao lado da
categOrica declaracão monoteIsta.

A Lei brasileira que disciplina a
educaçao, acima citada, cria 0
Consebho Federal e Os Estaduais
e dd aos mesmos uma sdrie de atri-
buiçOes. Em Minas, o Consellio en-
globa a "formação moral e cIvica

do educando", na prdtica "Educa-
cão CIvica", e define como "Edu-
cacao Religiosa", a prática facul-
tativa que se especializard -nas ati-
vidades educacionais religiosas. A
disciplina mencionada pelo Artigo
97, acima indicado, 0 assim a "Edu-
cacao Religiosa" -

A FORMAcAO MORAL E CtVICA
EM MINAS

A educação e, sobretudo, urn es-
fOrco para adaptar o homem 'a vi-
da da comunidade. Cada comuni-
dade vive e reage pecubiarmente,
em face dêstes ou daquebes valo-
res. NOs, mineiros, somos sensI-
veis aos vabores morals cristãos.
Querer formação moral, em Mi-
nas, alienada dos principios fibosó-
ficos e religiosos do Cristianismo
O subverter nossa ordern natural
da vida, 0 não adaptar os adoles-
centes aos ideais da comunidad
O opor a aprendizagem aos impera-
tivos do meio social, é pretender
alterar os alicerces da reabidade
sociobOgica mineira.

Por outro lado a "formaçao mo-
ral", segundo os ensinamentos ens-
taos, constitui medida tie sdbia
politica em nosso tempo, visto que
nos Evangeihos, id dizia 0 insus-
peito Bergson, estão as raIzes da
Democracia. Vobtar a Educação
para a fonte biblica 0 revigorar
nossa civilização cristã, ameacada,
nao por urn inimigo do campo po-
litico, ou do econOmico, ou do so-
cial, mas par adversdrio que corn-
bate tôda a nossa cubtura e que,
atravOs tie processos conhecidos,
quer aniquilar ou subjugar o Oci-
dente.

Tendo em vista êstes elernentos
é que o Governador Magalhães
Pinto, patribticamente, assinou 0
Decreto 9. 147, tie 16-12-65, regulan-
do 0 ensino religioso no progra-
ma da Educação CIvica, como ali-
cerce para as atividades educacio-
nais que visam a "FORMAcAO
MORAL", porOm, distinguindo-o,



- 732- 	 - 733 -

w

a)I,
-J

E
CO
C,

C1
V

C,0
0

0

C

claramente, da Educação Religlo-
sa, que é outra disciplina.

Nos "considerandos" do decreto
são mencionadas as palavras "Va-
lores civicos", separadamente das
palavras "valores morals", como

atividades pedagOgicas distintas.
No artigo 50 faz referência a Edu-

cacao Religiosa, disciplina autOno-
ma, de programa prOprio, que p0-
de ser definida como urn prolonga-
mento do magistério da igreja (ou
igrejas).

0 decreto, pois, nao dispôe sO-
bre o ensino religioso naquela par-
te segundo esta conceituacão nata,
ampla, que possa abranger o apos-
tolado, o culto, a apologetica, Os
elementos do proselitismo, o que
é possivel nesta ültima prática
educativa ("Educacão Religiosa").
0 que 0 decreto visa é 0 ensino
religioso como instrumento de
"formacão moral do educando',
exigéncia da prdtioa eciucativa
"Educacão Cjvica". Dentro da rea-
lidade sociologica de Minas a "for-
macão moral do educando" não
pode ser alcancada sem o ensino
cia Religiao. Fugir a êste I ato pe-
dagOgico é recuar no tempo, é acei-
tar doutrinas arcaicas e ultrapas-
sadas, e desobedecer aos meihores
princIpios cia Educacão Moderna,
de que Minas é lider no Brasil.
ENSINO RELIGIOSO NA EDtJ-
CAcAO CIVICA E ENSINO RE-
LIGIOSO NA EDUcAcA0 RE-

LIGIOSA
Conclui-se, pois, que o ensino re-

ligioso pode ser administrado,
RESTRITAME'NTE, dentro da prá-
tica "Educacäo Civica", para au-
cerçar as atividades educacionais
no tocante a "formacão moral". E
pode também, sob urn sentido AM-
PLO, ser utilizado na prátioa "Edu-
cacao Religiosa". Na primeira hi-
pOtese, êle e absorvido na discipli-
na que exige professor corn rernu-
neração. Na segunda, ele é facul-
tativo e não cabe a remuneraçao,
como diz a lei.

lOgico que, no decreto do Go-

vernador Magalhães Pinto, o ensi-
no religioso é considerado, restri-
tamente, como parte do programa
da prdtica "Educacão Civica". Por-
tanto, a remuneração do professor
tern cabimento. Não d o ensino
religioso do artigo 97 da Lei de
Diretrizes. E' o ensino religioso
como alicerce da forrnacão moral".

Querer acoirnar de ilegal o men-
cionado decreto será esquecer a
distincão necessdria entre "Educa-
cão Civica", abrangendo esta, im-
periosa e principalmente, em Mi-
nas, o ensino religioso, embora de
maneira restrita, e "Educacão mo-
ral". - Será tipica interpretação
anti-cristã e farisaica, do puro ape-
go a lêtra dã lei corn menoprêzo
do seu espirito. Aqul, mais urna
vez se impOe a palavra cristã - "a
lêtra mata e o espirito vivifica".

Se a educação de nossa juventude
não se utilizar dos valores religio-
sos, dificilmente o Estado Demo-
crdtico poderd se fortalecer numa
conjuntura em que 0 seu aperfei-
çoamento e defesa são contingên-
cias básicas para sua sobrevivên-
cia. E sern as águas cristalinas da
fonte evangélica êle não se purifi-
card para ressurgir e renovar-se;
O ensino religioso hoje, não d
questão de Fe, mao questão de Es-
tado.

Finaimente, quanto a existência
do dois professOres para "Educa-
cão CIvicä" nada mais se faz que
obedecer it providência de mera
administração escolar. Na Escola
primdria, corn mais facilidade, p0-
der-se-d adaptar a medida corn as
cautelas da Constituição, como
bern indica o citado decreto.

Bonifdcio José Tamrn de Andra-
• cia - ex-Secretdrio da Educacão."

- Esgotada a hora destinada
Leitura e Apresentacão de Proposi-
cOeS, segue-se a

DISCUSSAO E V0'rAçAO DE
pRoPosIcOES

O SR. PRESIDENTE - Estão
abertas as inscricOes para a Reu-
nião de amanhä.

SObre a Mesa Comunicação do
Sr. Alvimar Mourão, em que co-
rnunica a Casa o falecimento da
Sra. Edith Pereira do Amaral,
ocorrido em DivinOpolis. Ciento.
Comunique-se

0 Sr. Deputado Anuar Fares co-
munica 'a Casa 0 falecimento da
Irma Josefa Lemos, da Congrega-
ção de São Vicente de Paula, que,
durante 13 anos, foi diretora. do
Asilo do Sagrado Coração do Je-
sus, de Barbacona. Ciente. Comu-
nique-se.

- Vem 4 Mesa:

REQUERIMENTO

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

0 Deputado que êste subscreve
requer de V. Exa. a palavra, nos
têrmos do art. 94 do Regimento
Interno, para, de acOrdo corn o
art. 95, transferi-la ao Senhor Do-
putado Wilson Modesto quo trata-
rd, da Tribuna, de assuxito urgente
e de natureza relevante.

Sala das ReuniOes, 23 de marco
de 1966.

(a) José de Castro, LIder da Ban-
cada do ex-PTB.

0 SR. PRESIDENTE - Sôbre a
Mesa Requerimento do Sr. José do
Castro, quo, na qualidade de Lider
da ex-Bancada do PTB, requer a
palavra pelo artigo 94, para, nos
tCrmos do artigo 95, transferi-la ao
Sr. Deputado Wilson Modesto, que
tratard do assunto urgente e rele-
vante.

A Mesa defere o Requerirnento e
fixa 0 prazo em 30 minutos.

Corn a palavra o Sr. Deputado
Wilson Modesto.

O SR. WILSON MODESTO - Sr.
Presidente, Srs. Deputados. On-
tern, nesta Tribuna, o ilustre e cul-
to Deputado Cicero Dumont tra
tou de urn assunto apaixonante,
quo é a votacão por clistrito, no fu'
turo pleito, marcado para 15 de no-
vembro, para a eleicão de Deputa-
dos Estaduais e Senadore,

Somos daqueles que não tern
receio de eleiçao por distrito, co-
mo pretende o Deputado Cicero
Dumont, porque temos consciên-
cia de ter prestado a nossa região
benefIcios que nos dão 0 direito e
a certeza de que seremos o Depu-
tado mais votado, naquele distri-
to, apesar da modificacão anun-
ciada, caso se concretize. Mao,
sentimos, neste Plendrio, que Os
adeptos da eleicão por distrito
não são maioria. Os Deputados
que apartearam o nobre Deputado
Cicero Dumont, em nUmero eleva-
do, declaram preferir o processo
atual, combatendo a elelção dis-
trital.

0 Exmo. Sr. Presidente cia Re-
pUblica, Marechal Castel 0 Branco,
em entrevista quo concedeu ontern
a imprensa nacional e estrangeira,
rnostrou quo não é oportuna a mu-
dança do domi.cilio eleitoral. Disse
S. Exa. que, depois de ouvir Os
diversos sotores da vida pUblica
civil e militar, verificou quo a mu-
dança do domicilio eleitoral não
vem satisfazer a opinião püblica.
Por êste motivo, ontem, ao apar-
tearmo5 0 Deputado Cicero Du-
mont, demos uma sugestão que,
ao quo parece, foi recebida por S.
Exa. a titulo do colaboração.

E como nOs queromos que o as-
sunto seja discutido nesta Casa,
democràticamente, vamos apresen-
tar 'a consideração dos Srs. Depu-
tados uma Indicação que nOs es-
peramos seja levada em conta, na
oportunidade da discussão da pro-
posicão do Sr. Deputado Cicero
Dumont, ou seja, apes o parecer
das Comissöes Técnicas.

Creio que estou prestando urn
servico aos Srs. Deputados, pois,
assim, Ss Exas. podern estudar,
mais detaihadamonte, êste palpi-
tante assunto.

Ao assomarmos a esta Tribuna,
os ãnimos, no Plenário, estavam
bern acesos, e 0 rneu lider reco-
rnendou-me prudência.

Fazemos parte do esquema po-
litico que elegeu 0 Sr. Israel P1-
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nheiro. Era nossa intencäo tratar
do assunto em questão, p015 o mes-
mo está em grande evidência e Os.
Srs. Deputados discutem-no nest a
Assemblëia, dihriamente. Os Depu-
tados da ex-bancada do PSD e da
ex-bancada da tJDN, agora, estäo
filiados ao partido do Govêrno, que
foi criado par nOs, atendendo a
urna solicitacão do Sr. Israel Pi-
nheiro.

Sendo assim, -Senhor Presidente,
a fim de que Os acontecimentos Se-
jam bern compreendidos, yam-os
passar as mãos do Presidente da
Assembléia urn Requerirnento, pois
assim estarernos colaborando para
o fortalecimento da politica em
nosso Estado.

Este ë 0 Requeriment0 qUe en-
caminho a Mesa, para ser enviado
a Comissão, que, sem düvida algu-
ma, dard parecer favorável ao mes-
mo, bern como it outra proposi-
ço apresentada pelo no-bre Depü-
tado Cicero Dumont.

REQUERJMENTO NO 1.176

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

A Revolução de 31 de marco, de-
sejada pelo povo coma movimen-
to moralizador e disciplinador da
vida social, poiltica e econômica

do Pals, vem, no curso de sua acão,
determinarido profundas reformas
nos costumes brasileiros.

Os Atos Institucionais tern sido,
o mais das v62es, o instrumental
de que lanca mao a Govêrno para
implantar as novas idéias -

Fala-se agora em total alteracão
do sistema eleitoral vigente, de tal
sorte que as eleicöes seriam dis-
tritais.

Não ha düvida de que muitos ar-
gumentos poderiam ser alinhados a
favor da nova tese; mas também
ê possIvel arregimentar-se urn sern
nümero de contra-indicacöes. Co-
mo a tese interessa essencialmente
ao povo, em sua soberania, em- sua
faculdade de escolber seus repre-

sentantes, a alma democrática bra-
sileira está a pedir, a exigir mes-
ma, urna consulta geral a propOsito
do momentoso assunto. Sômente
urn plebiscito poderia ligitimar, re-
almente, qualquer alteraçäo que se
faca em nosso sisterna eleitoral,
para instituir o voto distrital.

A vista do exposto, requeremos,
na forma regimental, seja feito
apêlo ao Exmo. Sr. Presidente da
RepUblica, Marechal Humberto de
Alencar Castelo Branco, no sentido
de se proceder, em todo 0 Pals, a
urn plebiscito, a fim de se apurar,
atravës da consulta popular, da
aceitação ou da rejeiQão do povo
brasileiro as eleiçôes distritais.

Sala das Reuniôes, 23 de marco
de 1966.

(aa.) Wilson Modesto - Hugo
Castelo Branco - Jose de Castro
- Benedito Xavier - Lücio ct
Souza Cruz.

- A Comissão de Justica.
- Vern a Mesa:

REQUERTMENTO

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa d9 Estado de Mi-
nas Gerais.

Requeiro a V. Exa. a palavra,
de acOrdo corn a Art. 94 do Regi-
mento Interno, para transferi-la,
nos têrmos do Art. 95, ao -Sr. De-
putado Alvaro Sales, que tratará
de assunto urgente e relevante.

Sala das Reuniôes, 23 de marco
de 1966.

(a.) Ibrahim Abi-Ackel.
•0 SR. PRESID'EWflE - SObre

a Mesa Re querimento do Sr. De-
putado Ibrahim Abi-Ackel, no qual
pecle a palavra, pelo art. 94, para,
de acôrdo- corn o art. 95, transfe
ri-la ao Deputado Alvaro Sales,
que tratará de assunto relevante
e urgente. 	 - 	 -

A Mesa defere o Requerimento
e 1 ixa a prazo de 30 minutos.

Tern a palavra 0 Sr. Deputado
Alvaro Sales.

o SR. ALVARO SALES -- Sr.
Presidente, Srs. Deputados.

O que me traz hoje a esta Tn-
buna é a entrevista concedida ao
"DiCriô de Minas", de 18 do cor-
rente, pelo ex-Presidente da Cãma-
ra de Ipanema, Sr. Rui de Maga-
lhães. SObre esta entrevista, que te-
ye grande publicidade, dadas as Se-
qüências de serern acusadas pesso-
as da mais alta responsabiljdade
de Ipanema, não podenia eu, que
tenho- a honra, neste instante, de
representar aquêle municIpio, prin-
cipalmente as nossos correligiond-
rios, deixar de vir prestar esciare-
cirnento a Casa e ao povo de Mi-
nas Gerais. Vou ler alguns tre-

chos - da entrevista, para que p05-
Sam os meus ilustres Pares aqui-
latan a sua gravidade.

o ex-Presidente da Câmara e
vice-Préfeito, o ex-Delegado de P0-
licia, todos de Ipanerna, e um es-
tudante de Direito da Universida-
de Federal estão corn os dias con-
tados: o Prefeito, o seu Secretdrio
particular e o juis de paz local,
corn a cobertura do delegada Mii -
tar, juraram matá-los, tendo man-
dado cercar suas casas corn pisto-
leiros prontos a matar por ordens
dos politicos influentes.

Rui Magalhães, ex-Presidente da
Cftrnara de Ipanema, Francisco An-
tunes Siqueira Cota, ex-Delegado de
Poilcia, e o estudante de Direito,
Reinaldo Jose Magalhaes, fugiram
para Bela Horizonte e pediram ga-
rantias as autoridades porque suas
familias correm sério - perigo, en-
quanto se movimentam para irn-
pedir - que sej am eliminados pelos
pistoleiros contratados em Gover-
nador Valadares.

E' importante que se deixe escia-
recido o seguinte: con.heco bastante
o Sr. Rui Magalhães, a- sua familia,
Os seus irmãos, dais ilustres ofi-
ciais da Force. PUblica de Minas,
de quern me considero amigo e,
quero crer, também êles assim me
consideram - Mas, isto não impede,
absolutamente, que eu venha a es-
ta 'Ii-ibv.ria cUzer a verciade e fazer

a defesa dos meus correligionánios
de Ipanema, tao injustamente ata-
cados pelos ilustres mernbros da fa-
mIlia Magalhães.

E continua a entrevista:
Mandantes

O Juiz de Paz, Francisco Fausti-
no Gouvêa, atualmente exercendo 0
cargo de Juiz de Direit, Major
Eustáquio Murio da Silva, Delega-
do Especial de Ipanema, Auro de
Oliveira Vale, SecretCrio da Pre-
feitura, e o prdprio Prefeito, Ge-
nuino de Assis Magalhães Fliho,
sao os niandantes e contrataram
pistoleiros faniosos do Vale do Rio
Doce para matar Rui Magalhães,
Francisco Antunes Siqueira Cota e
ReinalCo Jose Magalhães.

O motivo Ca perseguiçao é a atual
conjuntura poiltica Ca região, corn
aspectos negativos junto a popula-
cao, que a tudo assiste sem dar pal-
pites porque tern mêdo de se en-
volver no caso.

o Secretdnio da Prefeitura e
principal mandante e tern a seu
servico pistoleiros de Mutum, Ai-
mores e Governador Valadares.
Em outubro prOximo, a UDN vai
concarrer e os mandantes dos cri-
mes querem eliminar os rnernbrOs
do PSD, que pretendem ganhar a
eleição, a fra.

Cab eça
o estudante de Direito Reinaldo

José Magalhães, Ca Universidade
Federal de Minas Gerais, além de
estar ameacado de monte, disse
que as pistaleiros receberani ordens
de "anrancar" sua cabeca e levar
para a familia Calhau, uma das
mais tradicionais daquela zona.
Reinaldo liderou movimento con-
tra a mudanca do name Ca ciCade
Ce. Ipanema para Coronel Caihau.
Alias, -a referida familia ja conse-
guiu pôr o nome do Coronel Ca-
lhau em grupos escolares, jardins
e praças püblicas.

O javem estudante de Direito, em
Belo Horizonte, fez uma campa-
nha junta as autoridades governa-
meutais, a quern estava entregue
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p problema da mudanca do nome
da cidade de ipaneñia. 0 motivo
da sua "degola" está pronto a se
tornar realidade por causa das di-
vergênCiaS polIticaS.

Tenho aqui uma observacãO a fa-
zer: o Sr. Rul MagalhãeS näo per-
tence as hostes da, U. D . N., mas,
sirn, ao Partido Republicaflo. Dal
se conclui, desde logo, que outra
coiSa nO se faz, seflâO, como se
dis na gina, "tirar a sardinha corn
a mao do gato".

ProvidénciaS
o DeputadO Hélio Garcia pronun-

ciou discurso na Assembléia Legis-
lativa em apoio aos trés homenS
"marcados para morrer". 0 Depu-
tado é interessado em acabar corn
Os conflitoS politicos na regiao de
Mantena, Valadares, Ipanema e Mu-
turn e vai pedir abertura de inquë-
rito, para que sej am apurados os
fatos ligados ao Major EustáqUiO
Murilo da Silva, ao Juiz de Paz
-Francisco FaustinO Gouve ja, aos
• rnernbroS da Cämara e da Prefei-
tuna que, de uma hora para outra,
resolverarn contratar pistoleirOS pa-
ra fazer valer -a força e conquistar
O poder.

Ha denüflciaS -sériaS de que 0
Major Eustáquio Murilo da Silva
é urn péssimo Delegado, espanican-
do cidadãOS indefesoS, corn a aju-
da do soldado Geraldo Jardas Pego,
do 11.° BatalhãO de Infantaria, corn
sede em Manhuacu. A ordem dada
pelos mandanteS de crimes, e obe-
decida pelo Delegado Major Eus-
táquio Murilo da Silva, é a de pren-
der e espancar Os eleitores seus
oposicionistaS. Em Pocrane, Ai-
mores e Mutum, várias pessoaS fo-
ram espancadas e estão hospitali-
zadas. 0 DeputadO Hello Garcia
pedird tambérn abertura de inqué-
rito para apurar a morte da muiher.
do Major EustdqUiO, D. Zélia Ma-
ria Lopes da Silva, cujo maior sus-
peito é 0 própriO marido.

Ape
A histOria de que o investigador

de Delegacia de Vigilância Geral,

José Antonio, roubOU urn jipe, é in_
teiramente falsa. Ele näo furtou
jipe algum e apenas prendeu o la-
drão e o carro, entregando-o ao De-
legado Major EustáqUiO Murio
que, no entanto, abriu inquérito e
pediu a prisâo preventiva do poli-
cial. 0 jipe foi roubado por Fran-
cisco Lourenco Neto, o "Chiqui-
nho", elemento ligado aos hornens
que querem matar o estudante, o
ex-vice-Prefeito e ex-Presidente da
Câmara, bern como o ex-Delegado
municipal. 0 investigador entrou
na hisOria como "bode expiató-
rIO".

o Sr. Hello Garcia Nobre De-
putado Alvaro Sales, de fato, já tive
a oportunidade de ler a reporta-
gem, feita pelo conceituado jornal
de nossa Capital, o "Diário de Mi-
nas". De fato, fui procurado por
amigos de Ipanema, que denunca-
yam fatos graves naquele munici-
pio.

Sabe V. Exa. que näo tenho a
honra de fazer politica na sua re-
gião e nem no municipiO de Ipane-
ma.

0 SR. ALVARO SALES - 0 que
senia uma honra para mim.

o Sr. hello Garcia - Mas, Sr.
DeputadO, sabe tmbém V. Exa. que
para qualquer urn de nOs que fôsse
procurado nesta Casa, ou bra dela,
por pessoas que afirmaSSem que
fatos graves estavam acontecendo
ou iriam acontecer, a obrigacãO
seria denunciar os fatos as autori-
dades competentes, para que fôs-
sem evitados acontecimentOS mais
graves em nosso Estado.

Assim, é meu desejo ocupar esta
Tribuna, a Em de fazer urn apêlo
ao Sr. secretanio de Seguranca -
e neste momento faco urn apêlo
a V. Exa. que, tenho certeza, está
imbuldo dos meihoreS propOsitos
- para que aquêle municIpiO náo
se tra.nsborme num mar de sangue.
V. Exa., corn seu prestigio junto ao
atual Govêrno, e junto ao Dr. Bias
Fortes, poderá toniar providências
para que se evite que o atual Dele-
gado permaneca naquela cicla4e.

Näo faco nenhuma acusacäo ao De-
legado mas, sugiro a V. Exa. so-
licitar ao atual Secretário de Se-
guranca que mande urna autonidade
isentá e, se possivel, urn Delegado
de carreira, urn advogado, a fim de
que possa, naquela cidade, tomar
as providências para que se possa
evitar que f-atos mais graves ocor-
ram no municIpio de Ipaxiema

0 SR. ALVARO SALES - Agra-
deco seu aparte, que veio sobrema-
neira - honrar meu discurso. E, a
respeito, devo dizer que procurei
nos Anais da Casa e não encontrei
nêles registrado o discurso de V.
Exa., de cujo teon os jornais nos
dão noticia - Dal o ter eu concluldo
que V. Exa., naturalmente, como
costuma acontecer, tenia dado en-
trevist-a, sem que tivesse se valido
desta Tribuna para leitura dêsse
documento.

O Sr. Hello Garcia - V. Exa.
vai me permitir esclarecer, em de-
finitivo, -a minha participacão na
entrevista que V. Exa. ora procura
focalizar. Não fiz nenliuma decla-
racão a - respeito; apenas disse a
comissão que me procurou que to-
maria as providências necessánias;
e que inia, se preciso fôsse, ao Go-
vernador do . Estado, para evitar
que em Ipanema ocorressem cri-
mes graves e que companheiros
nossos fôssem sacnificados. Não
fiz nenhuma declaracão; mas estou
disposto a jr a Tribuna para solici-
tar ao Sr. Secretário de Seguranca
e ao Sr. Governador do Estado que
tomem enërgicas providências a
respeito do caso.

o SR. ALVARO SALES - V. Exa.
terd a minha irrestrita solidarie-
dade. Mas 0 jornal diz que V. Exa.
pronunciou êsse discurso.
o Sr. Hello Garcia - V Exa.

tern urn recurso muito simples: in-
terpele o jornal. 	 -

O SR. ALVARO SALES - Não
e preciso. Os anais desta Casa j
o dizern. Eu não estou duvidando
de V. Exa.
o Sr. Hélio Garcia - Sabe V.

Exa. que venho de uma região onde

nao se discute problema de - Dele-
gados.

0 SR. ALVARO SALES - V. Exa.
e que e I eliz.

o Sr. Hélio Garcia - Sabe V.
Exa. que venho de urna região onde
não se cometem crimes.

0 SR. ALVARO SALES - uma
felicidade.

O Sr. Hello Garcia - Sabe V.
Exa. que jamais permiti, quando
era Govêrno, que houvesse coa-
cão policial para corn os meus ad-
versdrios. A minha posicão tern
sido sempre muito Clara. Jamais
desrnenti o que disse. Não del en-
trevista.

o SR. ALVARO SALES - Não
admito discurso paralelo ao meu.
-Concedi 0 aparte a V. Exa., mas
nao admito êsse discurso paralelo.
V. Exa. não poderd me impedir de
ler, aqul, desta Tribuna, a noticia
a que me refiro. Estou proceden-
do corn a delicadeza e o aprêco que
V. Exa. merece,/pois e urn meu
amigo, urn rneu colega, que muito
me honra.

(Cruzam-se apartes).
O SR. PRESIDENTE - (Faz soar

os tImpanos) - A Mesa lembra aos
Srs, Deputados que não são pos-
siveis apartes paralelos.

O SR. ALVARO SALES —0 no-
ticidnio do jornal diz que V. Exa.
assim se manifestou da Tnibuna.

o Sr. Hello Garcia - Eu já disse
a V. Exa., várias yeses, que não flz
tal abirmaçao. Não sei por que näo
estou sendo entendido. Será que
estou falando chines ou V. Exa.
não está querendo me entender?
Ora, Sr. Deputado, estou falando
Portugues, valendo-me de urn ml-
crof one que em nada altera a nos-
sa pronüncia.

o SR. ALVARO SALES - En-
tao, ë dii iculdade de percepcão
déste seu humilde colega que não
tern as luzes de V. Exa.

Continuando, c o m o dizia, não
consta dos Anais desta Casa o dis-
curso que tenlia feito, aqul, 0 nobre
Deputado h1io Garcia. Mas con-
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tinuarei• a leitura da entrevIsta
para, então, poder comentá-la.

PR.EVENTI VA
Outra denüncia séria: o Juts de

Paz, que está exercendo o cargo
de Juiz de Direito, apesar de ser
completamente analfabeto - nem
mesmo 0 ñome sabe escrever di-
reito - arneaca decretar a prisão
prevéntiva de vários lideres da ex-
-tJDN, embora Os juizes regionais
de Caratinga e Mutüm se neguem
a atender o pedido do Juiz de Paz,
Sr. Francisco Faustino Gouveia, por
considerá-lo sem fundamentos e
por perseguiçôes poilticas.

Os homens que estão marcados
para morrer, varados de balas dos
revOlveres dos pistoleiros do Vale
do Rio Doce e Zona do Contestado,
nurna dernonstracão de coragem,
pediram o afastamento imediato do
Delegado Especial, Major Eustáquio
Murio da Silva, e a nomeação de
urn Delegado Regional. Querem am-
da a norneação de urn Juiz de Di-
reito capaz de acabar corn as inhlu-
ências polIticas e manter a ordem,
agindo corn imparcialidade, aca-
bando corn a polItica reinante no
forum de Ipanema, e devolvendo a
paz ao povo amedrontado".

Outro trecho que deixei de ler,
e faco questão de 16-lo agora, para
que conste dos nossos Anais, é 0
seguinte:

"cABEcA
O estudante de Direito Reinaldo

José Magalhães, da Universidade
Federal de Minas Gerais, alérn de
estar ameacado de morte, disse qüe
os pistoleiros receberam ordens de
"arrancar" sua cabeca e levar para
a farnilia Calhau, uma das mais tra-
dicionais daquela zona Reinaldo
liderou o movimento contra a mu-
dança do nome da cidade- de Ipa-
nerna para "Coronel Calhau". Alias,
a referida familia j a conseguiu pôr
o nome de "Coronel Cathau" em
grupos escolares, jardins e pracas
püblicas".

continua a cntrevista. Dbare

de 18-la tôda porque disponho de
pouco tempo e quero comentar a
presente entrevista.

Sr. Presidente e Srs. Deputados,
serei breve, mesmo porque o meu
tempo não me permite fazer a ex-
planaco que seria necessária, o
que será feito em outra oportuni-
dade.

Segundo a malsinada entrevista,
ha em Ipanema urn "complO" orga-
nizado, sendo que torna parte déle
O Juiz de Paz, em exercIcio de Juiz
de Direito, Sr. Francisco Faustino
Gouveia, Major Eustaquio Murio

• da Silva, Delegado Especial de Ipa-
nema, Auro de Oliveira Vale, Secre-
tário da Prefeitura, e o prOprio Pre-
feito GenuIno de Assis Magálhâes
Fllho,para ajustarem pistoleiros e
dar cObro a familia Magalhâes, de
Ipaflerna.

Não poderia, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, silenciar-me ante esta
tremenda injustica, ante esta entre-
vista insultosa a homens dignos de
Ipanema. E todos aquêles que co-
nhecem o Sr. Genuino. de Assis Ma-
galhaes, não so em Belo Horizon-
te, mas naquela regiäo do nosso Es-
tado, hão de estranhar esta entre-
vista.

0 Sr. Ibrahim Abi-AckI - Per-
mita-me interromper o discurso de
V. Exa. para registrar o meu tes-
ternunho a GenuIno Assis Maga-
lhäes, injustamente envolvido nesta
reportagem que V. Exa. exarnina
desta Tribuna. Como V. Exa. sabe,
sou vizinho do municipio de Ipa-
nema onde, por cêrca de 15 anos,
exerci ininterruptamente a advoca-
cia. Posso, com conhecimento de
causa, deixar nos Anais desta Casa
a mtnha repulsa por êste label que
atinge a uma das expressôes hu-
manas mais conceituadas, que atm-
ge a uma pessoa que mais tern tra-
haihado para o. progresso daquela
região e de Ipanema, 'que é o Sr.
Genulno de Assis Magalhães.

Ficam estas palavras apenas para
corroborar o pronunciamento que
corn tanto brilho e autoridade ven
expendendo desta Trtbuna,

o SR. ALVARO SALES - Agra-
deco o aparte de V. Exa. que velo
engrandecer a minha fala nesta
Tribuna

Genuino de Assis Magalhaes é
urn dos homens sObre quem não
pegam essas acusacöes, porque 0
povo daquela regiäo o corthece mu!-
to bern. Não levarei multo tempo
discorrendo sObre Genulno de As-
sis Magalhäes porque desejo ainda
discurrer sObre outras pessoas in-
justamente envoividas nesta entre-
vista.

Nesta entrevlsta, 0 Juiz Francisco
Faustino Gouveia é tachado de
analfabeto pelo Sr. Ru! Magalhães
Trata-se de urn homem dos mais
conceituados de Ipanema, casado
na famIlia Calhau. Esta familia é
também acusada de querer a entre-
ga da cabeça do estudante marcado
para morrer. Sou insuspeito para
falar sObre a famIlia Calhau, por-
que todos os que me conhecem, to-
dos os que militam na politics, sa-
bern que o meu adversárlo mals
aguerrido é o Deputado Florivaldo
Dias de Oliveira, casado na farnflia
Calhau. Mae isto nào me Impede de
vir a esta- Tribuna para reconhecer
que a familia Calhau, não sO em
Ipanema, mas em tôda aquela re-
gião, e de reconliecida tradicão de
honradez. Quero que ficlue esciare-
cido, de uma vez por Was, que o
espirito, 0 obj etivo desta entrevista
visava apenas a publicidade. Tanto
é verdade que, como disse, o Sr. Ru!
Magaihães nunca pertenceu a UDN.
E' elemento reconhecido como 0
Chef e do PR em Ipanema. Gosta-
na dc que me contestassem. Mas,
ha tanta demagogia e tanta inver-
dade aqui alardeada e afirma-se
ainda que o ex-Prësidente da Ca-
mara Municipal pediu ao Sr. Go-
vernador a retirada do Delegado
que Id estava, o Major Eustdquio
Murilo da Silva.

0 Sr. Carlos Eloy - Sabe V. Exa.
que ê corn grande prazer que a
Casa ouve as palavras de V. Exa.
Queria apenas atestar que, de fato,
o Sr. Rui Magalhães pertence aos
quadros do PR. For sinai, quero

ressaltar que, a frente da Prefeitu-
ra de Ipanema, realizou uma bela
administração . para o munlcIpio.

o SR. ALVARO SALES - Isto
é outra coisa. Agradeço o aparte
de V. Exa., mas o assunto é intel-
ramente diverso.

0 Sr. Sebastiâo Anastácio - Sr.
Deputado Alvaro Salles, ha di gs o
Sr. Governador exonerou o Dele-
gado de PolIcia de Ipanema, diante
de certidOes, provando que Cale era
criminoso. Houve, então, a desig-
nacào do Major Eustâquio para
Delegado daquele rnunlclpio. Vejo,
então, Sr. Deputado, que 0 lnterêsSe
dessas denüncias falsas 0 de retirar
o Deiegado que nâo convOm aos ele-
mentos que estão reclamando, pols,
segundo estou informado, aqueie
Delegado vem procedendo correta-
mente. Essas denüncias estão en-
volvendo familias tradicionais, corno
o Prefeito Municipal que é meu
amigo, homem de bern, incapaz de
envolver-se em qualquer crime.
Mas o que mals me espanta nessas
dendnclas é a afirmaco de que
estão buscando pistoleiros de Ipa-
nema, AirnorOs, etc., corno se aque-
la região sO tivesse pistoleiros.
preciso acabar corn esta mania de
explorar esta questâo de pistoleiroS
no Vale do Rio Doce. Os pistoiei-
ros que la estão vein de todos Os
recantos do Estado e ali vão para
explorar o crime. Não é 0 POVO
daqueia região, que é trabalha-
dor e tranquilo. Principalmen-
te a cidade de Governador Va-
ladares, que tern mais de 100 mu
mincias e o afastamento do Dde-
habitantes, 0 urna cidade progres-
sista e nào pode ser mals tachada
de zona de pistoleiros. Dal a minha
estranheza quanto a estas entre-
vistas que tern aparecido nos 3or-
nais.

Finalizando meu aparte, quero
esciarecer que o objetivo destas de-
gado, para que os, denunciantes p0-
nham urn Delegado de sua conve-
niência. Essas denüncias estfto ba-
seadas na mentira para atingirem
fins inconfessdvels.

0 SR. ALVARO SALES - Agra-
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deco o aparte de V. Exa., mas V
Exa. não está bern esclarecido so-
bre o assunto. Procurarei esciare-
cer o caso desta Tribuna.

Dizia eu que o espirito desta en-
trevista era apenas de publicidade.
Comprovarei' minhas palavras: em
primeiro lugar, o Major Eustáquio
não é Delegado de Ipanema. Foi
designado em 30 de dezembro de
1965, portanto, pelo Govêrno passa-
do. Não se pode, pois, dizer que
estamos valendo da policia para
fazer politica - conforme dQ-
cumentação que está em meu p0-
der e que deixo de ler por falta
de tempo. - Está, entretanto, a
disposicão dos Srs. Deputados que
queiram consultâ-la. Foi, entäo, 0
Major designado, não para Delega-
do de Ipanema, mas para apurar
crimes de roubos, prineipalmente
roubos de "jeeps" como aconte-
ceu, tendo êste Delegado prendido,
Inclusive, dois investigadores que
estão na cadela e cuja prisão foi
decretada, não pelo Juiz de Paz,
em exercicio do cargo de Juiz de
Direito de Ipanema, mas pelo Juiz
de Direito da Comarca de Caratin-
ga.

Quero dar a Vs. Exas. uma idéia
do ambiente em Ipanema e, neste
ponto, quero pedir a cooperação do
ilustre Deputado Hello Garcia, pa-
ra que possamos mudá-lo. Quaren-
ta e oito horas antes da eleiça.o, 0
MM. Juiz Eleitoral radiografou ao
Sr. Presidente do Tribunal Regio-
nal Eleitoral, pedindo a retirada do
investigador José AntOnio da Sil-
va, o qual estava acompanhado de
outro in'divIduo, que se dizia tam-
bern investigador, mas que näo o
era. Dizia o MM. Juiz, em sua con
respondência, que, se não fôssem
retirados o investigador e 0 thdi-
viduo que o acompanhava, êle sus-
penderia as eleiçOes em Ipanerna.

Eu passava por Ipanema, poucos
dias antes das eleicOes, e fui ao Fo-
rum visitar e cumprimentar o Me-
ritIssimo Juiz Eleitoral, que esta-
va numa reuiião, na qual tomava

parte o Defegado demitido em 7 de
fevereiro Ultimo.

Dizia eu, Sr. Presidente, que na-
quele dia prenderarn o aviador que
foi a Ipanema levar uns boletins
porque, dias antes, espaiharam em
Ipanema grande quantidade de bo-
letins contra o nosso hoje Gover-
nador Israel Pinheiro. Boletins
que continham infâmiasenormes
contra o nosso candidato. Então
o Coronel Altino Machado e Cel.
Pedro dos Santos fizeram os bole-
tins e mandaram êsse aviador dis-
tribui-los. U. chegando, foi o avia-
dor prêso e transportado para lu-
gar ignorado para que fOsse evita-
do o recurso de "habeas-corpus"
e sO foi sôlto 3 ou 4 dias depols
pagando, ainda, a importância de
vinte mil eruzeiros, a titujo no
sei de quê.

Assim, Sr. Presidente, fica de uma
vez por tOdas- respondida a entre-
vista do Sr. Rui Magalhäes. E fa-
go uma pergunta ao nobre Depu-
tado Hello Garcia: no tivessem
as autoridades do Estado èlemen-
to bastante convincente e seria de-
mitido o Delegado de Ipanema em
17 de fevereiro? 0 riobre Deputado
Hélio Garcia não responde. 0 seu
sllêncio implica em .dizer que, se
não tivesse comprovada a sua cum-
plicidade, por omissão, 0 verdade,
não seria 0 mesmo demitido. 0
fato é que

'
ern 17 de fevereiro, 0

Sr. Governador assinou sua de-
missão e, quanto a retirada do Ma-
jor EustOquio daquela cidade, ca-
be esciarecer uma vex mais: é his-
tOria fantasiosa, porque êsse Ma-
jor, ha 12 dias, não se encontra
em Ipanema, nem era Delegado
de Ipanema.

Como o tempo é curto, no p0-
dendo explanar tanto quanto de-
sejava sObre a malsinada entre-
vista do Sr. Rul Magalhães, deixo
esta Tribuna na esperanca de ter
cumprido o meu dever.

- Vern a Mesa:
REQUERIMENTO

Exmo. Sr. Freiclente da Assem-

blOia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

o Deputado abaixo assinado re-
quer the seja conferida a palavra,
nos têrmos do Art. 94 do Regi-
mento Interno, para transferi .la, de
acôrdo corn o Art. 95, ao Sr. Depu-
tado Joaquim de Melo Freire, que
tratard de assunto urgente e rele-
vante.

Sala -das ReuniOes, 23 de marco
de 1966.

(a.) Nicanôr Armando - Vice-
-LIder dä ex-UDN.

o SR. PRESIDEN - SObre a
Mesa Requerimento do Sr. Depu-
tado Nicanor Armando que, na qua-
lidade de vice-ilder, requer a pala-
vra pelo artigo 94 para, de acôr-
do corn o art. 95, transferi-la ao
Sr. Deputado Joaquim tie Melo
Freire, que tratará de assunto ur-
gente e relevante.

•A Mesa defere o Requerimento e
fixa 0 prazo de 30 minutos.

Corn a palavra o Sr. Joaquirn de
Melo Freire.

o SR. JOAQUIM DE MEW FREI-
RE - Sr. Presidente, Srs. Deputa-
dos.

Temos ocupado a Tribuna des-
ta Casa dias seguidos, a fim de tra-
zer ao conhecimento do povo ml-
neiro atos de perseguição polItica
que estão sendo praticados na nos
sa região eleitoral. Hoje, porOm,
ocupamos esta Tribuna para fazer
urn pronuncianjento politico, por-
que nOs, desde os primeiros mo-
mentos, fomos revolucionários, de-
fendendo e lutando a favor da Re-
volução e desej ando o seu êxito.
Ultimamente, temo-nos sentido bas-
tante desencantados pelo desenro-
lar dos acontecimentos, isto por-
que a Revolução foi feita no Pais
no momento de confusão, de sub-
versão e de corrupçao. Deflagrou-se
corn o meihor objetivo, qual seja
o de livrar o Pals do Cornunismo,
de livrar o Pals daquele mal major
que é a corrupção, que, ha tantos
anos, vem dificultando o processo
de desenvolvimento da Pátria. Mas,
Passada a prirneira fase, cassados

alguns rnandatos, começamos a
sentir que a Revolucao estava Ira-
quejando, que a Revolução não es-
tava cumprindo o seu destino his-
tOrico, porque sentlamos que a
cassaçao de mandatos e direitos po-
liticos nao poderia parar apenas
naqueles primeiros atos. Ainda ho-
je, existem no Congresso Nacional
muitos corruptos que precisam ter
Os seus mandatos e direitos poli-
ticos cassados. Nas AssernblOias
Legislativas dos Estados, tambOm
a Revoiuçao näo caminhou como
deveria caminhar. Nas Câmaras
dos Vereadores e nas Prefeituras,
se fOr feito IPM para demonstrar
as irregularidades existentes, rnui-
tos Prefeitos teräo zeus mandatos
cassados. Desejdvamos que a Re-
voluqão caminhasse decisivamente
para extirpar da vida püblica, de-
finitivamente, todos os corruptos,
mas ela não tern caminhado neste
sentido. Assim, a impopuiarjcjae,
que hoje notamos da Revoluçao,
deve-se a falta do cumprimento do
seu dever histOrico porque, se a
Revolucao tivesse cassado os man-
datos de todos os corruptos e tie
subversivos, hoje estaria bern pe-
rante 0 povo, porque 0 povo quer
exatamente a moralidade da vida
pUblica, quer honestidade no de-
sempenho dos mandatos de seus
representante 5 e n.o quer a conti-
nuidade daquilo a que vi ,--nos assis-
tlndo.hd muitos anos. A razão da
imp3pularidade da Revolucao, a
nosso ver, reside mais na falta
do seu desenvolvimento, que seria
no sentido de extirpar da vida pü-
blica todos aqueles elementos in-
desejdveis, corruptos e corruptores
que, hoje, ocupam ainda vários car-
gos importantes dêste Pals. Assim,
nós tivemos, logo apOs as eleiçOes,
quando a Revoluçao estava total-
niente impopular, porque 0 povo jd
estava dela descrendo, tivemos, sob
o influxo dêste mornento, eleiçOes
em vdrios Estados da Federacao e
eleiçOes que não representam a rea-
lidade, porque o povo votou em
estado emocional, votou riaqueles
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candidatoS que fizeram campaiha
na base do revanchiSmO, campanha
violenta ate contra o Sr. Presiden-
te da RepübliCa. Isto aconteceu
em vdrios EstadOS da FederacãO e,
entre êles, podernos citar dois, que
reputarnOS Os mais ixnportanteS:
são Minas e Guanabara, corn a
eleição de dols GovernadOreS que
podem possibiitar a volta da con
rupcão e da subversãO ao Poder.
NOs, que acreditávamOS e continua-
mos a acreditar na RevolucãO, re-
almente, não podemos permitir a•
volta de corruptos e subversivos ao
Poder. Sabemos todos nOs, que aqul
estamos como fol feita esta cam-
panha no Estado, porque, em todo o
Estado, foi feita na base da Revo-
lucãO, isto e, na base da anti-revO-
lucão. Por isto, tivernos Os resul-
tados a que assistimos, corn desa-
lento para nOs. Mas, Sr. Presiden-
te, Srs. DeputadOS, a RevolucäO,
sentindo a sua frustracão, sentin-
do .que, corn o resultado das elei-
çoes, ela poderia perder-se defini-
tivamente, em urn determinadO mo-
mento, talvez ainda de heroisnlO,
editou 0 Ato Instituciorial n° 2. Es-
to Ato veto, justarnente, para ga-
rantir a posse dos eleitos, mas uma
posse vigiada, consentida. Isto é o
que estarnOs vendo, hoje, nos Es-
tados de Minas e da Guanabara,
principalmente.

Sr. Presidente e Srs. Depu-
tados, corn o Ato institucional n° 2,
foram também extintos os parti-
dos politicos existentes no Brasil.
Então, aquelas fOrças que se con-
gregavam, antes, em tomb dos dl-
versos partidos. - 12 ou 13 parti-
dos ao que nos parece - tiveram
que se fixar dentro de duas posi-
çOes: dentro do partido que repre-
senta o pensameilto da RevolucãO,
ou dentro do partido que represen-
ta o pensarnento da anti-RevolUcãO.
Fol formado, entãO, pelo Presiden-
te da Repüblica, o partido que re-
presenta o pensamentb revolucio-
nário, ou seja, a ARENA. NOs, que
desejávamOS ver a Revolucão vito-
iosa, nOs que aguardávamos o seu

êxito, achamOs que a nossa posi-
cão natural, a nossa posicão histO-
rica, seria formar dentro do par-
tido revolucibnárib. Qual não foi,
porém, a nossa surprêSa, ao serem
criados Os partidos, ao vermos que
o primeiro elemento a aderir ao
partido revolucionário fol o atual
Governador do Estado que, eleito
nas condicOes que todos nOs sabe-
mos, deveria, a nOSSO ver, assumir
uma posicão discreta, correta, e fi-
car contra o partido revolucionãrlO.
Mas, assirn não aconteceu, Sr. Pre-
sidente e Srs. Deputados. E näo sO
o Sr. Govemnador do Estado, mas
todo o esquema de fôrcas que o
apoiava, ingressou neste partido.

Daf, as dificuldades que estarnos
sentindo, na convivência entre fOr-
cas antagônicas que representaili,
em Minas, Os partidos qüe sempre
so digladiam, principalmente, a
ex-UDN e o ex-PSI).

Dêste modo, nOs que, desde o ml-
cio da organizacão dêsses partidos,
obedecemoS, orientamos, sentimos
Os ideais révolucionárioS, nOs que
desejamos colaborar tarnbém corn
o Sr. Presidente da Repüblica na
organizacão do partido Revolucio-
nário em Minas, colaborar da mes-
ma forma corn os aossos correli-
giondrios, homens ethinentes como
O Deputado Guilherrne Machado,
comb o nosso lider Aureliano Cha-
ves, procura.iflOS, naquela época,
manter-nos nurna posição discre-
ta, nesta Casa, a fim de não dill-
cultar. a organizacãO da ARENA em
Minas.

Agora, uma vez organizado o par-
tido revolucionário em Minas, 0 que
temos observado da parte do Go-
vêrno? OuvimoS, corn a atencão que
nos merece, 0 discurso extraordi-
nário do nosso Lider, AurelianO
Chaves, mostrando ao povo ml-
neiro comb se constituiu o partido
da ARENA em Minas Gerais, dis-
curso que representa bern a sua
fe, seu idealismo e o seu desejo de
sLiperar essas questiüncUlaS de or-
dem municipalista. E, enquanto 0
Lider Aureliano Chaves anunciava a

constituição da ARENA, aqui, neste
Plendrio, o prOprlo Lider do ex-PSD
declarava que a organização da
ARENA era uma farsa e uma chan-
tagem poiltica contra o Governa-
dor Israel Pinheiro. Ora, Sr. Pre-
sidente, que farsa ë essa? 0 Sr. Is-
rael Pinheiro entrou para a ARENA
por sua livre e espontânea vonta-
de; foi dos primeiros a aderir a
ARENA. Está declaracão, porém,
do Lfder do PSD, no significa, na
verdade, o pensamento apenas
dêsse Deputado porque, ontern, es-
têve nesta Tribuna urn outro De-
putado, cujo pronunciamento fbi
ainda mais violento e mais anti-re-
voluciondrio, pois declarou ser ele
anti-revolucionário. Como  pode-
mos acreditar nurn quadro dêsses,
quando homens, que se dizern fun-
dadores da ARENA, vêm a Tribuna
dizer que nab são revoluciondrios?
o prOprio Deputado Alvaro Sales
declarou ontern que sO admitiu a
Revolucäo porque não teve condi-
cOos para cbmbatê-la. Na0 .e pos-
sIvel que se diga que nós, da TJDN,
estamos fazendo chantagem corn o
Sr. Governador do Estadb. A ver-
dade e que não acreditamos na
possibilidade da organizacão da
ARENA corn as fOrcas antagonicas
do Estadb. Sempre defendemos e
continuarernos a defender a nossa
fixacão, a nossa posicão dentro da
ARENA; porém, em oposicäo ,ao
Gbvêrno do Estado, porque não
acreditamos no seu sistema de sus-
tentacão. E Obvio que traiu seus
eleitores, pois êstes pensavam que
o Sr. Israel Pinheiro iria governar
em oposicão ao Govêrno Federal.

Mas, a vemdade foi bern butra:
S. Exa. aderiu, entregou-se, de jo
ihos, ao Govêmno revoluciondrio. As-
sirn, acharnos que nossa posicão
histórica, nossa posicão tradicional
deve ser dentro da ARENA, porque
desejamos que a Revolucao cum-
pra sua destinação histOrica. Mas,
não podemos continuar a ouvir Ca-
lados, não podemos continuar a
ouvir mudos, êsses ataques, que
tern sido feitos ao nosso ex-Parti-

do porque, na verciade, nOs temos
honra, temos dignidade, ternos fOr-
ca moral. Por que, então, a todo
o momento, estarmos sendo atm-
gidos por adversários nossos? Isso
a que estamos assistindo 0 que pa-
rece uma farsa. Domingo mesmo,
o Sr. Governador do Estado disse,
em entrevista aos jornais, que iria
governar corn a ARENA, que iria
governar corn o Partido Revolucio-
ndrio, corn o Pamtido do Presiden-
te da RepUblica. Mas Os fatosde-
monstram a coisa de maneira di-
ferente. Ou êsse Govêrno está agin-
do de má-f,6 ou 0 sistema politico
de sustentacão dêsse Govêmno estâ
rebelando-se contra S. Exa. Na
verdade, se o Govêrno diz que vat
governar corn a ARENA, 0 necessá-
rio que êle compreenda e que seus
companheiros politicos assirn o en-
tendam, porque, na ARENA, existeth
ex-udenistas, ex-perrista 5 e de ou-
tras legendas e não o ex-PSD exclu-
sivamente.

Hoje, vimos a Tribuna para fazer
alguns reparos ao que tern dito al-
guns Deputados quo i-epresentarn
o ex-pessedismo. Voltarernos, se ne-
cessdrio Mr, para trazer a Casa
não apenas palavras rnas docu-
meritos corn quo iremos demons-
trar ao povo mineiro que êsse Go-
vêmno que at estã é que não tern
muita autoridade moral e que, de
urn momento para outro, medidas
poderão sem tomadas contra êle. Ele
sabe que e urn govêmno vigiado. Ba-
be que a revoluçâo é patente, que a
revoluçäo existe. Por que, entäo, Os
seus companheiros, os seus corre-
ligiondrios estão fazendo esta re-
sistência, estão procurando fazer
esta luta que nab trard glOria a
ninguém? Se a ARENA veio para
modificar Os costumes politicos do
Pais, se veto como resultado da Re-
volucao, que haja cordialidade, por
quo, caso contrário, ela nab terâ
condiçOes de funcionamento.

Assim, são estas as palavras que
trazemos hoje ao conhecimento des-
ta Casa, manifestando o ponto-de-
-vista pessoal porque, na verdade,
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nào estamos credenciados pela ex-
bancada para falar em seu nome.
Mas, sou daqueles homens que não
sabem calar-se, que não sabem
acornodar-Se, pals é a nossa forma-
ção, nossa orientação desde crian-
ça, e não sabemos acomodar-nos e
ájeitar-nos a fOrmulas hábeis.

A verdade precisa ser dita. E
hoje, apenas iniciamos a proclama-
cão de algumas delas e, amanhã,
se necess.rio, voltaremos para ou-
tras.

REQUERIMENTO

o SR PRESIDENTE Sôbre a
Mesa Requerimentodo Sr. Deputa-
do Athos Vieira de Andrade, em
que pede voto de congratulaçôes
corn os advogados Décio Fulgêncio
e Maria Conceicão Gomes Araüjo,
por terern merecido distincão, en-
tre Seus colegas, como os mais atu-
antes na profissão em 1965.

Em votacão. Os Srs. Deputados
que 0 aprovam queiram permane-
cer como se encontram. (Pausa).
Foi aprôvàdo.

- Esgotado o prazo destinado a
esta parte da Reunião, passa-se

24 PARTE DA ORDEM DO DIA
- Vêm a Mesa.

REQUERIMENTO

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

0 Deputado infra-assinado requer
a V. Exa., ouvida a Casa, a inver-
são da pauta de flOSSOS trabaihos,
de modo que Os Projetos n°s. 3.540
e 3486, em fase de 3 4 discussão,
sejam dllscutidos e votados logo
apOs o Projeto n° 3.544.

Sala das Reuniöes, 23 de marco
dé 1966.

(a.) Manoel Costa..

REQIJERIMENTO

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

0 Deputado infra-assinado requer
a V. Exa., ouvida a Casa, a inver-
são da Pauta, de modo que o Pro-
jeto n° 3.475, em fase de 3 dis-
cussao, seja discutido e votado logo
apOs o Projeto fl° 3.544.

Sala das Reuniães, 23 de marco
de 1966.

(a.) Hélio Garcia.
O SR. PRESIDENTE .- Reque-

rimento do Sr. Deputado Manoel
Costa, pedindo a inversão da Or-
dem do Dia, de modo que os Pro-
jetos n9 3.540 e 3.486, em fase de 3a
discussäo, sejam discutidos e vo-
tados após o Projeto 3.544.

Em votacão o Requerirnento. Os
Srs. Deputados que o aprovam
cjueiram permanecer como se en-
contram. (Pausa). Foi aprovado.

RequerimentO do Sr. Deputado
Hlio Garcia, que pede a inversão
de Ordem do Dia, de modo que o
Projeto 3.465, em 33 discussão, seja
discutido e votado apOs o Proj eto
3.544.

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

PROJETO NO 3.552
DiscusSão Unica do Proj eto n°

3.552/66, do Sr. Governador do
Estado, o qual cria o Conseiho de
Coordenacão do Crédito Rural e
dá outras providencias.

o Proj eto recebeu em Plenário as
Emendas de n°s. 1 a 4.

As ComissOes de Justica e de
Agricultura opinam pela aprovacäo
do Proj eto, nos têrmos do substi-
tutivo que apresentam.

A Comissão de Financas opina
pela sua aprovação, na forma do
substitutivo da Comissão de Agri-
cultura.

Em discussão 0 proj eto, na for-
ma do Substitutivo da ComiSsão
de Agricultura. (Pausa). Não ha
oradores inscritos. Encerrada a
discussão.

- Vern a Mesa:

REQUERIMENTO
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa d0 Estado de Mi-
nas Gerais.

Requeiro destaque para a vota-
ção das emendas de minha autoria.

Sala as Reuniôes, 23 de marco
de 1966.

(a.) Cicero Dumont.
0 SR. PRESIDENTE - Defir0 o

Requerimento, nos têrmos do Art.
114 do Regimento Interno da Ca-
mara dos Deputados.

Em votação 0 Substitutivo, sal-
vo emendas. Os Srs. •Deputados
que 0 aprOvam queiram permane-
cer Como Se encontram. (Pausa).
Foi aprovado.

Em votação a emenda n. 1.

QUESTOES DE ORDEM

O SR. MANOEL COSTA - Sr.
Presidente. Minha Questão de Or-
dem é apenas para indagar se esta
emenda f 01 apresentada antes ou
depois do substitutivo da Comis-
são de Agricultura.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa,
respondendo a Questao de Ordem,
do Sr. Deputado Manoel Costa, in-
forma que a emenda fol apresenta-
da antes.

O SR. MANOEL COSTA - Quer
dizer que a emenda tern parecer
contrãrio da Comissão de Agricul-
tura?

O SR. PRESIDENTE - A Mesa,
respondendo a Questão de Ordem,
esciarece que a emenda não tern
apoio da Comisão de Agricultura,
que Se fixou no Substitutivo.

o SR. MANOEL COSTA - Data
vénia, Sr. Presidente, entendo que
a emenda está prejudicada, porque
não foi pedido destaque. 0 desta-
que poderia ter sido soilcitado pe-
lo autor ou pelo Lider do Govêrno.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
informa que se trata de tramita -
ção especial, e que o destaque foi
deferido, pois o Deputado Cicero
Dumont o requereu em tempo.

0 SR. MANOEL COSTA - Exa-
tamente por isso, Sr. Presidente,
valendo-me da resposta que V.
Exa acaba de dar, de que o Pro-
jeto tern trarnitação especial e,

em razão do Substitutivo da Go-
missão de Agricultura, nã0 pode a
emenda ser votada pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa,
respondendo a Questão de Ordem
do Deputado Manoel Costa, tern a
clizer que a Comisão de Agricultu-
ra não se pronunciou sObre a emen-
da; fixou-se no Substitutivo que
apresentou.

10 SR. MAN0EL COSTA - Pe-
go que me releve, Sr. Presiden-
te, pela insistência na Questão
de Ordem, porque estamos corn
a impressão de que não nos fize-
mos entender bern. GostarIa.mos do
esciarecimento seguinte: se j a exis.
tia emenda ao Proj eto e se a Co..
missão de Agricultura apresentou
ao mesmo urn Substitutivo, conse-
qüentemente, está, neste Substitu-
tivo, expresso o pensarnento da
Comissão de Agricultura. Esta Cc..
missao não considera, entretanto,
esta emenda. Se ela não a consi-
derou, ela a rejeitou.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
informa ao nobre Deputado Manoel
Costa que a Emenda não fol re-
jeitada pela Comissão. A Comis-
são não teve oportunidade de apre.
ciar a ernenda e se fixou no Subs-
titutivo.

O SR. HELlO GARCIA - Sr.
Presidente, pediria a V. Exa. que
mandasse proceder a leitura da
Emenda, para que pudéssenios to-
mar conhecimento da mesma.

0 SR. PRESIDENTE - A Mesa
está respondendo a questão de Or-
dem do Deputado Manoel Costa sO-
bre 0 assunto. Por isto, não pode
ainda permitir ao Sr. Secretário a
leitura da proposição.

O SR. CfCERO DUMONT - Sr.
Presidente, e U m e encontrava
presidindo a Comissão de Ser-
vico Püblico, quando teve inicio
a votacão do Proj eto que cria 0
Conselho de Coordenação do Cré.
dito Rural. Quando tive conheci-
mento de que a votaçã0 estava se
processando, suspendi a Reunião
para comparecer a éste Plenário,
de vez que, a êste Proj eto ofereci
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Finalmente, o Proj eto mandava
contratar elementos de que precis-
sasse o Conselho. Achamos que
êsse não era o melhor processo.
Sugerimos, através de uma ernen-
da, que prirneiro se requisitassem
dos quadros do Estado OS elemen-
tos necessários. Se no quadro do
Estado não se encontrassem eases
elementos, então sim, poderia o
Conselho sair para fazer o recru-
tamentó complementar. Mas, êste
contrato deveria subordinar-se a
algumas condicOes que seriam, de
urn lado, a de se permitir o con-
trOle do contrato, pelo Tribunal de
Contas; do outro lado, seria el.inii-
nado abuso, sem conhecimento do
Govemador do Estado. 0 Substitu-
tivo aceitou, em parte, a nossa su-
gestao. Mas, na medida em que
Ole a aceitou, não 0 coinpleta e não
atende a sua finalidade.

Assim, faco urn apOlo ao Plenário
para quo vote as minhas Emendas.

Faço urn apOlo especial a Oste
Plenàrio para votar a emenda n.°
4 que disciplina a contratacão do
pessoal que o Conseiho vaiadmitir.
Se esta Emenda não fOr votada, fi
caremos sem meios e 0 prOprio
Governador do Estado, tambOm, de
evitar possiveis abusos.

Pica,pis, aqul, a minha convo-
cação ao Plenário para atentar pa-
ra a importância dessa5 Emendas.

Peco ao Plenário o apoio a es-
tas Emendas pelo que elas repre.
sentam de garantia na prOpria apli-
cacao dos recursos e de dispositi-
vos que daremos ao Governador do
Estado, de fiscalizar 0 qüe se pas-
sa na administracão.

0 SR. PRESIDENTE - Em vo-
tacão a emenda n g 1.

QUESTAO DE ORDEM
0 SR. MANOEL COSTA - Se-

nhor Presidente, não desej amos
f a z e r polêmica corn a Mesa,
mas entendemos que 0 ponto-
de-vista que a Mesa sustenta nes-
ta hora, corn referenda as Emen-
das, não nos convence mas, para
nao prolongar o debate sabre a ma-

téria, concordarnos corn a Mesa em
que se votem as Emendas do De-
putado Cicero Dumont, reservan-
do-nos, entretanto, o direito de, em
outra oportunidade, voltar corn no-
va Questao de Ordem para o exa-
me total da matéria.

0 SR. PRESIDENTE - A Mesa
vai proceder a votacão da Enienda
n.° 1 do Deputado Cicero Dumont.

Tern a palavra 0 Sr. Secretário
para proceder a leitura da mes-
ma.

0 SR. SECRETARIO (LO
o SR. PRESIDENTE - Em

tacão a Emenda. Os Srs. Depu-
tados que a aprovam queiram per-
manecer corno se encontram.
(Pausa). Foi rejeitada.

VERIFICAAO
o SR. ATHOS VIEIRA DE AN-

DRADE - Sr. Presidente, peco ye..
rificação.

o SR. PRESIDENTE - A Me-
sa vai proceder a verificação re-
querida pelo Sr. Deputado Athos
Vieira de Andrade.

Os Srs. Deputados que votaram
a favor da Emenda queirarn le-
vantar-se. (Pausa). Podem as-.sentar-se. Os Srs. Deputados que
votaram contra queiram levantar-
Se. (Pausa). Podem assentar-se.
Votaram a favor 8 Srs. Deputa-
dos e contra 21 Srs. Deputados.
Näo ha "quorum" para votacão.

Tern a palavra 0 Sr. Secretário
para proceder a charnada dos Srs.
Deputados.

o SR. SECRETARIO (Faz a cha-
macia).

o SR. PRESIDENTE - 0 Sr.
Secretário vai proceder a 2.kL cha-
mada.

O SR. SECRETARIO (Faz a 2.'
charnada).

O SR. PRESIDENTE - Estão
presentes 47 Srs. Deputados . Ha
"quorum".
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uma contrlbulcãO, at r a v é s de sentou urn Substitutivo, mellioran-
Emenda. 	 do o seu Projeto, pelo que louva-

Solicito a V. Exa. a gentileza de mos a atitude do Govêrno. Entre-
me dizer qual a tramitacão que o tanto, êsse SubstitUtivO näo acoiheu
Projeto está seguindo ate êste mo- as nossas sugestôes no todo. Apoiou
mento. 	 a sugestão de algumas Emendas,

o SR. PRESIDENTE - A Mesa em parte. Mas rejeitou-as em outra
Informa ao nobre Deputado que a parte. Assim e que, no referente ao
tramitacäo é a especial, id anun- processo da escoiha do membro do
ciada pela Mesa, em outra oportu- Conseiho, o Proj eto primitivo man-
nidade, para Os projetos originários dava nomear, pura e simpiesmefl-
do Poder Executivo 	 té. - Apresentamos a Emenda

o SR. ctcO DUMONT - a segundo a qual se exigirialu, para
foi encerrada a discussão? 	 Os niembros do Conseiho, ido-

o SR. pEESIDENTE - A dis- neidade iibada, notOrio saber e
comprovada experlência no assun-

cussäo do Proj eto já fol encerrada. to a que se referiu. No Substitutivo,
Está em fase de votacão. foi acoihida a condição ref erenteo SR. CtCERO DUMONT - Soil- ao notOrio saber e comprovada ex-
citaria a V. Exa. que me informas-
se qua! a matëria jã votada ate periëncia. So por ornissão näo se

êste instante. 	 fez a referência de que o membro
o SR. PRF.SIDENTE - 0 Plend- deve ter idoneidade iibada. Dir-

rio votou favoràvelrneflte ao Subs- -se-ia que esta condicãO é Impilcita.
titutivo da ComissäO de Agricul- Poderá dizer-se isto, mas a Consti-
tura, salvo Emendas. tuiQão exige tal condicäo para o

o SR. CtCERO DUMONT - Em Procurador Geral do Estado, para
relação as emendas de minha au- o Ministro do Tribunal de Contas.
toria, Sr. presidente, a Mesa pen- Ent 60, não ha inconveniente e ate
sa, também, em submetê-laS a vo- acompanha a boa tdcnica de nossa
tos? 	 iegislacäo que se consigne esta ma-

0 SR. PRESIDENTE - A Mesa tëria. Como ela não foi acolhida
val sub'rnetê-las a votos, porque en. atravës de substitutivo e a minha
tende que näo houve parecer cIa Emenda, neste particular, talvez,
Comisso sabre as mesmas. 	 não possa ser votada em 3.kt discus-

0 SR. CtCERO DUMONT - Dc- são, tentaremos corrigir esta ornis-
sejarla, Sr. Presidente, encamthhar são. Tambdm o Substitutivo recu-
a votacão das Emendas. 	 sou a sugestão que fLzemos de sub-

o SR. PRESIDENTE - Tern a meter os nomes que iriam compor
palavra, para encaminhar a vote.- o Conseiho a esta Assernbléia. Volto
ção, o Sr. DeputadO Cicero Du- a jnsistir na conveniencia dêsse pro-
mont.	 cesso da maior seguranca de esco-

o SR. Cf CERO DUIMONT - Sr. lha. Na medida em que esta Assem-
Presidente, Srs. Deputados. bléla puder colaborar corn o Go-

Como lembra o Plenárlo, o Proje- vêrno do Estado na escoiha do no-
to criando o Conseiho de Coorde- me, estaremos dando maior apolo
nacäo do Crédito Rural entrou nes- ao Executivo. Nesta Emenda, tam-
ta Casa ha alguns dias. A respeito bern sugerirnos que do CcnselhO
do mesmo, fizemos urn pronunCia- faca parte urn representante da
mento no qual alinhamoS algumaS oposicão ao GovêrnO do Estado.
criticas ao Proj eto. Em conseqüên- Corn êste pensaniento, sempre que
cia das criticas feitas, oferecemoS pudermos, sempre que for possIve1
algumaS EmendaS, contendo solu- fundiremOs o pensamento do Go-
cão. 0 Poder ExecUtiVo aceitou, em vêrno corn o pensarnento da oposi-
parte, as nossas crIticas e, através cão e esta solucão ganha mais ar-
da ComissãO de AgricultUra, apre- rôjo.
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Em votacão a Emenda n.° 1, do
Sr. Deputado Cicero Dumont.

Os Srs. Deputados que a apro-
am queiram permanecer como se

encontram. (Pausa). Foj rejeita-
da.

A Mesa vai proceder a votacäo
da Emenda n.° 2.

Corn a palavra o Sr. Secretário
para proceder a leitura da Emen-
da.

O SR. SECRETARIO (LA)

O SR. PRESIDEN - Em vo-
taco a Emenda.

QtJESTAO DE ORDEM

o SR. CfCERO DUMONT— Sr.
Presidente.

Esta não é a minha Emenda.
Se não me engano, esta Emenda
ë da Comissão de Justica - e ë
matëria já vencida.

O SR. PRESIDENTE - A Me-
sa informa ao nobre Deputado
que, felizmente ou infelizmente, a
Emenda n.° 2 tern a assinatura de
V. Exa.

O SR. Cf CERO DUMONT - 'En-
tao, aceito a informacão, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE - Em vo-
tacão a Emenda n. 2, do. Sr. Depu-
tado Cicero Dumont. Os Srs. De-
putados que a aprovam queiram
conservar-se sentados. (Pausa).
Foi rejeitada.

Em votacäo a Emenda fl.0 3, do
Sr. Deputado Cicero Dumont.
Tern a palavra o Sr. Secretário,
para lê-la.

O SR. SECRETARIO - (Lê).
O SR. PRESIDENTE - Em vo-

tacão a Emenda. Os Srs. Depu-
tados que a aprovam queiram
conservar-se sentados. (Pausa).
Foi rejeitada.

Em votacão a Emenda fl. 0 4, que
vai ser lida pelo Sr. Secretdrio.

de autoria do Sr. Deputado Ci-
cero Dumont.

• SR. SECRETARIO - (Lê).
• SR. PRESIDENTE - Em vo-

tacao a Emenda. Os Srs. Depu-

tados que a aprovam queiram
conservar-se sentados. (Pausa).
Foi aprovada.

A Mesa, pois, na forma da Re-
solucão n.c 50, considera aprGva-
do o Substitutivo, corn a Ernenda
fl.0 4, que teve o apoiamento da
Casa.

Isto, na forma da Resolucão no
50, que, no seu Art. 3.0, § 3.9, per-
mite, na hipOtese do destaque, que
foi requerido pelo nobre Deputado
autor das Emendas, a deliberacao
do Plenário contrdria a delibera-
ção da Comissäo, ressalvada, as-
sim, a prejudicialidade da mesma
e estabelecida a livre rnanifestacäo
do Plendrio.

O SR. MANOEL COSTA - Sr.
Presidente, a emenda n 9 4, que a
Casa acaba de aprovar, de auto-
na do Sr. Deputado Cicero Du-
mont, e considerada aprovada
apenas na. parte em que nao co-
lide corn 0 Substitutivo?

O SR. PRESIDENTE - A Me-
sa comunica ao nobre Deputado
que é 6ste o seu entendirnento.

Aprovados o Substitutivo e Emen-
da fl.9 4.

- A Comissäo de Redaçäo.

PROJETO N. 3.544

0 SR. PRESIDENTE Pros-
seguimento da 2. 4 discussão do
Projeto n.° 3.544/66, do Sr. Gover-
nador do Estado, o qual extingue
a Secretaria de Estado de Desen-
volvimento EconOmico, cria o Con-
seiho Estadual do Desenvolvimen-
to e dd outras providências.

A Comissão de Justica opina pe-
Ia aprovacão do Pro3eto, corn as
Emendas de nQS. 1 a 7, que apre-
senta.

A Cornissão de Servico PUblico
pela aprovação do Projeto, corn

as Ernendas da Comissão de Jus-
tica, bern como a de n.° 8, que
apresenta.

A Cornissão de Finanças opina
pela aprovacão do Proj eto e das
Emendas das Comissôes de Justi-
ça e de Servico Püblico.

Não ha oradores inscritos. A
Mesa encerra a discussão do Art.
1.0.

Em discussã0 o Art. 2.0 . Pau.
sa). Não ha oradores inscritos.
Encerro a discussão.

Em discussâo o Art. 30• (Pau-
sa). Não ha oradores inscritos.
Encerro a discussão.

Em discusso o Art. 40 (Pan-
sa). Não ha oradores inscritos.
Encerro a discussão.

Em discussão 0 Art. 5•0 (Pau-
sa). Não ha oradores inscritos.
Encerro a discussão.

Em discussão o Art. 6.0 . (Pau-
sa). Não ha oradores inscritos.
Encerro a discussão.

Em discussão o Art. 70 (Pan-
sa). Não ha oradores inscritos.
Encerro a discussão

Em discussão o Art. 8.° (Pau-
sa). Não ha oradores inscritos.
Encerro a discussão.

Em discussão o Art. 9•0 (Pau-
sa). Não ha .oradores inscritos.
Encerro a discussão.

Em discussão o Art. 10 (Pau-
sa). Não ha oradores. inscritos.
Encerro a discussão.

Em discussão 0 Art. 11 (Pau-
sa). Não ha oradores inscritos.
Encerro a • discussão -

Em discussão 0 Art. 12 (Pau-
sa). Não ha oradores inscritos.
Encerro a discussã'D.

Em discussão o Art. 13 (Pau-
sa). Não ha oradores inscritos.
Encerro a discussão.

Em dlscussão o Art. 14 (Pau-
sa). Não ha oradres thscritos.
Encerro a discussão.

Em discussão 0 Art. 15 (Pau-
sa). Não ha oradores iriscritos.
Encerro a discusão.

A Mesa vai colocar em votação
os Artigos e as Emendas.

Em votação a emenda nc 1, subs
titutiva do Artigo 1.0.

Para proceder a leitura da Emen-
da n.° 1, corn a palavra o Sr. Se-
cretárjo

O SR. SECRETARIO - (Lê).
O SR. PRESIDENTE - Em vo-

tação a Emenda no I. Os $rs. De-

putados que a aprovam quelram
conservar-se como se eficontram -
(Pausa). Foj aprovada.

Fica prejudicado o Art. 1.0.
Em votaçao o Artigo 2.0, salvo

Emendas n°s. 4, 2 e 3, Substitutjvas
dos pardgrafos 2. 0 e 30 do referj-
do artigo.

Os Srs. Deputados que aprovam
o Artigo 2.0 queiram permaflecer
como se encontram. (Pausa) - Fol
aprovado -

O SR. MANOEL COSTA - Sr.
Presidente, solicitaria a V. Exa. aseguinte informacão: se e s s a s
Emendas são da Comissão de Jus-
tica ou de autoria do Sr. Cicero
Dumont.

O SE; PRESIDENTE - A Me-
sa informa que as Ernendas ao Ar-
tigo 2.0 são de autoria da Cornis-
são de Justiça.

Corn a palavra o Sr. Secretdrio
para proceder a leitura das Emen-
das n_os 4, 2 e 3.

O SR. SECRETARIO -- (W.
0 SR. PRESIDENTE - Em vo-

tação a Emenda. n.° 4. Os Srs.
Deputados que a aprovam quei-
ram conservar-se como se encon-
tram. (Pausa). Foj aprovada.

Em votação a Emenda n.c 2. Os
Srs. Deputados que 0 aprovam
queiram conservar-se como se en-
contram. (Pausa). Fo! aprova-
da.

Em votação a Emenda no 3. Os
Srs. Deputados que a aprovam
aueiram conservar-se como se en-
contram. (Pausa). Foi aprovada.

Em votação o Artigo 30• Os
Srs. Deputaclos que o aprovam
queiram conservar-se como se en-
contram. (Pausa). Foi aprovado.

Em votação o Artigo 40 Os
Srs. Deputados que a aprovaru
queiram conservar-se como se en-
contram. (Pausa). Foi aprovado.

0 Art. 50 tern emenda substitu-
tiva, de n. 8.

A Mesa vai colocar em votação
a Emenda Substitutiva ao Artigo50

o SR. CfCERO DUMON'r - Sr.
Fresidente, peço a V. Exa. que
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mande ler, a titulo , de esciareci-
mento para mhiha Quêstã.o de Or-
dem: primeiro, o artigo 5 0 do Pro-
jeto; depois, o teor da Emenda no
8, finalmente, a minha emenda de

4, a fim de que eu possa me
informar a respeito.

o SR. PRESIDENTE - A Me-
sa defere o RequerimentO, em
Questäo de Ordern, do nobre De-
putado Cicero Dumont, e soilcita
ao Sr. Secretário que faca a lel-
tura do artigo 5 e das duas Emen-
do, a de n° 8, que é substitutiva e
da n° 5 que conflita corn a primel-
ra, que 6 mais ampla.

o SR. SECRETARIO - (Lê).
o SR. PRESIDENTE A Me-

sa vai colocar em votac.o a Emeri-
da n. 8, substitutiVa, mais anipla,
do Artigo 50

o SR. CfCERO DUMONT - Sr.
presidente, requelro destaque de
minha Ernenda n° 4 ao Projeto,
referente ao artlgo 5.9.

o SR PRESIDENTE - A Me-
sa recebe o RequerimentO de des-
taque do Sr. Deputado Cicero Du-
mont; no entanto, a Emenda do no-
bre Deputado Cicero Dumont so se-
rá colocada em votaçäo se a Emen-
da nq 8 for rejeitada.

Em votacão a Emenda n q 8. Os
Srs. Deputados que a aprovam
queiram permaflecer como se en-
contram. (Pausa). Foi rejeitada.

A Mesa val colocar em votaçâO
a Exnenda n° 5, tambdm substitu-
tiva do Artigo 5•0, pordm menos
ampla. Em votacão a Emenda.
Os Srs. Deputados que a apro-
yam queiram permaflecer corno se
encontram. (Pausa). Fol rejei-
tada.

De acôrdo corn 0 destaque re-
querido pelo Sr.Cicero Dumont,
autor da Emenda nv 4, a Mesa vai
colocd4a em votaçãO. Em votacão
a Ernenda.

Os Srs. DeputadoS que a apro-
yam queiram permaflecer como
se encontram. (Pausa). Foi apro-
váda a Emenda. Fica prejudicado

Artigo 5•0, que passou a ter a

redação da Emenda fl.0 4, do Depu-
tado Cicero Dumont.

Em votacão 0 Artigo 6.9. Os
Srs. DeputadoS que o aprovam
queiram permafleCer como se en-
contram. (Pausa). Foi aprovado.

Em votacão 0 Artigo 7. 0 . Os
Srs. Deputados que o aprovani
queiram permafleCer como se en-
contram. (Pausa). Foi a prova-
do.

A Mesa vai proceder b, votacão
do Artigo 80, através da Emenda
n.9 6, substitutiVa do mesmo arti-
go.

Corn a palavra o Sr. Secretdrlo
para fazer a leitura da Emenda n°
6.

O SR. SECRETARIO - (Paz a
leitura da Emenda).

O SR. PRESIDENTE - Em vo-
tacäo a Emenda no 6. Os Srs. Dc-
putadoS.-, que a aprovam queiram
permafleCer como se encontram.
(Pausa). Foi aprovada.

Fica préjudicado o Artigo 8.0.
Em votação 0 Artigo 9.0 . Os

Srs. Deputados que o aprovamm,
queiram permafleCer como se en-
contram. (Pausa). Foi aprovado.

Em votacãO o artigo 10. Os Srs.
Deputados que oaprovam quelram
permanecer con%ó se encontram.
(Pausa) Fol aprovado.

Em votacão 0 Artigo 11. Os
Srs. Deputados que 0 aproValfl
queiram permafleCer como se en-
contram. (Pausa). Fol aprovado.

Em votaçãO o .A.rtigo 12. Os
Srs. DeputadoS que o aprovam
queiram permaflecer corno se en-
contram. (Pausa). Foi aprovado.

Em votação o Artigo 13. Os
Srs. Deputados que o aprovam
queiram permafleCer como se en-
contram. (Pausa). Fol aprova-
do.

Em votacão 0 Artigo 14. Os Srs.
Deputados que 0 aprovam quel-
ram permarieCer como se encOn-
tram. (Pausa). Foi aprovado.

Em votação o Artigo 15. Os Srs.
Deputados que 0 aprovam quei-
ram permanecer como se encon-
tra. (I'ausa). Foi aprovado.

A Mesa val colocar em votacão
a Emenda nq 7, aditiva ao Proj e-
to. Em votação a Emenda n o 7.

Os Srs. Deputados que a apro-
yam queiram permanecer corn 0 se
encontram. (Pausa). Foi apro-
vada.

Está aprovado o Proj eto corn as
alteraçOes das Emendas referidas.

- A Comissão de Finanças.
- Submetjdos a 3.3 discussão e

votacão são aprovados, cada urn
de sua vez, sem debates, os pro-
jetos seguintes:

Projeto no 3.540/65, do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual auto-
riza. o Estado a contrair, corn a
União, o emprdstimo de Cr$
15 000.000.000.

Projeto n. 3.486/65, do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual cria
Ginásio Estadual na cidade de Säo
Pedro da União.

- A Comissão de Redação.
o SR. PRESIDENTE - 3. dis-

cussão do Projeto n° 3.475/65, do
Sr. Governador do Estado, o qual
estabelece novos valores para ni
veis de vencimentos, na forma que
menciona, e dd outras providên-
cias.

A Cornissão de Finanças opin
pela aprovação do Projeto.

Em disoussão. (Pausa). Não
ha oradores inscritos. Encerro a
discussão. Em votacão.
Os Srs. Deputados que o apro-
yam queiram permanecer como se
encontrarn (Pausa). Foi aprova-
do.

- A Comissão de Redaçäo.
- Logo depois, submetidos a 2.3

discussão e votacão, são aprova-
dos, cada urn de sua vez, artigo por
artigo, sem debates, Os projetos
seguintes:

Projeto n° 3.483/65, do Sr. Go-
Vernador do Estado, 0 qual dis-
pOe sObre a concessão de auxilio
financeiro a Federação Mineira de
Futebol de Salão.

Projet0 n° 3.487/65, do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual cis-

POs sôbre doação de lmóvel ao
"Lar Betânia".

Projeto n° 3.493/66, do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual conce-
de pensão especial a viüvas de ex-
Comanclantes Gerais da Policia Mi-
litar do Estado de Minas Gerais.

- Aprovada Emenda da Comis-
são de Justica.

Projeto n. 3.496/66, do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual conce-
de auxilio financeiro a Sociedade
'Amigos da Cultural.

- A Comissào de Finanças.
o SR. PRESIDENTE - 2.0 dis-

cussão do Projeto n° 3.526/65, do
Sr. Governador do Estado, 0 qual
auto riza o GovOrrio do Estado a
permutar imOvel corn a Sociedade
Concepcjonjsta do Ensino.

- As ComissOes de Sustiça e de
Flnanças opinam pela aprovaço
do Projeto.

- Vem a Mesa:

REQUERIMENTO

Exmo. Sr. Presidente da As-
sembléia Legislativa do Estado de
Minus Gerais.

o Deputado infra-assjnado vem
requerer a V. Exa., ouvida a Ca-
sa, o adiamento por 3 Was da dis-
cussãO do Projeto n. 3.526/65.

Sala das ReunlOes, 23 de marco
de 1966.

(a.) Raul Fernandes.
o SR. PRESIDENTE - SObre a

Mesa Requerimento do Sr. Depu-
tado Raul Fernandes, que pede o
adiamento da 2.3 dlscussão do
Projeto no 3.526, por 3 Was.

Em votacão 0 Requerlmento.
Os Srs. Deputados que o apro-
yam queiram conservar-se conlo
se encontram. (Pausa). Poi apro-
vado.

Pica adiada a 2.3 discussão do
Projeto na forma do Requerirnen-
to aprovado.

2.3 discussão do Projeto n. 3.527/
66, do Sr. Governàdor do Estado,
o qual concede pensão a viuya de
Sixneão Pena de Faria,
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- As CoirdssSes de Justica e de
FinancaS opinam pela aprovacão
do Projeto.

Em discuSsão o Art. 1. 0 - Não
ha oradores inscritos. Encerro a
discussâo.

Em discussão o Art. 2. 0 - Näo
ha oradores inscritos. Encerro a
discussão.

Em discussão o Art. 3.0 - Não
ha oradores inscritos. Encerro a
discussão.

Em votacão o Art. 1.0 - Os Srs.
DeputadoS que 0 aprovam quei-
ram conservar-Se como se encon-
tram. (Pausa). Foi aprovado.

Em votação o Art. 2. 0 - Os Si's.
Deputados que o aprovam quel-
ram conservar-se como se encon-
tram. (Pausa). Foi aprovado.

Em votacâo o Art. 3. 0 - Os Srs.
Deputados que o aprovam quei-
ram conservar-se como se encon-
tram. (Pausa). Foi aprovado.

- A Comissão de Finanças.
1 .0 discussão do Projeto n° 3.566/

66, do Sr. Governad9r do Estado,
o qual fi.xa o efetivo da Policia Mi-
litar para o exercIcio de 1967 e dá
outras providências.

Em discussão o Projeto. Não
ha oradores inscritos, encerro a
discussão.

Em votação. Os Srs. Deputa-
dos que o aprovam queiram con-
servar-Se como se encontram.
(Pausa). Foi aprovado.

- As Comissôes de Justiça, Se-
guranca Püblica e de Financas.

- A seguir, submetidos 'a 3 1l dis-
cussão e votaçäo, são aprovados,
cada urn de sua vez, sem debates,
Os projetos adiante:

Projeto n° 3.463/65, do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual abre
'a Secretaria de Estado da Fazen-
da o crédito especial de Cr$
5.259.005.

Projeto n°: 3.478/65, do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual auto-
nsa auxIlio financeiro ao Instituto
Costa Sena, da Fundação Gorceix,
corn sede em Ouro Prêto.

Projeto no 3.507/66, do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual auto-

rLza doacão de parte de terreno a
Diocese de Campanha, destinado
'a ParOquia de São Gonçalo do Sa-
pucal.

Projeto n° 3.514/66, do Sr. Go
vernador do Estado, 0 qual abre
a Secretária de Estado da Fazen-
da o crédito especial de Cr$ ......
224.239.889. 	 -

Projeto n° 3.519/66, do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual cnia
urn Colégio Estadual na cidade de
Joâo Monlevade.
* Projeto n. 3.534/66, do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual auto-
rim aquisicão de imóvel na cida-
de de Pompéu.

- A Comissão de Redacão..
A seguir o Sr. presidente sub-

mete a i. discussãO e votacão, ca-
da urn de sua vez, os Proj etos
abaixo, Os quals são aprovados,
sem debates:

Projeto no 3.565/66, do Sr. Wil-
son Modesto, o qual dá a denomi-
nacäo de "Presidente João Pinhei-
ro" ao Ginasio Estadual de Santos
Dumont.

- A Comissão de Justica.
Projeto n° 3.568/66, do Sr. Athos

Vieira de Andrade, o qual dispôe
sObre contagem qe tempo de ser-
vico prestado eni estabelecimento
de ensino por servidores pciblicos
e autárquiCoS.

- As ConLissSes de Justica, de
Educacão e de FinancaS.

- As Comissôes de Justica, Edu-
cação e de FinancaS.

Projeto n. 3.569/66, do Sr. Wil-
son Tanure, o qual revoga Os pa-
ragrafos 2 0 e 30 do Art. 4 da Re
solução ng 735/65.

- A Comissão Executiva.
Proj eto n° 3.572/66 (ResolucãO),

da Comissão Executiva, 0 qual dá
denominacãO de Sala José de Me-
deiros Chaves 'a sala cia Diretorla
Geral da Assenibléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais.

- A Comissão Executiva.
Projeto no 3.573/66, do Sr. Au-

reliano Chaves, o qual determiria
a inclus-ão da disciplina "Elemen-
tos de Politica .e ConStituiçäO" nos

Curniculos das Escolas Superiores.
- As ComissSes de Justiça, de

Educacão e de Finanças.
2.a discussão do Proj eta n° 3.435/

65, do Sr. Joaquim de Melo Freire,
o qual declara de utilidade pUblica
a Santa Casa de Misericórdja de
Muzambinho.

A Cornissão de Justiça opina pe-
Ia aprovacao do Projeto.

Em discussão o Art. 1.0. Não
havendo oradores inscritos, encer-
ro a discussão

Em discussão 0 Art. 2.0 . (Pau-
sa). Não ha oradores inscritos.
Encerro a discussão.

Em votaçao 0 Art. 1.0. Os Srs.
Deputados que o aprovam quei-
ram conservar-se sentados. (Pau-
sa). Foi aprovado.

Em votação o Art. 2. 1 . Os Srs.
Deputados que o aprovam quei-
ram conservar-se sentados. (Pau-
sa. Foi aprovado.

- A Comissão de Justiqa. -
3,0 discussäo do Projeto n. 3.261/

65, do Sr. Joaqui.m de Melo Frei-
re, 0 qual autoniza o Poder Execu-
tivo a permutar terreno.

- A Comissã0 de Finanças opina
pela aprovacao do Projeto.

Em discussão o Projeto. Não
hi oradores inscritos. Encerro a
discussão. Em votação. Os Srs.
Deputados que o aprovam quei-
ram conservar-se sentados. (Pau-
sa). Foi aprovado.

- A Comissão de Redação.
Sôbre a Mesa Parecer de Reda-

cão Final ao Projeto n° 3.486 que
cria Ginásio Estaclual na cidade
de São Pedro da União.

Em discussão o Parecer. Não
ha oradores inscritos. Encerro a
discussão.

Em votação. Os Srs. Deputa-
dos que o aprovam queiram con-
servar-se sentados (Pausa). Foi
aprovado.

- A Sanção.

Djscussão dos vetos totais opos-
tos As Proposicoes de Lei n.°s:

2.618, que autoriza o Govêrno do
Estado a asfaltar :a estrada que
liga Pains a Arcos.

2.809, que autoniza o Govêrno do
Estado a asfaltar a estrada de ro-
dagem clue liga Conselheiro Lafale-
te a Piranga. -

2.816 que autoniza o Govêrno do
Estado a asfaltar a estrada que Ii-
ga Juiz de Fora a Rio Nôvo.

3.053, que autoriza o Govérno do
Estado a asfaltar a estrada de ro-
dagem que liga Born Jesus do Ga-
Iho a Acesita.

3.064, que auotriza 0 Govêrno do
Estado a asfaltar a estrada que Ii-
ga DionIsio a São Dorningos do
Prata.

3.184, que autoriza 0 Govêrno do
Estado a asfaltar a estrada que li-
ga Mercês a Rio Pomba.

3.470, que dispOe sObre a beau-
zação dos "play-grounds" nas ci-
dades de Carmo do Paranalba e
São Vicente de Minas.

- Convoca, ainda, para a Reu-
niao Ordinánia de amanhä, As 14
horas, corn a seguinte Ordem do
Dia:

ORDEM DO DIA
24.3.66

1. Parte
Das 14 As 15 horas:

Leitura e aprovaçã0 da Ata.

ENCERRAmENTO

O SR. PRESIDENTE - Esgota-
cia a maténja constante da pauta

e não havendo Oradores Inscritos,
a Mesa encenra Os trabaihos da
presente Reunião, convocando Os
Srs. Deputados para a Reunião
Extraondjnárja de logo mais, As
20 horas, corn a Ordem do Dia já
anunciacla e publicada, bern assim
para a Reunião Extraordjriárja de
amanhã, As 20 horas, corn a Se-
guinte Ordem do Dia:

ORDEM DO DIA

Reunião Extraordjnãrja
23-3-66

As 20 horas:
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Expediente, inclusive leitura e

apresentacãO de pareceres, proje-
tos, comufliCacOeS, requerimentos
e indicaçôeS.

Das 15 as 16 horas:

Discussão e votação de parece-
res, requerimentos, comunicacöes

e indicaçöes.
Discussão e votacão de redaçôes

finais.

2.a Parte

Das 16 as 18. horas:
l.a discussãO do Projeto nO 3.571

/66, do Sr. Jarbas MedeiroS, 0 qual
reconhece de utilidade pUblica o
Conselhot Particular da Sociedade
de São Vicente de Paulo, de São
Gonçalo do Sapucai.

2.a discussão do Projeto n° 3.551
/66, da Sra. Marta Nair Monteiro,
o qual declara de utilidade püblica
a Sociedade Educadora Cura D'Ars
Limitada, corn sede ern Belo Hori-
zonte.

2.4 discussãO do Projeto n° 3.553/
66, do Sr. Lebo Borges, o qual dá
denominacão a estabelecimento de
ensino primário em Uberaba.

2.a discussão do Projeto n° 3.554/

66, do Sr. João Navarro, 0 qual
considera de utilidade püblica o
"Lions Clube" de Guaxupé, sediado
no mesmo municlpio.

2.4 discussäO do Projeto n° 3.555
/66, do Sr. Carlos Eloy, o qual dá
denominaQãO a Grupo Escolar em
Cruzilia.

3 4 discussãO do Proj eto n° 1.868
/65, do Sr. Spártaco pompeiI, o
qual declara de utiidade pUblica o
Botafogo Futebol Clube, corn sede
em Varginha.

3 •4 discussão do Projeto n° 2.066
/65, do Sr. José de Castro Ferrei-
ra, o qual declara de utilidade pil-
blica a iAssociacão Brasileira de
Odontologia, subsecão de Juiz de
Fora-MG.

3. discussãO do Projeto n° 3.532
/66 (Resolucão), da Comissão de
Justica, 0 qual aprova convêfliO ce-
lebrado ,entre o Govêrno do Esta-
do e o Instituto BrasileirO de Geo-
grafia e EstatIstica - Conseiho
Nacional de Geografia.

3.4 discussãO do Projeto n° 3.545
/66, do Sr. Carlos Eloy, a qual dá
a denominacão de "Deputado 1áu-
dio Pinheiro" a Unidade Sanitdria
do municIpio de Caeté.

- Levanta-se a, ReuniãO.

SUMA1tIO - Compareejmento -
Ata - Discussão dos vetos to-
tais opostos as Proposiçôes de
Lei ns. 2.890. 2.899, 3.044, 3.066,
3.069, 3.070 e 3.072 - Escrutina-
dores - Chamada para votação
- Apuraçäo - Manutenção dos
vetos—. Encerramento - Ordem
do Dia.

COMPARECIMENTQ
- As 20,12 horas, comparecem

Os Senhores:
Bonifácio de Andrada. - Leão

Borges.— Mario Hugo Ladeira -
João Navarro - Reny Rabell0 -
Pinto Coelho - Anuar Fares -
Agostinho Campos Neto - Altair
Chagas - Alvaro Sales - Alvimar
Mourão - Anibal Teixeira - Ar-
tur Fagundes - Ataliba Mendes -
Athos Vieira de Andrade Augus.
to Zenun - Aureliano Chaves -
Batista Miranda - Benedito Xa-
vier - Carlos Eloy - Carlos Me-
gale - Cicero Dumont - Daniel
de Barros - Delson Scarano -
Dermeval Pirnenta Filho - Euler
Lafetd - Expedito Tavares - Flo-
rivaldo Dias - Geraldo Quintão -
Gerardo Grossi - Gornes Moreira
- Hélio Garcia - Hermelindo
Paixão - Homero Santos - Hugo
Castelo Branco - Ibrahim Abi-
Ackel - Jairo Magalhães - Jarbas
Medeiros - Jehovah Santos -
João Luiz de Carvaiho - João Vaz

Joaquim de Melo Freire - José
de Castro - José Luiz Baccarixii

- José Maria MagalhAes - Ladis-
lau Sales - Lélis Chaves - Lou.
rival Brasil - LUio de Souza
Cruz Luiz Junqueira - Manoel
Costa - Maria Pena - Marta Nair
Monteiro - Martins Silveira - Ni-
canor Armando - Nunes Coelho
- Orlando Andrade - Otelino Sol
- Pereira de Alineida - Pires da
Luz - Raymundo Albergarla -
Raul Fernandes - Salim Nacur -
Sebastiäo Anastácio - Sebastião
Nascimento - Sette de Barros -
Sinval Boaventura - Souza e Sil-
va - Ulysses Escobar - Valdir
Melgaco - Valdir Morato - Wal-
domiro Lobo - Walthon Goulart
- Wilson Modesto - Wilson de
Paiva - Wilson Tanure.

- Corn a presença de 76 Srs.
Deputados, o Sr. Presidente decla-
ra aberta a Reunlfto.

ATA
O SR. RENY RABELO - (2.0

Secretário) - Procede a leltura da
Ata da Reuniäo anterior, a qual é
aprovada, sem restriçôes.

O SR. PRESIDENTE -- Da pauta
da presente Reunião Extraording

-na consta a discussão dos vetos
totais opostos as Proposiçöes de
Lei ns. 2.890 - 2.89 - 3.044 -
3.066 - 3.069 - 3.070 e 3.072.

A Mesa colocará em discussfto e
votação, globalmente, Os vetos hs
ref eridas proposlçöes. No entan-
to, qualquer Sr. Deputado que qui-
ser requerer destaque, Ale será
concedido.

275a Reuniâo Extraordinária da Assembléia Legislativa, aos
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o SR. PRESIDENTE - A Me-
sa vai nomear, como escrutinado-
res, os senhores Deputados Sebas-
tiâo Anastácio e Euler Lafetá pa-
ra acompanharem os trabaihos de
votacao.

o Sr. Secretário vai proceder a
chamada dos Srs. Deputados. A
Mesa pede aos ilustres Deputados
que, a medida que forem convoca-
dos, respondam a chamada para a
devicla anotação.

- Feita a chamada, depositam
seu voto na urna Os senhores:

Bonifácio de Andrada -. Ledo
Borges - Mario Hugo Ladeira -
João Navarro - Reny Rabelo -
Pinto Coelho - Anuar Fares -
Agostinho Campos Neto - Altair
Chagas - Alvaro Sales - Alvimar
Mourão - Anibal Teixeira - Ar-
tur Fagundes - Ataliba Mendes -
Athos Veira de Andrade - Augus-
to Zenun - Aureliano Chaves -
Batista Miranda - Benedito Xa-
vier - Carlos Eloy - Carlos Me-
gale - Cicero Dumont - Daniel
de Barros - Delson Scarano -
Dermeval Pimenta Filho - Euler
Lafetá - Expedito Tavares - Plo-
rivaldo Dias - Geraldo Quintão -
Gerardo Grossi - Gomes Moreira
- Hélio Garcia - Hermelindo
Paixão - Homero. Santos - Hu-
go Castelo Branco - Ibrahim Abi-
Ackel - Jarbas Medeiros - Jeho-
vah Santos - Joäo Luiz de Carva-
lho - João Vaz - Joaquim de Me-
lo Freire - José de Castro - Jo-
s6 Luiz Baccarifli - José Maria
MagalhãeS - Ladislau Sales - Lé-
lis Chaves - Lourival Brasil -
LUcio de Souza Cruz - Luiz Jun-
queira - Manoel Costa - Maria
Pena - Marta Nair Monteiro -
Martins Silveira - Nicanor Ar-
mando - Nunes Coelho - Orlan-
do Andrade - Otelino $ol - Pe-

reira de Almeida - Pires da Luz
- Raymundo Albergaria - Raul
Fernandes - Salim Nacur - Se-
bastião Anastãcio - Sebastio
Nascimento - Sette de Barros -
Sinval Boaventura - Souza e Sil-
va - Ulysses Escobar - Valdir
Melgaco - Waldir Morato - Wal-.
domiro Lôbo - Walthon Goulart
- Wilson Modesto - Wilson de
Paiva - Wilson Tanure.

O SR. PRESIDENTE - Vota-
ram 74 Srs. Deputados. Os escru-
tinadores vão proceder 'a contagem
das sobrecartas. (Pausa).

O SR. PRESIDENTE - Os Srs.
escrutinadores encontraram 74 so-
brecartas dentro da urna. Väo
proceder agora 'a apuracão (Pau-
sa).

APIJRAcAO

O SR. PRESIDENTE - A Me-
sa comunica 'a Casa o resultado da
votacão dos vetos as Proposicôes
de Lei: a Proposicão de Lei n.
2.890 teve o seguinte resultado: 74
votos "Não", e 1 voto em branco,
tendo ficado mantido o veto. Re-
sultado da votacão do veto it Pro-
posicão de Lei n.° 2.899: 74 votos
"Não" e 1 voto em branco; ficou
mantido o •veto e prejudicada a
Proposição de Lei. A ProposiçäO
de Lei 3.044 teve o seguinte resul-
tado: 74 votos "Não" e 1 voto em
branco, ficando mantido o Veto
total e prejudicada a ProposicãO
de Lei. A Proposicão de Lei fl.°
3.066 teve o seguinte resultado:
74 votos "Nâo" e 1 veto em bran-
co, ficando mantido o veto e pre-
judicada a Proposição de Lei.. Pa-
ra a ProposicO de Lei n. 3.069,
houve o resultado seguinte: 74 vo-
tos "Não" e 1 em branco, ficando
mantido o Veto e prejudicada a
ProposiçäO de Lei. A Proposicão
n.° 3.070 teve o resultado seguin-
te: 74 votos "Não" e 1 em branco,
ficando mantido o veto e prejudi-
cada a Proposicão de Lei. A Pro-
posiçäo de Lei no 3.072 teve o Se-
uinte resultado; 74 votos "NãQ"

e 1 voto em branco, ficando man-
tido o veto e prejudicada a Pro-
posicão de Lei.

- Arquivem-se

ENCERRAMENTO

o SR. PRESIDENTE - Esgota-
da a matéria constante da pauta,
a Mesa encerra a Reunião e con-
voca os Srs. Deputados para a Or-
dináriá de arnanhã, 'as 14,00 horas,
corn a Ordem do Dia ja anuncia-
da, bern assim para outra Extraor-
dinária, amanhä, 'as 20,00 horas,
corn a seguinte Ordem do Dia:

ORDEM DO DIA

Retmião Extraordjnárja
24/3/66

As 20,00 horas:

Discussão dos vetos totais opos-
tos as Proposicöes de Lei ns.:

2.618, que autoriza o Govêrno do

Estado a asfalta a estrada que Ii-
gä Pains a Arcos.

2.809, que autoriza o Govêrno do
Estado a asfaltar a estrada de ro-
dagem que liga Conseiheiro Lafaie-
te a Piranga. 	 -

2.816, que autoriza o Govêrno do
Estado a asfaltar a estrada que li-
ga Juiz de Fora a Rio NOvo.

3.053, que autoriza o Govêrno do
Estado a asfaltar a estrada de ro-
dagern que liga Born Jesus do Ga-
tho a Acesita.

3.064, que autoriza o Govêrno do
Estado a asfaitar a estrada que Ii-
ga Born Jesus do Gaiho a Acesita,

3.184, que autoriza o Govérno do
Estado a asfaltar a estrada que ii-
ga Mercês a Rio Pomba.

3.470, que dispöe sObre a locali-
zacão de "play-grounds", nas cida-
des de Carmo do Paranaiba e Säo
Vicente de Minas.

- Levanta-se a Reunio.

Em discusSäO Os vetos totais.
Não ha oradores inscritos. Encer-
ro a discussãO.

ESCRUTINADORES E
CHAMADA
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STJMARIO - ComparécmefltO -
Ata - Expediente: Oficio n° 1.030,

OZicios, TelegramaS diversos e
Radiograma - Leitura e Apre-
sentacão de Proposicôes - pare-
ceres: para 2. 1, discussãodOS Pro-
jetos ns. 3.550, 3.558, 3.562 e
3.563, para 3. 4 discussãO do Pro-
jeto n° 3.157, e de Redação Final
aos Projetos ns. 437/63 e 646/63
(RefundidoS), 3.486/65, 3.519/66 e
3.552-66 - Projeto n g .3.578 do Sr.
Paulino Cicero - RequerimentoS
dos Srs. Jairo Maga1h.eS e
Artur Fágundes - Indicacães us.
1.077, do Sr. Salim Nacur, e 1.078,
do Sr. Nicanor Armando - Dis-
curso e Indicacão n° 1.079, do Sr.
Lücio de Souza Cruz - Comi.mi-
caçöes do Sr. Reny R,abeilo -
Discursos dos Srs. Altair Cha-
gas, Cicero Dumont, Waldomiro
Lôbo e Batista Miranda - Dis•
cussâo e Votação de Proposicöes
- Palavras do Sr. presidente -.
CornunlcacãO do Sr. Reny Rabe-
10 - RequerimentoS dos Srs. Jai-
ro Magalhães e Artur Fagundes
- Relatório da Cornissão Especial
criada para apuracão das cau.3as
da paralizacão das obras da Usi-
na Atômica de Pocos de Caldas
- Discurso do Sr.. Augusto Ze-
nun - QuestOes de Ordem -
Discurso do Sr. Batista Miran-
da - Encerrada a discussão -
Votação - Discurso do Sr. Au-
gusto Zenun - Aprovacäo -

.Projetos de Resolução ns. 3.574
e 3.575 - Requerimentos ns.

1.120, 1.126, 1.127, 1.12, 1.131,
1.134, 1.142, 1.144, 1.145, 1.146,
1.151, 1.152, 1.157, 1.158, 1.160,
1.161 e 1.163 - Parecer de Re-
dacäo Final ao Projeto n° 3.519
- Requerimento do Sr. Carlos
Megale (Arts. 94 e 95) e discur-
so do Sr. Jarbas Medeiros - 2.
Parte da Ordem do Dia - l.a
discussão do Projeto n° 3.571 -
2.° discussão dos Projetos n°s.
3.551, 3.553, 3.554 e 3.555 - 3.11
discussäo dos Projetos ns. 1.868,
2.866, 3.532 e 3.545 - Encerra-
mento Ordem do Dia.

COMPARECIMENTO

- As 14,10 hora, comparecem
Os Senhores:

Bonifácio de Andrada - Leão
Borges - Mario Hugo Ladeira -
João Navarro - Reny Rabello -
Anuar Fares.- Agostinho Campos
Neto - Altair Chagas - Alvaro
Salles - Alvimar Mourão - Artur
Fagundes - Ataliba Mendes -
Athos Vieira de Andrade - Augus-
to Zenun - Aureliano Chaves -
Batista Miranda - Benedito Xa-
vier - Carlos Eloy - Carlos Me-
gale - Cicero Dumont - Daniel
de Barros - Delson Scarano -
Dermeval Pimenta Filho - Euler
La!etá - Expedito Tavares - Flo-
rivaldo Dias - Geraldo Quintao -
Gerardo Grossi - Gomes Moreira
- Hélio Garcia - Hermelindo Pai-
xSo - Homero Santos - Hugo
Castelo Branco - Ibrahim Abi-

Ackel - Jairo Magalhâes - Jarbas
Mecleiros Jehovah Santos -
João Luiz de Carvaiho - João Vaz
- Joaquim de Melo Freire - José
de Castro - José Luiz Baccarjnj
- José Maria Magalhâes - Ladis-
lau Sales - Llis Chaves - Louri-
,val Brasil - LUcio de Sousa Cruz
- Luiz Junqueira - Manoel Costa
- Maria Pena - Marta Nair Mon-
teiro - Martins Silveira - Nica-
nor Armando - Nunes Coelho -
Orlando Andrade - Otelino Sol -
Pauljno Cicero - Fires da Luz -
Raymundo Albergaria - Raul Fer-
nandes - Salim Nacur - Sebas-
tião Anastácjo - Sebastiäo Nasci -
ment0 - Sette de Barros - Sinval
Boaventura - Souza e Silva -
Ulysses Escobar - Valdir Melgaco
- Waldir Morato - Waldomiro
Lobo - Walthon Goulart - Wilson
Chaves - Wilson Modesto - Wil-
son de Palva - Wilson Tanure.

Corn a presenca de 75 Srs.
Deputados, o Sr. Presidente decla-
ra aberta a Reunião.

ATA

0 SR. RENY RABELLO - (2.°
Secretárjo) - Procede a leitura da
Ata da Reunião anterior, a qual é
aprovada, sem observaçoes.

EXPEDIENTE
O SR. JOAO NAVARRO - (l.°

Secretárjo) - Lê Expediente cons-
tante da seguinte inatéria:

OFfCIO N° 1030

Belo Horizonte, 10 de marco de
1966.

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

Em atençã0 ao Offcio n° 235/66
/GP de 16 de fevereiro ültimo, em
que Vossa Excelência me encami-
nha o teor, por cOpia, do Requeri-
mento n° 1.116, apresentado pelos
Senhores Deputados Nicanor Neto
Armando e outros, aprovado por

essa Egrégia Assembléia Legislati-
Va, comunico-ihe que o assunto £01
submetido a consideraçäo da
ACAR.

Sirvo-me da oportunidade para
reiterar a Vossa Excelência, e aos
denials ilustres Senhores Deputa-
dos, a expressäo de meu mais alto
aprêco.

(a.) Israel Pinheiro - Governa-
dor do Estado de Minas Gerais.

- Ciente. Publicar.

OFf ClO

FlorianOpolis, 11 de marco de
1966.

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

Tenho a honra de comunicar a
Vossa Excelência a eleição, ontçm,
da Mesa que dirigira 05 trabalhos
da Assembléia Legislativ, ate 0
dia 10 de marco de 1967, constitui-
da dos seguintes membros efetivos
e respectivos suplentes:

Presidente - Deputado Lecian
Slovinski.

jO Vice-Presidente - Deputado
Aureo Vidal Ramos.

20 Vice-Presdente - Deputado
Mario Tavares da C. Melo.

10 Secretário - Deputado Mario
Olinger.

20 Secretdrio - Deputado Rodri-
o Lobo.
Suplentes - Deputados Ugo Al-

temburg e Genir Destri.
Aproveito 0 ensejo para apresen-

tar a Vossa Exceléncia os meus
protestos de estima e considera-
cão.

(a.) Deputad0 Lecian Slovinski -
Presidente da Assembléia Legisla-
tiva de FlorianOpolis.

- Ciente. Publicar e Agradecer.

OFICIO

Curitiba, 15 de marco de 1966.
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

biéia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

546a Reunio Ordiiiãria da Assembléla Legislativa,. aos
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Tenho a subida honra- de comu-
nicar a VosSa Excelência que, em
data de 13 do corrente mês, foi
eleita e empossada a nova Mesa
para durigir Os trabaihos desta As-
semblëia, durante a 0 Sessão Le-
gislativa da 5 4 Legislatura, ficando
assim constituida:

Presidente - AntOnio Ferreira
Ruppel.

10 Vice-Presidents - Egon Pudell
20 Vice-Presidente - JoaquiJTI

Néia de Oliveira.
10 Secretãrio - Anibal Khury.
20 Secretário - Jorge Miguel Nas-

saT.
30 Secretário - Sinval Martins

de Aracijo.
40 Secretário - Olivio Belich.
Vaiho-me do ensejo para reno-

var a Vossa Excelência os meus
protestos de elevada estima e dis-
tinto•aprêco.

(a.) Antonio Ferreira Ruppel.
Presidente da Assembléia Legisla-
tiva do Estado do Paraná.

- Ciente. Publicar e Agradecer.

OFICIOS

Do Exmo. Sr. Prefeito de Belo
Horizonte, agradecendo voto de
congratuiacOes desta Assembidia.

Ciente.
Das Cãrnaras Municipais de Ara-

cal, Januária, Machado, Porteiri-
nha, Resplendor, São Tiago, Se-
nhora dos Remédios e Volta Re-
donda, comunicando eleicãO das
respectivas mesas diretoras.

- Ciente. Agradecer.
Do Sindicato dos Corretores de

Imóveis do Estado de Minas Ge-
rais, comunicando posse da nova
diretoria.

- Ciente. Agradecer.
Do Presidente da Cãrnara Muni-

cipal de Betim, solicitando apolo a
Campanha que cia a denominacão
de Deputado Jorge Ferraz ao Oleo-
duto Rio-Betim.

- Ciente.
De José Maria cia Mota, solici-

tando apresentacãO de emenda co
Projeto n° 3.535/66.

- Ciente. A Assessoria Técnico-
Legislativa.

Da Associacão dos Funciondrios
Inativos do Estacio de Minas Ge-
rais, solicitando estudos sObre a
possibilidade de inclusão no prOxi-
mo Orcamento do Estado, de sub-
venção para a construcão de sua
sede prOpria.

- A Comissão de Financas.
Abaixo-assinaclo dos moradores

do Bairro J . K., municIpio de Con-
tagem, pedindo providOncias sObre
problema de abastecimento de
dgua.

- Ciente. A Comissão de Traba-
lho e Ordem Social.

TELEGRAMA

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

Tenho satisfacao acusar recebi-
mento co.rnunicação voto congratu-
lacOes autoria Senhor Deputado
Antonio Pinto Coelho vg solicitan-
do VossOncia vg nesta oportunida-
de vg transmitir ilustres Pares sin-
ceros agradecimentos por generosa
homenagem pt Ats sds pt

(a.) Raymundo ae Britto - Mi-
p istro cia SaUde.

- Ciente. Publicar

TELEGRAMA

Praça 15 - Rio, GB, 21 de mar-
co de 1966.

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

1220 Mar 21-21-3-66 Muito agra-
deco Deputado Batista Miranda e
demais componentes essa Assem-
bdia Legislativa voto congratula-
çOcs motivo extinçãO no pals paga-
mento juros depOsitos bancdrioS

a vista PS Crs srs
a.) Octávio Gouveia de BuihOes

Ministro cia Fazenda.
- Ciente . Publicar.

RADIOGRAMA

VitOria, 22 de marco de 1966.
Exmo. Sr. Presidente da Asseni-

bldia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Tenho a honra de comunicar a
Vossa Excelência que se instala-
ram, na data de ante-ontem, os
trabaihos da 43 Sessão Ordindria
da 5' Legislatura da Assembléia
Legislativa do Espirito Santo, ten-
do-se procedido, sessão hoje, elei-
ção da Mesa, que assim ficou cons-
tituida:

Presiclente, José Moraes; i ll vice,
Mikel Chequer; 29 Vice-Presidente,
Vicente Silveira; 10 Secretdrio, Je-
hovah Miranda Ferreira; 2 0 Secre-
tdrio, AntOnio Jackes Soares; 30
Secretdrio, Walter Cersan.

Sirvo-me da oportunidade para
apresentar a V. Exa. protestos ele-
vada estima e distinta considera-
cão.

SaudacOes. 	 -
(a.) José Moraes - Presidente da

Assembléia Legislativa do Espirito
Santo.

- Ciente - Publicar e Agradecer.
- Passa-se a

LEITURA E .APRESENTAçAO
DE PROPOSIçOES

Pareceres

- Pelos respectivos relatores são
enviados it Mesa os seguintes pa-
receres:

PARECER PARA 2 4 DISCIJSSAO
DO PROJETO NO 3.550/66

Comissão de Oanstituicão, Legisla-
ção e Justiça

O Projeto no 3.550/66, de inicia-
tiva do nobre Deputado José de
Castro Ferreira, visa a dar a deno-
minação de Cel. Aniceto de Barros
ao Pôsto de Higiene de Santa Cruz
do Escalvado.

Julgando tratar-se de homena-
gem justa e não carecendo o Pro-
jeto de restricão de qualquer or-

dem, expressamo-nos de modo fa-
vorcivel a Sua aprovação, em Se-
gunda discussäo, nos tOrmos em
que se encontra redigido.

Sala "José Proença", 24 de mar-
co de 1966.

(aa.) Hugo Castelo Branco, Pre-
sidente - Jairo Magalhaes, Rela-
tor - Carlos Eloy - Exped.ito Ta-
vares - Jarbas Medeiros.

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

PARECER PAR.A 2.4 DISCUSSAO
DO PROJETO N° 3.558/66

Cornissão de Constituição, Legisla-
câo e Justica

O Projeto no 3.558/66, de autoria
do Sr. Deputado Manoel Costa, cia
a denominacao de Professor Fd-
bregas ao Gindsio Estadual cia ci-
dade de Lumindrias.

A Proposicão acha-se devidamen-
te justificada, tornando mUi justa
a presente homenagem.

Concluimos no sentido de que o
Projeto, em segunda discussão, me-
reca nosso apoio e, conseqüente-
mente, seja aprovado.

Sala "José Proença", 23 de marco
de 1966.

(aa.) Hugo Castelo Branco, Pre-
sidente - Jarbas Medeiros, Rela-
tor - Jairo Magalhães - Expedi-
to Tavares - Carlos Eloy.

- Publicado o Parecer, inclua-se
o Projeto em Ordem do Dia.
PARECER PARA 2. o DISCUSSAO

DO PROJETO No 3.563/66 -
Comissão de ConstituiçSo, Legisla-

cão e Justiça

O Projeto no 3.562/66, de autoria
do Sr. Deputado Cicero Dumont,
reconhece de utilidade pdblica o
Centro Educacional de Belo Hori-
zonte.

Somos favordveis a sua aprova-
cäo em 2.4 discussão, tal como se
acha redigido, uma vez que não
nerece qualquer reparo de ordem
legal ou constitucional.
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Sala "José Proenca", 23 de marco
de 1966.

(aa.) Hugo Castelo Branco, Pre-
sidente - Carlos Eloy, Relator -
iairo Magalhães - Expedito Tava-
res - Jarbas Medeiros.

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

PARECER PARA 2.4 DISCUSSAO
DO PROJETO No 3.563/65

Comissão de Constituição, Legisla-
cão e Justica

O nobre Deputado Manoel Costa
submete a apreciacão da Casa 0
Projeto n° 3.563/66, por via do qual
dá-se a denominacâo de Dom
Othon Motta ao Colégio Normal
Oficial da cidade de Conceicão do
Rio Verde.

Pelos numerosos servicos presta-
dos a coletividade de Coriceicão, do
Rio Verde, como prIncipe da Igre-
Ia CatOlica, merece Dom Othon
Motta a distincão que ihe preser-.
va a Proposicäo em exame.

Assim sendo, náo carecendo o
Projeto de restricão legal ou cons-
titucional, opinamos de modo fa-
vorável a sua aprovaçäO, em se-
gunda discussão, nos têrmos da
redação original.

Sala "José Proenca", 4 de marco
de 1966.

(aa.) Hugo Castelo Branco, Pre-
sidente - Carlos Eloy, Relator -
Jairo Magalhâes - Jarbas Medei-
ros - Expedito Tavares.

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

PARECER PAi?A 3.4 DISCUSSAO
DO PROJETO NO 3.157/65

Cornisso de Constitu1ço, Legisla-
çäo C Justica

0 Proj eto n° 3.157/65, de iniciati-
va governamental que visa a decla-
rar de utilidade pUblica a Associa-
ção Mineira de Reabilitação, corn
sede em - Belo Horizonte, foi apro-

vado em segunda discussâo, sem
ernenda.

Examinando-o em sua terceira
fase de discussão, concluimos favo-
ràvelmente it sua apiovaçâo, nos
térmos em que se acha elaborado.

Sala "Jose Proenca", 24 de marco
de 1966.

(aa.) Hugo Castelo Branco, Pre-
sidente - Jairo Magalhäes, Rela-
tor - Jarbas Medeiros - Expedi-
to Tavares.

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

PARECER DE REDAçAO FINAL

Comissão de Redaçâo

Os Projetos n.s. 437/63 e 646/63
(refundidos), que modificam a re-
dacão do art. 5 0 da Lei n° 2.197,
de 30 dejulho . de 1960, e alteram
disposiçôes relativas a concessãO
do Servico de Transporte Coletivo
Rcdoviário Intermunicipal, de au-
toria dos Srs. Deputados Dermeval
Pimenta Filho e Wilson Modesto,
respectivaniente, foram aprovados
nas discussöes regimentals, corn
substitutivo e emenda.

Assim sendo, sopios de parecer
que ao projeto resültante da fuSào
se dê a redacäo abaixo, a qual está
de acOrdo corn as proposicöes, pa-
ra que, sob esta forma, seja, en-
viado a sanção:

PROJETOS NS. 437/63 e 646/63

(Refundidos)

Dá nova redação a Lei n° 2.197, de
30 de julho de 1960, que dispôe
sObre o Transporte Coletivo Ro-
doviário Intermunicipal e dá ou-
trás prqidências.
A Assembléia Legislativa do Es-

tado de Minas Gerais decreta:

TITLJLO I

Da definição

Art. 10 - 0 Transporte Colétivo
Rodoviário Intermunicipal, realiza-

dO no territOrio do Estado, é urn
servico püblico e será explorado
diretarnente ou mediante autoriza-
ção, concessão ou licença.

Art. 20 - E' intermunicipal, pa-
ra Os efeitos desta lei, 0 transporte
coletivo realizado entre dois ou
mais municipios, quer por estrada
federal, estaduai ou municipal.

Art. 30 - Entende-se por linha 0
servico habitual de transporte co-
letivo de passageiros, feito em vef-
culo adequado, de classe determi-
nada, a disposicão do pblic atra-
yes de itinerário prë-fixadQ.

Art. 40 Para os efeitos desta
lei, a alteracao do itinerário, su-
pressão de trecho ou prolongamen-
to de percurso implica, necessària-
mente, no estabelecimento de ou-
tra linha.

Parágrafo inico - Não implica
o estabelecimento de nova linha a
mudança de itinerário veriuicada
em decorrência de abertura ou
meihoramentos de outra estrada,
ou de impraticabilidade definitiva
do itinerário primitivo, desde que
os servicos continuem a ser feitos
pelo mesmo permissionário ou
concessionário.

Art. 50 - A linha será estabele-
cida a pedido da parte interessada
ou, "ex-officio", pelo Conselho de
Transporte Coletivo.

Art. 60 - 0 veiculo utilizado no
transporte coletivo de passageiros
obedecerá as exigências do Código
Nacional de Trânsito, corn as par-
ticularidades estabelecidas pelo
DER/MG, em Regulamento.

Art. 70 - A autorizacão e a con-
cessão abrangem Os servicos de
passageiros, bagagens e encomen-
das.

Art. 80 - Compete ao Departa-
mento de Estrada de Rodagem
(DER/MG) a autorizacão, a con-
cessão e a licença para o transpor-
te coletivo rodoviário.

TITtJLO II

Da expIaraço do serviço
Art. 90 - 0 transporte coletivo

rodoviário intermunicipal sO ser
realizado: 	 -

I - corn prévia autorizacäo, pre-
cedida de concorrência püblica;

II - med.iante concessäo;
III - mediante licença.

CAPfTtJLO I

Da autorizacão

Art. 10 - Na concorrência pübli-
ca de que trata o n. I do artigo
anterior, sO serão apreciadas as
propostas precedidas de prova de:

I - boris antecedentes do propo-
nente, ou, em se tratando de so-
ciedade, de seus responsdveis, for-
necida pela mais alta autoridade
policial de seu dornicIlio;

II - deposito de caucão para
garantia da proposta;

Art. 11 - A autorização para a
linha dar-se-á pelo prazo de urn
ano, a contar da data da assinatu-
ra do têrmo de compromisso.

Art. 12 - Antes de iniciar o ser-
vico, o vencedor da concorrência
provará ter feito a caucão estipu-
lada no Regulamento, para garan-
tia de execuçäo do servico, e assi-
nará o têrmo de compromisso em
que se obrigara a:

I - executar o serviço de modo
satisfatOrio e de acOrdo corn as
determinacoes do DERIMG;

II - cumprir Os horários e o iti-
nerário estabelecidos, observando
as restriçöes de trechos e seccOes;

III - cobrar as tarifas aprova-
das;

IV - conceder as EstaçOes Ro-
dcviária.s indicadas pelo DERjMG,
pagando-ihes as respectivas coniis-
söes, exclusividade na venda de pas-
sagens e nos despachos de - baga-
gens e de encomendas;

V - iniciar Os servicos no prazo
determinado polo DERIMG;

VI - indenizar as rodoviárias, na
forma da lei, pelas despesas de
transporte a que der causa;

VII - responder pelos prej uizos
decorrentes d a interrupção de
serviços e dos acidentes motivados
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pela ma conservaçäo dos veIculos
ou por culpa de seus empregados;

VIII - segurar Os passageiros-
contra acidentes e responder pelas
bagagens e encomendas a êle con-
fiadas;

IX	 parar nas Estaçôes Rodo-
viárias indicadas pelo DERIMG;

X - tratar corn ur-banidade e res
peito os passageiros e agentes cia
administraçao püblica;

XI - afastar os empregados no
transporte cuja permanência no
servico fOr julgada inconveniente
pelo DERIMG, apOs inquerito admi-
nistrativo;

XII - comprovar ser proprietá.
rio dos veiculos utilizados no
transporte, salvo em casos espe-
dais, a juizo do DER/MG;

XIII - conceder, mediante exi-
bicão de credencial, passagem gra-
tuita a funcionários da Divisão de
Transportes Coletivos do DERMG
encarregados da fiscalização, aos
Membros do Conseiho de Transpor-
te Coletivo e aos inspetores e Fis-
caisda Delegacia Regional do- Tra-
balho de Minas Gerais;

XIV—remeter ao DER/MG, ate
0 dia dez (10) de cada mês, o bole-
tim estatIstico relativo ao mês an-
terior;

XV - cumprir as disposicOes
desta lei e de seu regulamento.

Parágrafo imnico - Se o têrmo de
compromisso, a que se refere êste
artigo, não for assinado, sem moti-
vo justificável, ate 30 (trinta) dias
da data do recebimento do convite
que para isso the fizer o DERIMG,
perderá o vencedor da concorrên-
cia o direito 'a liñha. 	 -

Art. 13 - A autorizacão para 0
transporte coletivo rodoviário inter-
municipal ê intrañsferivel, salvo no
caso de sucessäo hereditária.

Art. 14 - A autorizacão poderá
ser cassada por:

I - manifesta deficiência do ser-
vico; 	 -

II - reiterada desobediência aos
preceitos legais e regulamentares;

III - inadimplemento das obri-

gacOes assumidas no têrmo de coin-
promisso;

IV - falta grave, a juizo do DER
/MG;

V - abandono total ou parcial do
serviço;

VI - falência; -
VII - "lock-out".
Parágrafo unico - Das decisOes

que determinarern a cassacao da
autorizac'ao, constantes dêste arti-
go, caberá recurso "ex-officio" para
o Conseiho de Transporte Coletivo.

Art. 15 - Para cada linha autori-
zada, será assinado urn têrmo de
compromisso.

Art. 16 - A cassação da autori-
zacão, nos têrmos da lei, não - dara
direito a indenização.

CAPITIJLO Ii

- Da Concessão

Art 17 - Findo o periodo de au-
torização e sendo Os serviços, a jui-
zo do Conseiho de Transporte Co-
letivo, considerados de boa quail-
dade ,ao permissionário será outor-
gada a concessäo para a exploração
cia linha. 	 -	 -

Art. 18 - A concessão terá a du-
raco de 3 (três) - 10 (dez) anos e
será prorrogada por igual periodo
no caso de Os servicos serem de boa
qualidade ou de não ser ela denun-
dada, corn antecedência de 6 (seis)
meses, pelo menos, da data de seu
vencirnento.

Art. 19 - A rescisão do contrato
de concessão se dará por:

I - retomada do servico para
exploraçäo direta;

II - cassaco;
III - acôrdo das partes.
Art. 20 - A cassacão sO poderá

ocorrer nos casos do artigo 14.
§ 10 —A cassa-cão será precedida

de inqurito administrativo em
que se assegurará amplo direlto
de defesa.

§ 20 - No caso dos nümeros I,
II e III, do artigo 14, o inquérito
será instaurado apenás quando, no-
tificado a sanar a irregularidade

ou ilegalidade, o concessiondrio ne-
Ia persisitir. 	 -

§ 30 - 0 inquerito serd dispen-
sado nos casos do art. 14, nUmeros
V, VI e VII.

§ 40 - A cassacão da concessão,
na forma dêste artigo, nâo dará di-
reito a indenização.

Art. 21 - Para cada linha será
iavrado contratq de concessäo, corn
as seguintes caracteristicas:

I - o prazo de sua duraçäo;
II - a classificação da linha;
III - 0 itinerdrio;
IV - obrigação de revisão de ta-

rifas sempre que ocorrer alteracao
no custo operacional na ordem de,
no mInimo, 5% (cinco por cento);

V - obrigacão de o concessiond-
rio continuar sujeito 'as exigências
do têrmo de compromisso assina--
do.

Parágrafo unico - Quando ocor-
rer a hipOtese prevista no pardgra-
f0 Unico do art. 40, será facultada
ao concessiondrio a assinatura de
n6v0 contrato, sern que isto 1mph-
que no estabelecimento de nova li-
nha.

Art. 22 - 0 contrato de conces-
säo sO poderá ser transferido corn
a anuência prOvia do DERMG, sal-
vo hipótese da parte final do arti-
go 13.

Art. 23 - Na retomada para ex-
ploração direta, poderd o Orgao con-
cederite prothover • a encampação
dos bens do concessionário em-
pregados na exploracäo do servi-
ço, mediante prévia indenização,
pelo preco que fOr apurado em ava-
liacão, acrescido das obrigacOes
das Leis do Trabaiho.

§ 1 .0 - Da decisão do DERMG
que determinar a retomada para
exploracão direta, inclusive da quan-
tia a ser paga e proposta pelo re-
tomante, caberd recurso "ex-officio"
para o Conselho de Transporte Co-
letivo.

§ 2.0 - A retomada depende de
prévia decisão do Conselho Rodo-
viário Estadual, 	 - 	 -

CAPtTtJLO III

Da licenca

Art. 24 - A iicença a que se refe-
re o item III do art. 90 s6 será
concedida para:

I - viagens sern caráter de linha;
II - viagens de refOrco;
III - viagens corn fins nâo co-

merciais.
Parágrafo üniOo - Estarão isen-

tas de licengA as viagens sem ca-
niter de linha, realizadas por vel-
cubs vistoriados e que transpor-
tern grupo de pessoas que não se
classifiquem como passageiros.

Art. 25 - A licença terá a dura-
cão que fOr fixada no despacho do
deterimento e será concedida 'a vis-
ta de requerimento do proprietário
do veIcuio, acompanhado da prova
de seguro de passageiros contra
acidentes e de estar 0 veicubo apro-
vado em vistoria.

Pardgrafo Unico - A revogaço
cIa licenca concedida na forma des-
te artigo sOmente se dard por des-
pacho do Diretor do DERIMG, apOs
a apuracão em processo regular, de
faltas consideradas prejudiciais 'a
normalidade e 'a eficiëncia do ser-
vico.

Art. 26 - Pelo fornecimento da
licenca de que trata o artigo 25,
o licenciado recolherá ao D-ERIMG
irnportância estipulada no Regula-
mento.

TITULO III

Das preferênclas

Art. .27 - Nas concorrências Se-
rá dada preferOncia, em igualdade
de condicOes, ao concessiondrio ou
permissiondrio que já tiver hinha
pelo mesmo trajeto, cuja extensão
mais se aproxime da concorrência.

Pardgrafo ilnico - Não gozará
cIa preferOncia aquêle que não aten-
der 'a ordem para amphiacao de ho-
rOrios previstos no artigo 33,
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TrrULo IV

Do Consellio de Transporte

Art. 28 - E' criado no Departa-
mento de Estradas de Rodagem
(DERf1VIG) o Conselho de Trans-
porte Coletivo, compost0 de 5 (cm-
co) membros, e corn a seguinte
Coristituiçfto:

I - urn Presidente;
II - urn engenheiro do DERJMG,

representante do Orgâo do Traris-
porte Coletivo;

III - urn advogado do DERIMG;
IV - urn representante dos con-

cessionários e permissionárjos de
linhas intermunicipais;

V - urn representante do De-
partarnento Estadual de Trânsito.

§ 1P - 0 Presidente do Conseiho
de Transporte Coletivo será de ii-
vre escotha do Govornador do Es-
tado, devendo esta escoiha recair
em elemento de comprovada corn-
petência e reconhecida coriduta ill-
bada, desvinculado dos Orgãos e
classes representados no C. TC..

2.1 - Os demais rriernbros Se-
Tao nomeados pelo Diretor Geral do
DERMG, sendo que a nomeação
do referido no nümero IV será fei-
ta mediante indicacao dos represen-
tados, encaminhada pelo 6rg.o do
Transporte Coltivo do referido
Departamento.

§ 30 - o mandato dos Conse-
theiros, que poderá ser renovado,
terá a duraçao de 2 (dois) anos.

V4.1 - o exercicio da funcào de
Conseiheiro é considerado servico
relevante.

§ 50 As reuniOes do Conseiho
de Transporte Coletivo serão pübli-
cas, podendo Os Conseiheiros, quan-
do assirn entenderem necessário e
mediante prévio requerimento ao
Presidente do C.T.C., convocar
assessOres as reunioes, desde que,
desta providência, näo decorra
qualquer onus para o C. T. C.

Art. 29 - Ao Conseiho de Trans-
porte Coletivo compete:

I - opinar obrigatOriamente so-
bre:

a) ethtais de àoncarr&ncla pu-
blica;

b) qualidade dos serviços pres-
tados pelo permissioriárjo ou con-
cessionário;

C) revisão das tarifas;
d) montante das comisses a se.

rem pagas pelos usuários as Esta-
cOos Rodoviárias administradas po-
lo DERIMG;

e) retomada dos serviços;
f) ampliação, reducão e altera-

çäo de horãrios;
g) alteraçäo de itinerário.
II - decidir sôbre:
a) as concorrências püblicas,

previstas nesta lei;
b) conveniência do estabelecj-

mento de novas lin.has;
c) transferência, prorrogaçào e

rescisäo do contrato de concessão;
d) defesa contra advertência ou

multas;
e) suspensäo ou cassaçao;
f) assuntos relativos ao trans-

porte coletivo intermunicipal, salvo
os relacionados no item I.

Parágrafo ünico - Das decisOes
näo linãnimes do Conseiho de
Transporte Coletivo adniitir-se-d
recurso, dentro de 10 (dez) dias,
a contar da intimação, para 0 Con-
seiho Rodoviário Estadual.

T:tTtJLO V

Das penalidades

Art. 30 - As infraçOes desta lei
e de seu regularnento sujeitam Os
infratores a:

I - advertência escrita;
II - multa de quinhentos cruzei-

ros (Cr$ 500) a dez mil cruzeiros
(Cr$ 10.000);

III - suspensão;
IV - cassação.
Art. 31 - As multas poderão ser

descontadas da caucã.o.
Art. 32 - 0 auto de inlração

será lavrado em duplicata, de acôr-
do corn modêlo e instruçOes apro-
vadas pelo Conseiho de Transpor-
te Coletivo, dëvendo uma das vies
ser entregue ao in.frator, mediante

recibo, considerando-se feita a no_
tificacao ainda quando êsse for
recusado. Quando o auto for la-
vrado na ausência do infrator, a
notificação será feita pelo "Minas
Gerais".

§ 1.9 - Lavrado o auto de infra-
ção, não poderá Ole ser inutiizado
nem sustado o curso do respectivo
processo, devendo o fiscal apresen-
td-lo a autoridade competente, am.
da quo haja incidido em êrro, o que
será objeto de conveniente apura-
çao.

§ 2. - Para apresentar defe,sa,
0 assegurado ao autuado o prazo de
10 (dez) dias üteis, contados do
recobimento do auto, se Oste ihe
fOr entregue diretamente, ou da no-
tfficaçao polo "Minas Gerais".

§ 3.0 - As diligências decorrentes
de razOes de defesa ou recurso do-
verão ser realizadas por fiscal di-
verso do que haja lavrado o auto
do infração e, sempre que possivel,
do hierarquia superior.

TITULO VI

flas disposicôes gerais

Art. 33 - A requerimento do
permissionário ou do concessioná-
rio, ou "ex-officio", poderá o DERI
MG, depois de ouvido o Conseiho
do Transporte Coletivo, alterar, re-
duzir ou ampliar Os horários esta-
belecidos.

Art. 34 - Se o pormissionário
ou concessiondrio não atender a or-
dem para ampliação dos horários
a quo se refore o artigo 33, poderão
Os novos horários ser postos em
concorrOncia, como nova linha.

Art. 35 - Poderá 0 DERIMG, ou-
vida a autoridade competente, es-
tabelecer pontos de parada na zo-
na urbana.

Art. 36 - Os voIculos do linhas
intermunicipais entre localidades
próxirnas, que forem consideradas
pelo Conseiho de Transporte Cole-
tivo como do caracterIsticas some-
ihantes as urbanas, poderão, a jui-
zo dOste, ser dispensados de para-

das em agOncias ou estacOes rodo-
viárias.

Art. 37 - Na fixacão das tar!-
f as, que seräo calculadas do forma
a assegurar.se a boa execucão dos
serviços, levar-se-ão em conta:

I - as dospesas do operação, in-
clusive tributos;

II - as provisOes para deprecia-
ção e renovacão do material ro-
dante;

III - as obrigaçOes das leis so-
cials;

IV - a justa remuneraçäo d0 ca-
pital invertido.

Art. 38 - São vedadas as requi-
sicOes do passagem e a emissão do
passes livres no transporte coleti-
vo rodoviário intermunicipal, salvo
os casos previstos em lei.

§ 1. - Os Orgãos pUblicos podo-
rão adquirir, para o transporte dos
funcionários civis ou militares em
servico, cadornetas quilomdtricas.

§ 2.0 - As cadernetas adquiridas
na forma do parágrafo anterior so-
rão pagas a vista e as passagens
gozarão do desconto do vinte por
cento (20%).

Art. 39 - E' vedado rocober pas-
sageiros em nümero superior ao da
lotacão do velcubo, excotuados Os
casos previstos no Regularnento.

Art. 40 - Aos professOros do
ensino prirnário e aos alunos do es-
colas de qualquer grau, desde que
utilizem em caráter de habituali-
dade o transporte intermunicipal,
sorá concedido, mediante a exibição
do documento fornecido polo per-
missionãrio ou concessionário, 0
desconto do dez por cento (10%)
nas passagons.

Art. 41 - 0 permissionário ou
concessionário poderá expedir, corn
dosconto, cadernetas quilorndtricas,
correspondentes a distância não
inferior a 10 (dez) vêzes o percur-
so.

Art. 42 - Nenhurn voIcubo de
transporte coletivo intormunicipal
do passageiros poderá trafegar sern
quo esteja munido do rospectivo
alvará do licenca, expodido pelo
DERMG, apOs vistoria.
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Paragrafo ünico - Por alvará ex-

pedido de acOrdo corn êste artigo,
o permissiondrio ou concessionário
recolherd ao DERIMG quantia por
êste fixada, corn aprovacão do Con-
seiho de Transporte Coletivo.

Art. 43 - Qualquer modfficação
no quadro de hordrios ou no con-
trato de concessão feita a pedido
ou por interêsse do permissionário
ou concessiondrio sujeitá-lo-á ao
recoihimento ao DER/MG de im-
portância a ser fixada, corn apro-
vacão do Conseiho de Transporte
Coletivo.

Art. 44 - Sujeitam-se também
as disposiçOes desta lei os atuais
permissiondrios e concessiondrios.

Art. 45 - Ficam as autoridades
policiais obrigadas a, quando soli-
citadas pelo DERJMG, retirar de
circulacão Os veIculos de transpor-
te coletivo interrnunicipal que não
estiverem jiunidos do alvará a quo
se refere o artigo 42 desta lei.

TITULO VII

Das disposicöes transitórias

Art. 46 - 0 Governador do Esta-
do regulamentard a presente lei
dentro de 120 (cento e vinte) dias do
sua publicacão.

Paragrafo ünico - Para o efeito
dêste artigo, o Governador do Es-
tado no m e a r a uma comissao
composta do 5 (cinco) membros,
a qual se constituird de urn Presi-
dente, de sua livre escolha, deven-
do ser pessoa de reconhecida corn-
peténcia e probidade; do 2 (dois)
representarites indicados pelo DERI
MG e 2 (dois) pela entidade repro-
sentativa dos concessionários e
permissiondrios.

Art 47 - Ate que seja baixado o
regulamento referid 0 no artigo an-
terior, poderd o DERMG aplicar as
disposiçöes da Lei n. 2.197, do 30
de juiho de 1960, e do seu Regula-
mento, aprovado pelo Decreto n.
6.632, do 2 de agOsto de 1962, desde
quo não contrariem a presente lei.

Art. 48 	 SOmente poderão sen

apresentados em concorrência pu-
blica velculos não registrados em
outra linha e cujo modêlo de fabri-
cacao não seja anterior a 4 (qua-
tro) anos da data em que Se reali-
zar a 1concorrëncia.

Paragrafo ünico - Os veiculos
registrados em determinada linha
poderão atender as necessidades do
outras linhas do mesmo Permissio-
nérlo ou Concessiondrio.

Art. 49 - Revogam-se as dispo-
sicöes em contrãrio.

Art. 50 - Esta lei entrard em vi-
gor na data de sua publicação.

Sala "José Proença", 14 de mar-
go de 1966.

(aa.) José Maria Magalhaes, Pre-
sidente - José de Castro, Relator
- Jairo Magalhães.

- Publicar.

PARECER DE REDAcA0 FINAL

Comissão de Redacã&

o •Projeto n. 3.486165, do autoria
governamental, que dispöe sôbre a
criacão de Gindsio Estadual na ci-
dade de São Pedro da União, foi
aprovado nas discussôes regimen-
tais, corn emenda.,

Somos, portantode parecer quo
se ihe dê, como final; a redacão
abaixo, que estd de acOrdo corn o
proj eto e o vencido, para quo, sob
esta forma, seja enviado 'a sanção.

PROJETO N. 3.486105

Cria Ginásio Estadual na cidade
de São Pedro da União.

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

Art. 1.0 - Fica criado urn Gina-
sio Estadual na cidade do São Pe-
dro da União.

Art. 2. 0 - 0 Ginásio de que trata
o artigo anterior terd os seguintes
cargos, que ficam criados nos Ano-
xos da Lei n. 3.214, do 16 do ou-
tubro de 1964:

I - No Anexo III, lIla.: 1 (urn)
cargo de Diretor de Estabelecimen-
to de Ensino Médlo, simbolo C-5

e 1 (urn) cargo de Secretdrio de
Estabelecirnento do Ensino Médio,
simbolo C-4, ambos de provimen-
to em comissão;

II - no Anexo II: 10 (dez) car-
gos do Professor de Ensino Méclio,
nIvel XV, do classe singular; 1 (urn)
cargo do Técnico do Educação I,
nivel XV; 4 (quatro) cargos do Ins-
petor do iAlunos I, nivel III: 1 (urn)
cargo de Porteiro I, nivel III o 2
(dois) cargos de ContInuo-Serven-
te I, nfvel II.

Art. 3.0 - As dosposas resultan-
tes desta lei correrão pelas verbas
prOprias do orcamento do Estado.

Art. 4.0 - Revogam-so as dispo-
siçöes em contrdrio.

Art. 50 —Esta lei entrará em vi-
gor na data do sua publicacão.

Sala "José Proenca", 23 do mar-
go de 1966.

(aa.) Batista Miranda, Presiden-
to - Maria Pena, Relatora - José
de Castro.

- Publicar.

PARECER DE REDAcAO FINAL

Conilssâa. de Redaçâo
0 Projeto n. 3.519166, do autorla

do Poder Executivo, quo dispôe sO-
bre a criacão de urn Colégio Esta-
dual na cidade do João Monlevade,
foi aprovado nas discussOes regi-
rnentais, corn emenda.

Assim sendo, somos do parecer
que so lhe dê, como final, a reda-
cão abaixo, quo estd de acôrdo
corn o proj eto e o vencido, para
quo, sob esta forma, seja enviado
a sanção..

PROJETO N. 3.519166

Cria urn Colégio Estadual na ci-
dade de João Monlevade.

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

Art. 1. 0 - Fica criado urn Cold-
gio Estadual na cidade do João
Monlevade.

Art. 2.0 - 0 Coldgbo Estadual
de que trata o artigo anterior terá
Os seguintes cargos, que ficam cria-

dos nos Anexos da Lei n. 3.214, de
16 de outubro de 1964:

I - No Anexo III, lIla: 1 (urn)
cargo de Diretor de Estabelecimen-
to do Ensino Médio, simbolo C-5, e
1 (urn) cargo do Secretdrio de Es-
tabelecirnento do Ensino Médio,
simbolo C-4, arnbos de provimorl-
to em comissão;

II - No Anexo II: 15 (qulnze)
cargos de Professor do Ensino Me-
dio, nIvel XV, de classe singular;
1 (urn) cargo de Técnico de Edu-
cação I, nIvel XV; 4 (quatro) car-
gos do Inspetor do Alunos I, nlvel
III; 1 (urn) cargo de Porteiro I.
nIvel III; 4 (quatro) cargos de Con-
tinuo-Senvente I, nivel II.

Art. 30 - São condicôes essen-
cials para a instalação do Colegbo
eriado por esta lei a prévia doacão
ou cessão ao Estado de prédio ade-
quado ao seu funcionamento e a
comprovação da existência de cor-
P0 doconto legalmonte habilitado.

Art. 4.0 - Uma vez instalado 0
Colégio Estadual do quo trata esta
lei, fica o Poder Executive autori-
zado a manter, anexo ao mesmo es-
tabelecimento, urn Coléglo Normal
Oficial.

pardgrafo ünico - Para atender
ao disposto noste artigo, ficam cria-
dos, no Anexo II, da Lei n. 3.214,
de 16 do outubro de 1964, 7 (sete)
cargos do Professor do Ensino Me-.
dio, nivel XV, de classe singular;
2 (dois) cargos do Inspetor de Lu-
nos I, nivel III, e 2 (dois) cargos
do Continuo-Servente I, nivel II.

Art. 5. - As despesas resultan-
tes dosta lei correrão pelas verbas
prOprias do orçamento do Estado.

Art. 6.0 - Revogam-se as dispo-
siçOos em contrdrio.

Art. 7.0 - Esta lei ontrard em vi-
gor na data do sua publicaqäo.

Sam "José Proenca, 24 de marco
de 1966.

(aa.) José Maria Magalhães, Pre-
sidento - José do Castro, Relator
- Jairo IVlagalhftes - Batista Mi-
randa.

- Publicar.
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PARECER DE REDAcA0 FINAL

Comissa de Redacão

o Projeto n. 3.552166, de autoria
do Poder Executivo, que dispôe sO-
bre a criacão do Conseiho de Coor-
denação do Crédito Rural e dd ou-
tras providências, foi aprovado sem
Emendas.

Somos, portanto, de parecer que
se ihe dê, como final, a redação
abaixo, que está de acOrdo corn 0
Projeto e o vencido, para que, sob
esta forma, seja enviado a sancO,o.

PROJETO N. 3.552166

Cria o Conselho de Coordenaçao
do Crédito Rural e dd outras provi-
dências.

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

Art. 1.0 - Fica criado o Conse-
Iho de Coordenacao do Crédito Ru-
ral, em que se transforma a Coor-
denaçao do Crédito Rural, prevista
no Decreto n. 7.362, de 2 de janeiro
de 1964.

Parágrafo Unico - 0 patrimOnio
e quaisquer outros recursos da
Coordenacão do çredito Rural Ii-
cam transferidos para o Conseiho
de Coordenacao do Crédito Rural.

Art. 2.0 -- 0 Conseiho de Coon
denacao do Crédito Rural é o Or-
gao de planejarnento e de coorde-
nacão da politica de crédito rural
dos estabelecimentos creditIcios
subordinados ao Govêrno do Es-
tado, ou sob seu contrôle aciond-
rio, e dos que vierem a integrar
Oste sistema.

Art. 30 - Ao Conseiho de Coor-
denaçao do Crédito Rural compete:

I - elaborar pianos de crédito
rural, em funcão da polItica de de-
serivolvimento rural do Govêrno e
tendo em vista as disponibilidades
financeiras destinadas ao crédito
rural, bern como coordenar, acorn-
panhar e fiscalizar sua execução,
avaliando Os respectivos resultados
para deterxninação das correçOes
necess.rias;

II - orientar a acão dos Orgàos
financiadores e promover seu en-
trosamento corn os servicos de as-
sistência técnica, econOmica e so-
cial ao produtor rural;

III - estabelecer norma8 para
padronizacão dos serviços especia-.
lizados em crédito rural;

IV - estabeiecer o zoneamento
dentro do qual devam atuar os es-
tabelecimentos financeiros, em fun-
cão dos planos elaborados;

V -, promover acordos e convê-
nios corn entidades e Orgãos, nacio-
nais Ou não, de natureza privada
ou oficiai, abrangidos ou não pelo
Conseiho de Coordenacão do Crd-
dito Rural, visando a obtencao de
recursos financeiros e tOcnicos jul-
gados necessários a execucão de
prograrnas assistenciais de crddito
e ao aprimoramento educacionai do
hornem do campo;

VI incentivar a organizaç5o e
expansao de Cooperativas de Produ-
tos Rurais.

Art. 4.0 -. A polItica de crddito
rural será executada pelas cartei-
ras especializadas da Caixa EcoriO-
mica do Estado de Minas Gerais,
sob o contrOle aciondrio do Esta-
do, e de quaisquer outros que ye-
•nham a integrar b sisterna, na for-
ma da legislacão . vigente.

Art. 5 - Para Os efeitos do art.
39 desta lei, a Carteira Agricola e
Industrial da Caixa EconOmica do
Estado de Minas Gerais fica vincu-
lada àpolitica de crédito estabele-
cida pelo Conselho de Coordenação
Rural.

Parágrafo ünico. - Para os mes-
mos fins previstos neste artigo, fica
o Govêrno do Estado autortzado a
promover a vinculacão das cartei-
ras especializadas em crédito agri-
cola dos Bancos sob o contrôle
acionário do Estado a politica de
crédito rural estabelecida pelo Con-
selho.

Art. 6.0 - 0 Conselho de Coor-
denacao do Crédito Rural se cons-
titui do Governador do Estado, que
o presidirá, e de mais 3 (três) mem-
bros, cuja escoiha, dever4 recair em

pessoas de notOrlo conhecimento
ou de comprovada experiência em
assuntos de crddito rural.

§ 1.0 - 0 Conselho terá urn Vice-
-Presidente, escolhido dentre Os
seus membros pelo Governador do
Estado.

§ 2.0 - Caberá ao Vice-Presiden-
te representar o Presidente do Con-
selho.

§ 30 - 0 membro designado Vi-
ce-Presidente, corn funcao executi-
va no Conselho, terá prerrogativas
e vencimentos de Secretário de Es-
tado, atribuindo-se aos dernais o
vencimento correspondente ao va-
lor do nivel XXII, acrescido do
abono especial de 1/3 (urn terco)
a que se refere o artigo 40, e seus
paragrafos, da Lei n. 3.422, de 8 de
outubro de 1965.

§ 40 - 0 abono especial de que
trata o parágrafo anterior extin-
guir-se-d automäticamente, no caso
de incorporação dessa vantagern ao
respectivo nivel de vencimento.

Art. 7. 0 - F'icam criados 3 (três)
cargos de Membros do Conselho de
Coordenaçäo de Crédito Rural, no
Anexo III, Ill-b, da Lei n. 3.214,
de 16 de outubro de 1964, de provi-
mento em cornissãO e recrutarnen-
to amplo.

Art. 8.0 - 0 Conselho de Coor-
denacäo do Crédito Rural, terá urn
setor técnico integrado por servi-
dores requisitados de Orgäos da
administracäo centralizada cu nAo
cu por servidores pertencentes as
entidades executoras.

Parágrafo Unico - 0 Conselho de
Coordenacäo do Crédito Rural po-
derd instituir grupos de trabalho
para o desempenho de funçOes, prè-
viarnente determinadas, que se re-
lacionem corn a sua competência.

Art. 9.0 - Mediante prévia e ex-
pressa autorizacäo do Governador
do Estado, 0 Conselho de Coorde-
nacão do Crédito Rural poderd, am-
da, contratar, pelo regime da CLT,
pessoal técnico para o desempenho
de funcOes altamente especializadas.

§ 1.0 - 0 contrato previsto neste
artigo poderd ser renovado sempre

que a necessidade do serviço assini
0 exigir.

§ 2.0 - 0 contrato, para sua vail-
dade, depende de registro no Tri-
bunal de Contas do Estado, dêle
devendo constar, entre outras con-
dicOes, a natureza da funço, a qua-
lificação profissional do contrata-
do, o tempo de duracão, o vend-
mento e bern assim Os recursos por
que correrão as despesas..

Art. 10 - 0 Conselho de Coor-
denação do Crédito Rural contard
corn recursos provenientes de:
I - yerbas que forern consigna-

das ao Conselho no Orçarnento do
Estado:

II - acordos e convênios cele-
brados corn a União, Bancos e en-
tidades püblicas, privadas, naclo-
nais ou näo;

III - fundos entregueS por lei a
administração do Conseiho.

Art. 11 - Aldm dos recursos a
que se refere o artigo anterior,
contard 0 sistema de Crédito Rural,
mediante acordos e convênioS ce-
lebrados pelo Conseiho, corn recur-
sos provenientes de dotacOes das
Carteiras especializadas em crédito
agricola dos Bancos dos quals o
Govêrno possua o contrOle acloná-
rio, da Caixa EconOmica do Esta-
do de Minas, e de outros que atuem
no programa de crédito rural e que
venharn a integrar 0 sistema.

Art. 12 - Os recursos de que
trata o artigo 10 desta lei consti-
tuirão o Fundo Estadual de Cré-
dito Rural administrado pelo Con-
selho de Coordenacão do Crédito
Rural e serâo destinados:

I - aos programas de crédito a
serem executados d.iretamente pe-
los Bancos e outras instituiçOes de
assistência técnica e creditIcia in-
tegrados na polItica de crddito ru-
ral do Govêrno;

ii - a rnanutenço dos servicos
do Conselho de Coordenaco de
Crédito Rural.

Art. 13 - Para obtenco de re-
cursos destinados ao crédito rural,
nos térmos da presente lei, fica o
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Govêrno do Estado autorizado a
contrair ernpréstimOs internos ou
externos corn entidades de Direito
Püblico e Privado, ou a dar sua
garantia a operaçöes desta nature-
za, realizadas por estabelecimentos
de crédito integrados no sistema.

Art. 14 - Nos térmos do art. 42,
combinados corn o artigo 43, item
IV, da Lei Federal n. 4.320, de 17
de marco de 1964, flea o Poder Exe-
cutivo autorizado a abrir crédito
especial ate o montante de Cr$...
150.000.000 (cento e cinqUenta mi-
lhOes de cruzeiros), para atender
as despesas resultantes da criação
de cargos, contratos de pessoal e
instalaçã0 do Conselho de Coorde-
nacão do Crédito Rural, podendo
para isto, realizar as operacöes de
crédito necessdrias.

Art. 15 Fica o Poder Exécuti-
vo autorizado a regulamentar a pre-
sente lei.

Art. 16 - Revogam-se as dispo-
siçOes em contrário.

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

Sala "José Proença", 24 de mar-
go de 1966.

(aa.) José Maria Magalhães, Pre-
sidente - Carlos Megale, Relator
- Jairo Magalhães.

- Publicar.
- Vem a Mesa.

PROJETO Nc 3.578/66

Dá denomiriaçao an Gindsio Es-
tadual de iMitOnio Dias.

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

Art. 10 - Fica dada ao Gindsio
Estadual de AntOnio Dias a deno-
minação de Ginási 0 Estadual Pro-
fessor Letro.

Art. 20 - Revogadas as disposi-
cOes em contrdrio, entrard esta lei
em vigor na data de sua publica-
çãÜ.

Sala das ReuniOes, 24 de marco
de 1966.

(aa.) Paulino Cicero - Gomes
Moreira - Geraiclo Quintäo - José

de Castro - João Luiz de Carva-
iho.

Justificativa: - 0 Professor Fran-
cisco Letro foj urn benemdrito de
AntOnio Dias. Consagrou tôd'a a
sua longa existOncia ao desenvol-
viment0 e progresso da terra em
que viu nascer todos Os seus uilhos.
Sua militância poiltica, marcada
pelo equilIbrio e vocacäo apazigua-
dora, trouxe dias de tranquilidade
è esperança para a famIlia antonio-
diense, que usufrui, hoje, de bene-
ficios por êle incorporados ao pa-
trim6ni0 comunitdrio.

Exernplo de virtudes inineiras, no
magistério abnegou-se corn espiri-
to altruIstico, objetiva.ndo a reali-
zação humans, de seus munIcipes.

A indicação de seu nome, como
epOnimo do Ginásjo Estadual, ca-
lard como reconhecida homenagem
no corãção de seus concidadãos.

(a.) Paulino Cicero.
- Publicado o Proj eto, inclua-se

em Ordem do Dia.

REQUERIMENTO

Exmo. Sr. Presidents da Assern-
bléia Legislativa dd Estad0 de Mi-
nas Gerais.

O Deputad0 abaixo assinado re-
quer a V. Exa., ouvida a Casa, seja
consignado na Ata de nossos tra-
baihos de hoje urn voto de profun-
do pesar pelo falecimento do Sr.
João F. Pimenta, ex-Prefeito de Ju-
ramento e ex-Vice-Prefeito de Mon-
tes Claros, hoje ocorrido nesta Ca-
pital.

Requer, ainda, que da decisão da
Casa se dê conhecimento a famIlia
enlutada, na pessoa de sua espôsa,
D. Maria de Lourdes Antunes P1-
menta.

Sala das ReuniOes, 24 de marco
de 1966.

(aa.) Jairo Magalhães - Manoel
Costa - Euler Lafetá - Ibrahim
Abi-Ackel.

- Publicar,

REQUERIMENTO

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

Os Deputados que êste subscre-
vem, na forma regimental, reque-
rem de V. Exa. se digne mandar
consignar na Ata de nossos traba-
Ihos urn voto de pesar pelo passa-
mento, ocorriclo hoje nesta Capital,
do Dr. João F. Pimenta, ex-Prefei-
to de Juramento e ex-Prefeito de
Montes Claros.

Requer mais que, da decisão da
Casa, se dê conhecimento it familia
enlutada, na pessoa de sua digna
espôsa, D. Maria de Lourdes Antu-
nes Pimenta.

Sala das ReuniOes, 24 de marco
de 1966.

(aa.) Artur Fagundes - Euler
Lafetd - Ataliba Mendes - Athos
Vieira de Andrade - Raymundo Al.
bergaria - Hermelindo Paixão.

Justificativa: - 0 inesperado pas-
samento do Sr. Jodo F. Pimenta
cobre de consternacão tôda a
populacão de Montes Claros, onde
vivia, e de Juramento, onde nasceu
e sempre atuou plItica e social-
mente.

Dotado de coração generoso, ho-
mem calmo e de urna compreensão
excepcional, soube conquistar a es-
tima, a amizade e a admiracao de
seus conterrâneos.

Ligado a urna das famIlias tradi-
cionais do Norte de Minas Gerais,
João F. Pimenta deixa larga folha
de merit6rios surviços prestados
a região em que viveu.

Merece, dêste modo, a homena-
gem que o povo de Minas Gerais
tributa nesta hora a sua memOria.

(a.) ArturFagundes.

INDICAcAO N. 1.077

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

0 Deputado que esta subscreve,
na forma regimental, requer seja
indicada ao Exmo. Sr. Governador

do Estado a conveniOncia de ser
remetido a Assembléia Legislativa
projeto de lei concedendo penso
especial e vitalIcia ao Dr. AntOnio
de Oliveira Guimarães, medico re-
sidente em Leopoldina, atualmente
corn 76 anos de idade, e ex-Secre-
tário de Estado de Saüde.

0 Dr. AntOnio de Oliveira Gui-
marães, sem embargo de urna vida
inteira dedicada a sua hurnanitária
profissäo e a causa püblica, não
conseguiu reunir bens materiais
que lhe garantissem uma veihice
tranquila. Espirito de escol, preo-
cupado sobretudo em salvar vidas
e em assegurar o bem-estar de seus
sene1hantes, encontra-se hoje em
dificuldades para prover ao prOprio
sustento. Sua situacão pessoal foi
agravada pela cegueira que, aliada
ao peso dos anos, não lhe permite
o exereieio de quaiquer atividade
remunerada.

Urn hornem de seu porte, que tan-
tos e tao assinalados servicos pres-
tou ao povo mineiro' e que teve sO-
bra seus ombros a responsabilida-
de de uma Secretaria de Estado,
não pode ser deixado a mingua de
recursos. A seu favor já se levanta
o clamor püblico, que vem de exi-
gir dos responsdveis pela coisa pu-
blica providéncia que di.rninua o so-
irimento, a apreensão e o vexame
que cercarn o veiho medico nestes
dias tristes de sua existência.

Sugerimos, a exernplo de outras
concessOes semeihantes, que a pen-
sS,o solicitada seja da ordem de
Cr$ 200.000 (duzentos mil cruzei-
ros) mensais.

Sala das ReuniOes, 23 de marco
de 1966.

(aa.) Salim Nacur - José Maria
Magalhaes - Ulysses Escobar -
Alvaro Sales - Ladislau Sales -
João Vaz - Benedito Xavier -
Sebastião Anastdcio - Raymundo
Albergaria - Jehovah Santos. -
Mario Hugo Ladeira.

- A Comissäo de Justica.
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INDICAçAO N. 1.078

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

0 Deputado que esta subscreve,
na forma regimental, indica 'a As-
sembiéia Legisiativa que se dirija
aos Exmos. Srs. Governador do
Estado, Secretário da Educacäo e
Secretcirio das Cornunicaçôes e
Obras Pcbiicas, encarecendo-ihes a
necessidade de se dar inicio a cons-
truçao do edificio para 0 flÔVo
grupo escolar criado na cidade de
São Tiago.

Sala das Reuniôes, 24 de marco
de 1966.

(aa.) Nicanor Armando - Vaidir
Meigaco - Augusto Zenun - Flo-
divaldo Dias Altair Chagas -
Joaquirn de Melo Freire.

Justificativa: São Tiago é uma
cidade progressista, destacando-se
corno urn dos principais municIpios
de sua regiao, especialmente nos Se-
tOres agrlcola e pecudria.

Tratando-se de nücleo populacio-
nal em franca ascencão, corn acen-
tuado nürnero de. criancas e jovens
em i U a d e escolar, possui urn
estabelecimento de e n sji n o pri-
mario, cujo prédio, por sinai, estU
necessitando de considerdveis repa-
ros. La existem também urn gina-
sio e urna escola normal.

A cidade precisa, urgentemente,
de mais urn grupo escolar, aspira-
cão daquela gente laboriosa e di-
nârnica, destinado a atender 'as exi-
gëncias da infância estudantil.

Como ja estci criado outro esta-
belecirnento de ensino primdrio em
São Tiago, o rnomento ë oportuno
para se concretizar a iniciativa go-
vernarnentai, dando-se inicio 'a cons-
trucão do ediflcio prbprio aquela
finaiidade.

(a.) Nicanor Armando.

- A Comissão de Transportes

o SR. PRESIDENTE - A Mesa
vai passar a deferir a palavra aos
oradores inscritos.

Tern a palavra o Sr. Lücio de Sou-
sa Cruz.

O SR. LIYCIO DE SOUSA CRUZ
- Sr. Presidente e Srs. Deputados.

Ocupamos esta Tribuna, ña tarde
de hoje, para apresentar üma In-
dicacao, que está vazada nos Se-
guintes têrmos:

INDICAcA0 N. 1.079

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

0 Deputado "in fine" assinado, na
forma regimental, requer a V.,
ouvida a Casa, sejam indicadas aos
Exrnos. Senhores Governador Israel
Pinheiro da Silva e Secretdrio Aus-
tregésilo Mendonca a necessidade
e a oportunidade de se fazer, atra-
yes cia Secretaria de Saüde e Assis-
tência e coin a colaboracao e par-
ticipaçao cia Associacão Médica de
Minas Gerais, uma campanha de
mbit0 estadual de erradicacão da

esquistossornose, cujo indice de in-
cidência no Estado ë dos mais ele-
vados do Pals.

Sala das Reuniöes, 24 de marco
de 1966.

(aa.) Lücio de sousa Cruz - Ci-
cero Dumont - ebastião Nasci-
mento - João Vaz - Waldorniro
LObo - Batista Miranda - José
Maria Magalhães - Manoel Costa
- Sinval Boaventura - José de
Castro - Sette de Barros - Jeho-
vah Santos.

Justificativa: --- A esquistosso-
mose é considerada como a segun-
cia enferrnidade em importãncia, de-
pois da malaria.

Cêca de 250 milhöes de pessoas
na America do Sul, Extremo Ori-
ente e Africa padecem dessa enfer-
•midade.

Em Minas, o Indice de incidência
dessa endemia, que se caracteriza
pela presenca de urn parasita vivo
no apareiho circulatório do homem,
ci dos rnais elevados e dos mais
graves. 	 -

A irnprensa, em seu noticidrio in.*
ternacional, anuncia hoje clue sera

empreendida, a partir dêste mês,
urna gigantesca carnpanha de corn-
bate a esquistossomose, a ser em-
preendida pela Organizacao Mun-
dial de Saüde.

A medida foj anunciada por urn
porta-voz cia Organização Comum
Contra as Grandes Endemias
(OCCGE), que estd reaiizando, em
Bonodiulasso, Alto Volta, sua sex-
ta sessão, corn a presença de re-
presentantes de organizaçôes inter-
nacionais como a OMS, UNICEF, a
ORSTOM, o Instituto Pasteur, a AID
e 0 FEDN.

De acôrdo corn o noticidrio inter-
nacional referido, "graças a urn no-
vo remcidio descoberto na Suiça,
que se ingere por via oral, e que
fbi cornercializado corn o nome de
"Ambilar", a Organização Mundial
de Saüde, segundo o pdrta-voz cia
OCCGE, dispOe hoje de urn rneio
adequado para acabar corn essa
enfermidade".

Como se ye, ci das mais auspicio-
sas a noticia. -

Destarte, a Secretaria de Saüde
e Assistência deve sé entrosar ixne-
diatarnente corn o Ministcirio da
Saüde, corn o Instituto Pasteur e
corn a Organizaçäo Mundial de
Saüde e iniciar uma vigorosa cam.-
panha de âmbito estadual de corn-
bate a esquistossomose, mobilizan-
do, para isso, recursos prOprios,
federais ou externos, e solicitando
a colaboracao cia Associação IvIcicU-
ca de Minas Gerais, a fim de que
todos os mineiros portadores des-
sa insidiosa enfermidade, mesmo Os
das comunas ma.is distantes, pos-
sam receber o tratarnento neces-
sario.

Sala das ReuniOes, 24 de marco
de 1966.

(a.) Lücio de Sousa Cruz.
- A Comissäo de Saüde.
- Vêm 'a Mesa:

COMUNICAcAO

Exmo. Sr. Presidente cia Assem-
blciia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

E' corn profu.nd0 pesar que tra-
go ao conhecimento de meus no-
bres pares, a falecimento cia Se-
nhora 'Maria Arantes de Oliveira,
ocorrido na cidade de DivinOpolis,
dia sete do més em curso.

Dama de excelsas virtudes, foi
pessoa largarnente estimada na-
quela prOspera comuna. Mae exem-
plar, cieixou para a sua fa ilia urn
grancie exemplo de dotes morais.

Foi casada corn o Sr. 011rnpio
Oscar de Oliveira Meireles, que ihe
sobrevive, e deixa os seguintes Li-
Ihos: Paulo Arantes de Oliveira,
Maria Aparecida Arantes Silva, Ge-
ncisio Arantes de Oliveira, Marilia
Arantes d-a Fonseca, Miguel, Luiz,
Marta Arantes de Oliveira e Mans-
tela Meireles Pereira.

Solicito, outrossim, seja comuni-
cada a decisão cia Casa 'a familia
enlutada, na pessoa de seu espOso -
Sr. OlIrnpio Oscar de Oliveira,- a
Rua Joaquim Nabuco, 867 - POr-
to Veiho - DivinOpolis.

Sala das Reuniöes, 24 de marco
de 1966.

(a.) Reny Rabello.
- Publicar.

COMUNICAçAO

Exrno. Sr. Presidente cia Assem-
blciia Legislativa do Est-ado de Mi-
nas Gerais.

Cumpre-me trazer ao conheci-
mento desta Casa a infausta noti-
cia do falecimento de D. Deodata
Maria Sempreviva, viüva do Sr.
Olinto Benfica Milagre, ocorrido
na cidade de DivinOpolis.

Deixou os seguintes filhos: Fran-
cisco Benfica Milagre, Olinto Ben-
fica Milagre, Bosco Benfica Mila-
gre, , Sebastião Benfica Milagre
Maria Milagre e Maristela Milagne,
Deixou, tarnbcim, vinte e dois ne-
tos e vinte bisnetos.

Solicito que, dessa minha comu-
nicação, se dê conhecimento a f a-
rnilia cia extinta na pessoa de seu
filho, Sebastião Benfica Milagre,
moracior 'a Avenida Getülio Vargas,
n° 855, em DivinOpolis. 	 -
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Sala das Reuniöes, 24 de marco
de 1966.

(a.) Reny Rabello.
- Publicar.
o SR. PRESIDENTE - Tern a

palavra o Sr. Deputado Altair Cha-
gas.

o SR. ALTAIR CHAGAS - Sr.
Presidente e Srs. Deputados.

VOlto a trazer ao conhecimento
da Casa irregularidades que vêrn
ocorrendo no interior do Estado,
no mesmo diapasão, principalmen-
te no setor do ensino primdrio. São
professôras que tern os seus direi-
tos reconhecidos no COdigo do En-
sino Primário, nas Portarias da Se-
cretaria de Educação, e, no entanto,
vêm sendo êsses direitos preteri-
dos. Nunca é demais, Sr. Presiden-
te e Srs. Deputados, reafirmar
aqui o nosso ponto-de-vista. Não
sou daqueles que vêm aqui, Para
defender uma posição menos digna.
Eu não acho quo devamos nos
agarrar aos cargos de confiança.
Não recomendei a urn sO amigo,
a urn sO companheiro, que se agar.
rasse a qualquer pOsto de confian-
ça, porque entendo que o cargo de
confiança deve ser preenchido de
acOrdo corn as prerrogativas do
Sr. Governador do Estado e dos
Srs. Secretários. Mas, não abro
mao, definitivamente, Sr. Presiden-
te e Srs. Deputados, do respeito a
Lei, do respeito ao direito adqui-
rido, coisa que vem sendo, diana-
mente, desrespeitada no interior do
Estado. As ëomunicaçöes que hoje
trago, - e que passo a Taquigrafia
Para fazer parte do rneu discurso,
-. versam sôbre urn assunto que
tenho trazido sempre a considera-
cão da Casa: ProfessOras estabili-
zadas substituldas por menores de
idade, portadoras de segundo ou
terceiro ano elementar, sern as exi-
gências do COdigo do Ensino Pri-
mario. 0 que ë mais grave, Sr.
Presiclente, é que agora, pela pni-
meira vez, tenho que fazer urn re
gistro alusivo tarnbm it pessoa do
Sr. •Secretário da Educacao. A au-

toridade escolar do rnunicIpio de
Inhapim, Dona Ormezinda Guima-
rães, está visitando as Escolas Ru-
rais praticando irregularidades e
dtzendo que 0 faz autorizada pelo
Sr. Secretário da Educacão. Cita
mesmo frase daquele auxiliar do
Governador de que "por êle a der-
rubada estaria Leita ha muito tem-
po". Ora, no momento em que está
sendo formada a ARENA corn a
colaboraçao de todos Os ex-parti-
dos, Para fixar urn criténio dentro
do qual ela passard a viver
em Minas, são os auxiliares de S.
Exa., exatamente os mais diretos,
que vêm desrespeitando as normas
tracadas e colocando de lado o CO-
digo do Ensino Pnirnário. Repetern
êles agora atos pertencentes ao pas-
sado. Não se revelam it aitura dos
ideais revolucionánios do nOvo Par-
tido. Reafirmo, alto e em born som,
que não pretendo reivindicar da
atual Administraçao qualquer pôsto
de confiança, porque não pretendo
discutir aquilo que considero liqul-
do e certo, que são as prerrogati-
vas do Governador, mas não abrirei
mao do que é tambm lIquido e cer-
to, que ë o respeito a Lei. De que
adianta estar o Governador dando
entrevistas, afirma repetidamente
que deseja governar corn a ARENA,
que deseja a fixacão de critériOs
Para se orientar? Dizer tudo jsto a
Deputados e Jornalistas que o pro-
curam, afirmando mais que está
alinado corn o Govêrno Federal e
corn o n6v0 partido, quando os seus
auxiliares mais diretos praticam
tOda sorte de perseguiçOes e procu-
ram colocar de lado o COdigo do
Ensino Primário? Não cessarei mi-
nha luta, reclamarei todos Os dias
contra as violências cometidas.
Procurarei aprimorar-me, o mais
que puder, a fim de que a luta seja
vitoriosa. Dela não abrirej mao,
nern permitirel que desrespeitem o
regime do mOrito instalado em Mi-
nas Gerais.

Esta administração terá que res-
peitar os concursos realizados. No

entanto ha vários resultados de
concursos ainda engavetados. No
interior o Sr. Governador do Esta
do, apoiado por seus auxiliares
mais diretos, vem dizendo a quern
quer Ouvir que os concursos Para
Diretoras, Para Exatores e tantos
outros vão ser anulados. Não you
abrir mao do regime do ménito im-
plantado pelo Sr. Magalhaes Pin-
to. Isto nao 0 pleitear postos de
confiança; 0, sim, pleitear a per-
rnanência de urn critOi-jo salutar
que o povo mlneiro apnendeu a
respeitar e a aplaudir. Não abrire-
mos mao tambOm de outras pnáti-
cas salutares instaladas na admi-
nistração anterior, ponque, sem elas,
entendemos, a Administracao camj-
nha mal. -

Falo de cadeina, Sr. Presidente,
Srs. Deputados: no meu pequeno
rnunicIpio de Inhapim, o nosso es-
fOrco, durante o GovOrno do Sr.
Magalhães Pinto, foj no sentido de
levar Para a nossa terra todos os
beneficios que puddssernos Assim
O que, ao inIcio da Administracao
passada, encontramos apenas cm-
Co unidades escolares: dois Gru-
05 Escolares, na sede, e três nos

Distritos. Ao- entregarmos o Go-
vérno, a 31 de janeino de 1966, con-
tavamos naquele Municipio corn 32
unidades escolares em perfeito fun-
ciOflarnento

Autorlzo, a quem quiser, a procu-
ran na Secretanja da Educacao, os
quadros de classe daquele municI-
plo, e inteirar-se de como foi a
nossa conduta Para a implantaçao
dessas unidades escolares, e Para
O aprovejtamento de regentes: fo-
ram colocadas vänias adversárjas
politicas nossas, contránjas tt nos-
sa opinio, e não foi colocada uma
sO compartheira nossa que não ti-
vesse habilitaçäo A Inspetoi-a Es-
colar Municipal, Para contratar
qualquer elemento, exigia que se fi-
zesse pnimeiro o exame de sufici-
encia. Descontentej a vánios verea-
dores, vánios cabos eleitorajs, vá-
rios fazendeiros que pretendiam
Colocar nessas Escolas as suas Li-

Ihas ou a sua muiher, corn apenar
segundo ou terceiro ano prirnário.
corn mais de 45 anos de idade, ou
antes de alcancarem a idade sufi-
ciente.

Está, al, a Secretanja da Educe,-
cao corn os quadros de Classe em
mãos do atual Govérno e poder-
-se-a comprovar o que afirmo. Co-
MO 0 que you, então, permitir, ago-
ra, que Se desnespeite abertamente
o que Lizemos dentro das melhores
normas? E aqueles que nada fize-
ram Para aumentar o Indice de es-
colaridade no Estado, deixando
crianças sem escolas, desauiando a
população, em impunidade? Que
substituam tOdas as professOras.
Pouco se me da, mas que as subs-
tituam por rnelhores, respeitando
o COdigo do Ensino Pnirnánio e eu
estarei, aqui, tambOm, Para aplau-
dir.

Cópia

"Exrno. Sr. Dr. Altair Chagas.
Maria da Penha Carvalho, Pro-

fessOra leiga ha 3 anos nas Escolas
Combinadas Professor Ilfdio Alves
de Carvalho, em São Sebastião do
Anta, Municipjo de Inhapim, e ten-
do o curso da Sernana PedagOgica,
tendo sido dispensada de suas fun-
çOes, sem rnotivo, pela Inspetora
Municipal Ormezinda IGuhuarães
Neto, e em seu lugar sido contrata-
da Terezinha de Castro Souza, ia qual
não tern o 3. 0 ano prirnãrio, sem
exarne de suficiência, sem concur-
so, etc. e tendo eu 0 exame de sufi-
ciOncia, apelo Para V. Exa. Para
providencjar o reStabelecjmento de
rneu direito.

São Sebastjão do Anta (Inha-
pim), 19 de marco de 1966.

(a.) ProfessOra Maria da Penha
Carvalho"

Municiplo de Inhapim:
ZOlia Viggiani - Norrnaljsta

concursada ( 1. 0 lugar da cidade).
Não obteve classe nos três G.E.

da cidade, tendo que ir lecionar nas
E. C. do Povoado de Santo AntO-
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temos o dever, não sO de apoiar es-
sas Iiniciativas mas, de promo-
ye-las, porque sem a promocão e
scm medidas desta ordem não ha-
vera sucesso.

Esta Assembléia, apercebendo-se
da gravidade do fato, já criou uma
comissão para investigar o proble-
ma. Esta Comissão, ao que sei,
está trabaihando, mas ainda não
pOde oferecer urn relatOrjo de suas
atividades.

Ha poucos dias, Os jornais noti-
ciaram que a esposa d0 Governa-
dor do Estado estaria disposta a
movimentar dreas de influêncja do
Govêrno para colaborar neste es-
fOrco, que se vem desenvolvendo
em favor do menor abandoriado.
A solução não é fdcil, reconhece-
mos. E nã0 é fácil par várias ra-
zOes, entre as quais o problema da
dificuldade de vida.' Num Pals
em que a vida é dificil e cara, é
claro que Os lares vao Se desfazen-
do ao embaté dessas dificuidades.
Num Pals onde não ha estabeleci-
mentos necessarios para dar ensi-
no gratuito, nao ha possibilidade
de encoritrar-se ensino apropriado
para o menor abandonado. Reco-
nhecemos estas dificuldades. Mas,
isto não implica que devamos
esquecer o problerna e deixar que
etc sign o seu prOprio curso. Ha
urn ponto no problerna da solução
do menor abandonado, que jd tern
assento legal para uma solução,

mas que não tern tido aplicação.
aquOle do COdigo Penal que im-

pOe pena de prisão ao pai que não
mantém a subsistêncja do filho.
Se a justiça, sobretudo o Ministé-
rio PUblico, deliberasse a promover
o cumprimento dêsse dispositivo,
por certo - se ist0 não contribuj
para resolver o problema existente
- será uma advertência para qua o
problema não aumente em propor-
cao Dir-se-ia que não adianta
prender o pai que abandona o fi-
tho. Mas, adianta! Se tOda a vez
que urn homem resolve lançar no
mund0 mais uma vida e tiver dian-
te dos olhos a conseqUência do seu

ato, especialmente em relacão a tal
obrigaçao, terá que pensar. Di-
zer-se que recothendo it prisão urn
pai que abandona a criança, que
não lhe da sustento, que enche a
casa de filhos para depots abando-
nar 0 tar, agrava e não resolve 0
uroblema, não procede. 0 clue
adianta urn homem que en-
che o mundo de filhos e não tern
consciêrjcja da sua obrigaçã 0 de
manté-los? Não se vat exigir de
urn pai que viva corn a espOsa
quando ha incompatibjljdade ou
motivo. Mas, a lei tern que cxi-
gir déle a obrigação de rnanter Os
filhos. TOda vez que o Promotor
PUblic0 levar 'a barra do Tribunal
urn pai que desertou do cumpri-
mento de sun obrigaçao em rela-
cäo ao menor, .pOr certo, isto ser-
virá de advertOncia para que ou-
tros não incorram no mesmo êr-
ro.

O SR. PRESIDENTE - Tern a
palavra o Sr. Deputado Waldomiro
LObo.

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

Sejam m.inhas primeiras pala-
vras par fazer urn apOlo ao Sr.
Secretário Hugo Aguiar, que está
"a guiar" a Secretaria da Adminis-
tração, para que seja aquela Se-
cretaria "bern guiada"; o nome do
Secretdrjo está a indicar: Hugo
Aguiar. 2 necessárj0 que tudo
corra de acOrdo corn as necessida-
des de quem depende daquela Se-
cretaria. No Govêrno passado, o
Sr. Magalhaes Pinto determinou a
abertura de concursos e rnuitas
pessoas foram aprovadas. Ate ho-
je, entretanto, não foram classifi.
cadas e o guia da Secretarja de Ad-
ministmacao deixou todo mundo no
ar, nem vaj e nern volta, e as pes-
soas concursadas estão esperando
uma solução. Hd o caso do Sr.
Marioel Alves Rodrigues que fez

concurso para atendente, sob a ins-
crição n. 1.305 e que passou corn
as seguintes notas: Portugues, 64;
Aritniética, 49; Conhecirnentos Ge-
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nio. Ha leigas lecionando na cida- ma que entende ser o mats grave
de e também estudanteS do 2. 0 e para a nacionalidade, sobretudo
3•0 normal. Está agora impedida para Minas Gerais. Diz o missivis-
de lecionar também nos E.G. do ta que cresce a legião de menores
Povoado Santo AntOniO. 	 abandonadoS em Belo Horizonte e

Celia Viggiano - Cursando o 3.0 em todo o Estado. Cita êle o se-
ano normal. Preterida por 2 leigas guinte episOdio: ha -poucos dias
e regentes cursando o 2. 0 normal. descendo para seu servico, 'as 5 ho-

Belo Horizonte, 22 de marco de ras da manhã, encontrou, na es-
1966.	 quina da rua São Paulo corn Tu-

Ibé, 14 de marco de 1966. 	 pis, chico crianças dormindo nu-
(Caratinga). 	 ma porta, quatro meninos e uma
Exmo. Sr. 	 menina que dormiam pouco adian-
Dr. Altair Chagas. 	 te. Quando passava o missivista,
DD. Deputado Estadual. 	 êles se despertaram e estavam se le-
Colocarno-noS 'a preserica de V. vantando. Ofereceu, então, êsse

Exa., por meio desta, para comU- amigo a um dêles uma chIcara de
nicar que fomos hoje dispensadaS café e o menino respondeu-lhe
pela Sra. Inspetora Municipal, Ana que so aceitaria se êle pagasse pa-
Felicia Provetti e pela Diretora re- ra os outrds, tambérn. Ple pagou-
cem-designada, Isaura Gomes Du- ihes, então, o café e ficou medi-
tra, das funçOes de regentes de tando sôbre o problema. Notou
classe no G. E. "Manoel Joaquim que os %meninos, . apesar de cria-
Teodoro", de Imbé, funçOes estas dos nessa promiscuidade, guarda-
que exercemos ha mats de 4 anos. yarn respeito para corn a menina
Temos curso de Treinameflto Ru- que dormia urn pouco mats adian-
ral e Ginásio, fomos substituldaS te. Enquanto tornavam café, as-
pelas estudantes que estão inician- sistiram ao desfile de outros me-
do o 2.0 ano de formacão: Andrade ninos que passavam de carro, uni.
e Vera LUcia Carvaiho. 	 formizados, a caminho das escolas,

Ao fazer-ihe esta comunicacao, e outroS a pe, mas bern vestidos.
deixamOS em suas mãos a defesa . PensoU, então, o ,nissivista, no fu-
de nossoS direitoS . 	 turo do menor abandonado em Be-

Renovando nossos protestos da to Horizonte. 'Rste cidadão, de
mais alta estima e consideracão, 	 poucoS recursoS, juntamente corn

Cordialmente, 	 seus prOpriOS filhoS, cria nada me-
(a.) Maria Rosa de Jesus (cur- nos que 6 criancaS alheias. Nes-

so) Treinamento Rural. 	 ta carta êle me 1 az. urn apêlo pa-
G. GuimarãeS ra que eu traga o problema a As-

(a.) Terezinha
(curso) Treinamento Rural. 	

semblela, porque nao e possivel.
deixar-se crescer o nurnero de

(a.) Helena Peuoto (curso) Gi- crianças abandonadas em Belo Ho-
nasio. 	 rizonte. Na verdade, o problema

o SR. PRESIDENTE - Corn a é grave e não está passando des-
palavra o Sr. Deputado Cicero Du- percebido a todos nOs. 0 Juizado
mont.	 de Menores de Belo Horizonte es -

O SR. CtCERO DUMONT - Sr. tá tentando uma solução da mais
presidente, Srs. Deputados. 	 alta importancia para o problema,

Ha poucos dias, recebi uma car- que é a criacão do Abrigo Tran-
ta de urn amigo ourives, que se mu- sitOrio. E incrIvel que uma mi-
dou de BocaiUva para Belo Hori- ciativa desta importância ainda
zonte, ha cêrca de urn ano e meio. não tenha sensibilizadO o interês-
Nesta carta, êle pede mirtha aten- Se, não apenas dos responsáveiS
ção e, por meu intermédiO, a aten- pela administracão, rnas, sobretu-
ção das autoridades para o proble- do, de todos quantos, como nos,
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rais, 80, e está esperando uma clas
s 'if icação. Outros, tambérn, foram
aprovados e estão esperando clas-
sificação. Flea o meu apoio ao
ilustre "guiador"i da Secretaria
da Administracão, nosso colega,
nesta Casa, Deputado Hugo Aguiar,
Para que procure resolver a situa-
cão daqueles que precisam de em-
prêgo e que Para consegui-lo, fi-
zerani concurso e foram aprova-
dos.

Vamos esperar uma reposta do
Sr. Secretário.

Ha urn outro assunto que me
traz a Tribuna, Sr. Presidente.
Ontem falei sôbre o pão; hoje, Pa-
ra rimar, falarei sObre o feijão.
o pior feijão da praça, não pela
cOr, porque seja prêto, näo d uma
questão racial - carunchado - está
sendo vendido a 23 mil e cern cru-
zeiros a saca. Eu trouxe uma
amostra, Para que Os Srs. Deputa-
dos possam verificar, se duvida-
rem. Feijão completamente carun-
chado. Afinal, onde está a fisca-
lizaçãc do Govêrno?

Ha muito tempo que eu não you
ao campo de futebol, porque, da

• Ultima vez que I UI, urn cidadão, no
campo, me interpelou corn as Se-
guintes palavras: "0 Sr. d amigo
de Getülio Vargas; diga a êle que
nOs vamos morrer de fome; imagi-
ne, 800 cruzeiros por urn quilo de
feijão".

Imaginem: 800 cru.zeiros são pe-
didos por urn quio de feijäo.
Isto ë um absurdo. Eu fui ao
campo me divertir, pois tarnbdrn
tenho êste d.ireito, mas, sal de l
aborrecido. Pena que rião encon-
trasse cidadão, p o i S precisava
conversar corn êle. Existe urn Or-
gao, charnado COPAL que tern de
mandar feijão Para Belo Horizon-
te, rnas, não o manda. Hoje fui
procurar feijão Para comprar; no
entanto, a cidade não tern êsse pro-
duto. Os comerciantes aprovei-
tam a oportunidade, porque a CD-
PAL não manda feijão Para nossa
cidades e o vendern por preco ele-

vado. Este produto está sendo
vencudo a Cr$ 23.100 a saca. Exis-
te Para isso uma portaria, segun-
do a qual o comerciante d obriga-
do a vender pelo CLD. "C" quer
dizer, custo; "L", lucro e "D", des-
pesas. 0 comerciante compra a
mercadoria - custo - inclui o lu-
cro e as despesas. Quem está fis-
calizando isso? 0 feijão d vendi-
do pela SUDENE ao preço de
12.500 cruzeiros a saca, e 0 feijão
é da pior espdcie. De que adian-
ta conhecermos o CLD? Que des-
pesa pode ter êsse produto, que lu-
cr0 fantdstico tern o comerciante,
Cr$ 23.100? Para que passe de Cr$
12.500. São estas perguntas
que pedimos a algudm Para nos
responder. For exemplo, a Dele-
gacia de Ordem Econôrnica. Quan-
do alguém diz que o povo está pas-
sando neessidade, outro alguem
sussura ao seu ouvido: cuidado, Se-
não vão charná-lo de comunista.
Não se pode falar mais, mas eu
não me cab. 0 povo que sernpre
confiou em mini terá que conti-
nuar confiando, pois tudo que eu
souber, tudo que eu puder fazer
e tOdas as inforrnacôes que puder
dar, isto eu o fareidesta Tribuna.

0 Governador d6 Estado, ho-
mem velho e experimentado, não
d mais criança. E devia tomar as
providências, sem levar em consi-
deração partidos, algudm que o
apOie ou não, e mandar que os
Orgãos competentes controlem ês-
te absurdo. Neste caso, seria a
Delegacia de Ordern EconOmica.
Creio que as cadeiras daquele Or-
gao ja estão bern lustradas e no
ë preciso que seus Iuncionãrios Ii-
quem sentados o tempo todo. Po-*
dern levantar-se urn pouco e to-
mar conhecimento das necessida-
des do povo, procurando ajudá-lo
e ao prOprio Govêrno, cujo chefe
ë atualmente o velho e experimen-
tado Sr. Israel Pinheiro, que ia
construir Minas em ritmo de Bra-
silia. Mas êste ritmo. vai ser diii-
cil, pois ao invés de ser rdpido, se-
rã como o daquele marisco, que,

ao invds de andar Para frerite, a
faz Para trds.

E preciso que tomern conheci-
mento de nossas reclamacoes pois
o povo estd sofrendo.

Flea o nosso apêlo ao Senhor
Israel Pinheiro Para que mancle
verificar nos armazëns de Belo Ho-
rizonte, pois o feijão podre que
devia ser jogado bra ou aos por-
cos, estd sendo vendjdo a razão de
Cr$ 23.100o saco. Queremos aju-
dar a êste Govêrno e criticas cons-
trutjvas transforrnamse, d claro,
num "adjutOrio", como diz o nosso
sertanejo.

o SR. PRESIDENTE - Tern a
palavra o Sr. Deputacbo BatistaMiranda.
• 0 SR. BATISTA MIRANDA -

Sr. Presidente, Srs. Deputaclos
dos.

o "mario de Minas", de alguns
dias a esta parte, vem fazendo urna
sdrie de reportagens sObre as con-
diçOes sOcioeconomicas e poifticas
do Vale do Rio Doce, e concentra
essas reportagens na cidade de Go-
vernador Valadares, como capital
do crime. Na realidade, êste gran-
de matutino tern inteira razã 0 e
merece os flossos aplausos pela
campanha que vem empreendendo
0 Vale do Rio Doce precisa de vi-
gilãncia permanente, nao sO da im-
prensa, mas dos podêres püblicos.
Região que se desenvolve acelera-
darnerite sern Jima infra-estrutura
ainda definitivamente implantada,
0 marcada por desajustes socials
e humanos. Merece, o jornal, o
nosso apoio, mas, Senhor Presiden-
te, tôda obra humana tern suas fa-
lhas e estas reportagens não dei -
xam de ter alguns senöes. Venho,
pois, a esta Tribuna, Para pedir a
direcão do jornal, atravOs do jor-
nalista que assina as reportagens,
que retifique sua edição de ontem,
ao enumerar entre os . mandantes
da região o ilustre nome do Dr.
Mario Assad, advogad0 residente
na cidade de Manhuaçu e que, du-
rante abgum tempo, permaneceu

nesta Assembldia, onde atuou corn
brilho e, sobretudo, corn espirito
civico. Conheç 0 o Dr. Mario, ha
cérca de 30 anos. filho da cida-
de onde tambem tive a honra de
nascer, Manhumjrim De famllia
modesta, homem generoso, de co-
racão aberto, 0 advogado rnibitan-
te em tôda a regiao, sempre volta-
do Para a defesa principabmente
daqueles rnenos afortunados. 0
Dr. Mario Assad 0, na verdade, urn
auntjco ilder popular. Não se
uiliou an partido a que pertenco -
ex-UDN. Durante as quatro legisla-
turas em que aqui represento a re-
gião, tive no Dr. Mario urn con-corrente endrgico e urn combaten-
to da primeira linha. Entretanto,
devo, nesta hora, pedir a Asseni-
bldia e ao Didrio de Minas que re
tifiquem a in! ormacão ontern pu-
blicada. 0 Dr. Mario é, repito,
urn homem dos mais honrados; Ca-
rater dos mais puros que conheco,
e por isso, nao pode, em hipOtese
alguma, ver seu nome relacionadoentre Os mandantes de crimes no
Vale do Rio Doce.

Outro assunto que trago ao co-
nhecimento da Casa, e Vossa E-
celência, Senhor Fresidente, me
adverte de que meu tempo id es-
td esgotado, versa sôbre fatos re-
lacionados corn o ensino na cida-
de de Mutum

Ate ha pouco tempo, dirigia urn
dos grpos locais a professôra
Dona Lourdes Soares. Essa ibus-
tre educactora, alOm de lecionar
num dos grupos da cidadO, 0, igual-
mente, professOra bicenciada pelo
MinistOrlo da Educacao e minis-
tra aulas na Escola Normal, ins-
talada pelo Governador Magalhaes
Pinto na. cidade. Destitufda das
funcöes de Diretora - e eu me per-
mito nao entrar no mOrito dêsse
ato - a Diretora que a substituju
lhe traçou flÔvo hordrio de traba-
hho, que nao ihe permite prosse-
guir nas suas atividades na Esco-
Ia Normal. Dessa forma, D. Lour-
des Soares näo poderá, concomj-
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tantemente, lecionar no Grupo e
na Escola Normal. Em urn ou outro
setor, em que ela deixar de lecio-
nar, sofrerd prejUIzOs o ensirio na
cidade, que, num passado muito
remoto, era noticiado pelas colu-
nas dos jornais do Brasil como ci-
dade do crime. Hoje, preferlu tro-.
car 0 crime pelo livro, trocar Os
trabucos e Os revolveres pela es-
cola. .Essa cidade não pode, defini-
tivamente, prescindir do seu con-
curso vdlido e, sobretudo, do mais
alto sentido pedagOgico. Eis, por-
que, valendo-me da Presidência da
Mesa, endereco ao Sr. Secretário
da Educacão, o requerimento que
hoje me foi encaminhado por D.
Lourdes Soares.

"Exmo. Sr. Dr. Joao Batista de
Miranda, DD. Deputado Estadual.

Fineza cornunicar urgente corn 0
Secretário da EducacàO persegUi-
coes poilticas na pessoa da ex-di-
retora Maria de Lourdes Soares,
movida pela atual diretora, recém-
designada que, por determinacäO
do chefe politico do extinto PSD,
I az rnudancas de horário a fim de
impedir que ela lecione no Co-
lgio Normal Oficial, sendo que por
dois anos vem freqUentando o cur-
so da C. A. D. E S., nesta Capital.

Veja se consegue, junto Secretd-
rio, que D. Lourdes volte it direto-
na ou, se não conseguir, pelo me-
nos ordem por escrito, Para que
ela tenha seu hordrio no ültimo
turno no grupo.

A g u a r do seu pronunciarnento
corn a maxima urgênCia.

(a.) VictoriflO Cerqueira, Prefei-
to Municipal".

- Esgotada esta hora, segue-sea

Para o exercIciO de 1967 e cIa ou-
tras providênciaS.

Estando corn Os prazos de discus-
são e votação esgotados, a Mesa,
na forma do Art. 29 da Constitui-
cao do Estado, modificado pela
Lei Constitucional n.° 14, conside-
ra Os Projetos ns. 3.538/66 e
3.539/66 como aprovados.

"Belo Horizonte, 23 de marco de
1966.

Senhor Secretdrio-Chefe da Me-
sa:

Cumpre-me levar ao conhecimen-
to de V. Sa. que o Projeto n.
3.538/66, de iniciativa governarnefl-
tal, que concede pensão especial a
Da. Maria da ConceiçãO Carneiro,
na forma do art. 29 da Constitui-
cão do Estado, rnodificado pela
Lei Constitucional fl.0 14, estã corn
prazo de discussão e votaçào es-
gotado, conforme se verifica da in-
formação anexa.

Atenciosameflte,
(AdOnis Martins . Moreira) - Di-

retor das ComissOeS.
- A apreciacão do Sr. Presiden-

te.
Em 24/3/66.
Darke Baeta da Costa.
- A Diretoria •das ComissOes.
Remeta-se o projeto a Diretoria

do .Expediente, Para elaboracão do
ofIcio respectivo.

Em 24/3/66.
Bonifdcio de Andrada - Presi-

dente.
Em 21/3/66.
Projeto n. 3.538/66 - Mensagein

n.° 1.044.
Concede pensão especial a Da.

Maria da Conceição Carneiro.
Prazo Para votaçãO: 45 dias. Apre-
sentado em: 31/1/66. Terminou 0
prazo em 21/3/66.

(Adonis Martins Moreira) - Di-
retor das ComissOes.

Belo Horizonte, 23 de marco de
1966.

Senhor Secretário-Chefe da Me-
sa:

Cumpre-me levar ao corthecimefl
to de V. Sa. que o Projeto n.
3.539/66, de iniciativa governamefl

tal, que abre crëdito especial ao
Gabinete Civil do Governador do
Estado, na forma do art. 29 da
Constjtujcao do Estado, modifica-
do pela Lei Constjtucional n.° 14,
estd corn prazo do discussão e vo-
tacão esgotado, cOnforme se yen-
fica da informaçao anexa.

Atenciosamente,
(Adonis Martins Morejra) - Di-

rotor das ComissOes.
- A apreciacao do Sr. Presiden-

te.
Em 24/3/66.
Darke Baeta da Costa.
- A Diretonia das ComissOes.

Remeta-se o projeto a Diretoria do
Expediente, Para elaboracao do off-
cio respectivo.

Em 24/3/66.
Bonifdcio de Andrada 	 Presi-dente.
Em 23/3/66.
Projeto n. 3.539/66 	 Mensagemn.° 1.045.
Abre crédito especial ao Gabine-

te Civil do Governador do Esta-
do.

Prazo Para votacao: 45 dias.
Apresentado em: 31/1/66. Termi-
nou o prazo em 21/3/66:

(AdOnis Martins Moreira) - Di-
rotor das Comissöes".
A Mesa tambdm informa, no tocan-
te a pedidos de certidOes de discur-
sos pronunciados pelos Srs. Depu-
tados, que, de agora em diante, vai
deferir Os requerimentos de todos
os Srs. Deputados que desejarem
cOpia dos discursos, sem revisão
dos oradores.

A PresidOncja comunica, final-
mente, a Casa que vai ser convo-
cada Reanião Especial, Para o dia
31 dêste mês, Para esta 'Assem-
bidia homenagear a Revolução que
se desenrblou naquela data e que
permitju ao Pals uma nova situa-
cão juridica.

O SR. CICERO DUMONT - Pe-
Ia ordem, Sr. Presidente

O SR. PRESIDEN - Tern a
palavra, pela ordem, o Sr. Depu-tad0 Cicero Dumont.

O SR. CICERO DUMONT -
Sr. Presidente, em pnimeiro lu-
gar, desejo indagar de V. Exa.
quanclo vird a Plendrjo 0 Parecer
da Douta Comjssão Executjva sO-
bre 0 meu Projeto, do alteraçao
do nosso Regimento, Para insti-
tuir normas do aplicação da Emen -da Constjtucional n° 14.

O SR. PRESIDEN - A Me-
sa informa ao ilustre Deputado Ci-
cero Dumont, quo o Projeto de
Resolucao do sua autoria diz res-
peito a assunto do alto interOsse
Para a nova tramitacao de Proje-
tos de origem gOverniament 	 liz-

DISCUSSAO E VO'AcAO DE
pRoPosIcOES

- A Mesa informa que, a partir de
hoje, estd correndo o prazo de
cinco dias üteis Para apresentacãO
de emendas ao ProjetO no 3.566,
origindrio do Poder ExecutivO, que
Lixa o efetivo da Policia M.ilitar

COMUNICAcAO

Sôbre a Mesa Comunicacao do Sr.
Deputado Reny Rabello, em que d
oincja a Casa do falecimento do

D. Maria Arantes Oliveira, ocorrj-do em DiVjn6pOlj5 Ciente. Comu-flique-se.

REQUERIMENTOS

Os Deputados Jairo Magalha.es eArtur Fagundes, em requerimet8enviados a Mesa, participam a CasaO faleciment 0 do Dr. João Pimenta,
000rnido nesta Capital, e tendo êle
exercido o cargo de Prefeito do Ju-
ramento e Montes Claros, pedem a
inserção de urn voto de pesar naAta do flOsSos trabaihos

Em votacão os Requerimentos.
Os Srs. DeputacIos que Os apro-yam queiram conservar-se como
se encontram (Pausa). Foramaproyados

RELATORIO DE COMISSAO
ESPECIAL

A Mesa vaj submeter a discussão
e votacao o Relatcjnio da Comissao
Especial criada Para examinar as
causas geradoras cIa paralisaçao
das obras da Usiina AtOmjca de
Poços de Caldas.

Em discussão o Relat6n10
QUESTOES DE ORDEM
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sirn sendo, a Mesa estd estudando
o assunto de forma refletida e, in-
clusive; coihendo dados das expe-
riênciaS iniciais que a Casa estd
tendo, para passar ao Plenário 0
Projeto, corn ernendas que possarn
abranger tOda a matéria, regular
todos Os canais legislativos e, as-
sim, facilitar o meihor rendimen-
to dos trabaihos desta Casa.

Creio que, em menos de 7 dias,
o Projeto poderá ser trazido ao
Plenário dêste Poder Legislativo.

o SR. CICERO DIJMONT -
la Ordem) - Muito louvável o
propósito e a cautela da Douta Co
missão Executiva. Mas, se V. Exa.
me permite, Sr. Presidente, eu iria
sugerir que encaminhasse a Plend-
rio o Proj eto corn os trabaihos
que a Executiva tern organizado.
Teriamos, assim, urn dispositivo re-
gulador das nossas atividades, sern
corn isso dispensar a experiênCia
que pudéssemos tirar dos trabalhos
da Casa, enfeixada nuina resolu-
çäo suplementar. A ausência de urn
dispositivo básico está, realmente,
dificultando o funcionamentO das
atividades legislativas, no tocante
ao tipo do Projeto a que ela se re-
fere. Mas, desejo, ainda, requerer
de V. Exa., o seguinte: apresen-
tei 'a consideracâo da Casa urn ape-
lo ao Sr Ministro da Justica corn
referência 'a instituicão do voto
distrital, encarecendo a necessida-
de de pronunciamento urgente do
GovCrno: se vai ou não adot-1o.

sse requerirnento I 01 apresentado
ha três dias, senaomeeflgaflo. Se-
gundo informacôes obtidas, foi en-
caminbado a Cornissão de Justica.
Pediria a V. Exa. que consultasse
o Presidente da Comissão de Jus-
tica, Deputado Castelo Branco, se
S. Exa. poderia emitir seu parecer
oral a esta Proposicão, a I im de
que possamos votá-la logo. E
faco urn apêlo direto ao Presiden-
te da Cornissâo no sentido de que
dê e obtenha pronunciamento do
Orgão que preside. Favorável ou
näo, desejamOS, sobretudo,

que a matéria seja posta para de-
]iberação. Se nào for encaminha-
da corn certa urgência, perde a
oportunidade. Quando apresenta-
mos o requerimento não foi corn
objetivo de fazer apenas promocão
em tOrrio. do assunto. Desejamos
o pronunciarnento desta Casa, e
so ela entender que não deva re-
cornendar o "distrito", é delibera-
ção que ternos de acatar. Se ela en-
tender o contrdrio, não ha razão
para dllscordarmos.

o SR. PRESIDENTE - Respon-
dendo 'a questão de orclern do nobre
Deputado Cicero Dumont, no tocan-
to ao seu Proj eto de Resolucão, a
Mesa aceita corn o major aprêço
as poncleracOes feitas.

Quanto ao apêlo, no momento
oportuno a Mesa anunciará 0 re-
sultado das providênvias que vai
tornar.

Tern a palavra o Deputado Ba-
tista Miranda.

o SR. BATISTA MIRANDA -
Senhor Presidente, Senhores Depu-
tados.

Aqul nos encontramos a fim de
examinar e votar relatOrio apre-
sentado pela Comissão que inves-
tigou as causas motivadoras da
suspensão das obras da Usina AtO-
mica de Pocos de Caldas. Este
trabaiho é elaborado, em sua major
parte, pelo dedicado, correto, eli-
ciente e nobre Deputado Augusto
Zenun, e significará, estou certo,
documento da mais .alta valia pa-
ra aquêles que, na atualidade, se
voltam para os problernas da nos-
sa polItica mineral. Els que 0 flO-
bre Deputado Augusto Zenun, per-
querindo a fundo as causas que
motivaram a paralisacäo das obras
da referida tJsiiia, menciona, corn
destaque, em seu relatOrio, uma
afirmação do ilustre almirante Ota-
duo Cunha, que é a seguinte:

"... isso é inteiramente falso.
Nós temos provas nos acordos fir-
mados, no estatuto e nas delibera-
cOos da Agência Internacional de
Energia AtOmica, onde 0 profes-

sor Damy representa, atualmente,
o Brasil, e, ainda, nos fatos de es-
tarem previstos os contrOles, no
artigo XIII, do acOrdo entre a Eu-
raton e o Brasil, o qual leva a as-
sinatura do professor Damy".

Sr. Presidente, Senhores Depu-
tados. 0 municiplo de Pocos de
Caldas assirn corno todo o Estado
de Minas Gerais, representa depO-
sitos incornensurdvejs de riquezas
naturals. Aquela parte do nosso
territOrio, fronteiriça corn o Esta-
do de São Paulo, d depositárja,
igualmente, das maiores reservas
de bauxita, seja do Brasil, da
America do Sul e do mundo. Por
isso, reCenternente, a ALCOA para
all se deslocou e procura industria-
lizar e transformar a nossa bau-
xita em aluminjo. 0 Govêrno Bra-
sileiro, atento àquelas riquezas, e
levando em conta o que significa
para a afirmação econOrnica de urn
Pals, màs, sobretudo, para a defe-
sa de sua soberania, houve por
bern, através da Cornissão . Especial,
criar a Usina Atômica de Poços de
Caldas, e promover o inicio de sua
execução. Fatôres, Senhor Presi-
dente e Senhores Deputados, aci-
ma da nossa vontade, dificultaram,
entretanto, o prosseguimento das
obras. - Eis que, brasileiros não
muito esclarecidos e näo muito
identificados corn o sagrado de-
ver que temos da defesa daquelas
reservas que a natureza nos legou
e que significarn, em qualquer tem-
po, a ernancipação econOmica do
Pals, não prestararn a d e r ida
atenção a êsse Pals extraordinário,
que é o Brasil, que tern dimensOes
de continente, mas quo padece dos
males de uma nacão subdesenvol-
vida. Não se pode, portanto, ad-
mitir que numa nacão corno a nos-
sa, que reclama a rnobilização, a
dinamização de tOdas as suas ri-
quezas, se silencie e procrastine a
execução de uma obra que diz res-
peito diretamente a nossa afirma-
cão econOmica e a nossa sobera-
nia. Agiu, portanto, corn tOda in-
trepidez, mas, sobretudo, corn ci-

vismo e patriotismo, a comissão
constituida nesta Casa, numa hora
de transicão polItica para o povo
brasileiro, indicando as autorida-
des federals e ao Plenario que es=
sas obras não podem ser procras-
tinadas, não podem ser adiadas.
As naçOes, Sr. Presidente, hoje so
dividem em subdesenvolvjdas e de-
senvolvidas, e as ültirnas sO alcan-
cam êsse estagio, quando, de ma-
neira enérgica e corajosa, Os seus
hornens pUblicos, seus dirigentes,
seu povo, se dispOern a mobiizar
as riquezas que a natureza Ihes
deu. For isso, Minas Gerais, mer-
cê de Deus, de algum tempo a es-
sa parte, vem dand0 sua atenção
para Osse problerna, que é funda-
mental 'a sobrevivência do nosso
Estado - Na verdade, se Minas nâo
cuidar corn seriedade da explora-
cão das suas riquezas minerals, da
sua pecudria, será nurn futuro mul-
to prOximo colOnia do Estado do
Espirito Santo, como hoje jd so-
mos colOnia do Estado da Guana-
nabara e tie São Paulo. Não P0-
demos permanecer nesta poslço
tie meros exportadores de matéria-
prima. NOs outros, Sr. Presiden-
te, que, apenas como curiosos, mo-
destamente, não temos poupado es-
forcos nesta Casa e nesta Tribuna
para defender as riquezas do nos-
so Estado, nos felicitamos por 6s-
se trabaiho extraordlnarjo da Co-
rnissão Epecial, para apurar a
suspensão das obras da Usina AtO-
mica de Pocos de Caldas. Repito:
d urn trabaiho que dignifica esta
Casa, que dd a dimensão das ri-
quezas do Estado, do nosso Pals,
e, acima de tudo, o dever que te-
mos para corn a Pdtria e para corn
Minas Gerais.

0 SR. PRESIDENTE - Conti-
nua em discussão o RelatOrlo cia
Cornissão Especial. (Pausa). Nfto
ha mais oradores inscritos. Está
encerrada a discussäo.

Em votacão o relatOrlo.
Os Srs. Deputados que 0 apro-

vain queirarn permanecer como se
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encontrani. (Pausa). Foi aprova-
do.

PROJETOS DE RESOLUAO

o SR. PRESIDENTE -- Projeto
de Resoluçao n. 3.574, da Comis-
são Executiva, o qual concede II-
cença ao Deputado Euler Lafetd.

Em discussão. Não ha orado-
res inscritos Encerra-se a dis-
cussao.. 	 -

Em votacão. Os Srs. Deputa-
dos que o aprovarn queiram per-
manecer como se encontram.
(Pausa). Foi aprovado.

- A Promulgacäo.
Projeto de Resolução n. 3.575,

da Comissão Executiva, o qual
concede licenca ao Deputado Pe-
reira de Almeida.

Em discussão. Não ha orado-
res inscritos. Encerra-se a dis-
cussão.

Em votacão. Os Srs. Deputa-
dos que o aprovam queiram per-
manecer como se encontram.

Foj aprovado.
- A promulgacao.

REQUERIMENTOS

- A seguir, submetidos a dis-
cussão e votacão são aprovados,
cada urn de sua yes, sem debates,
Os Requerimentos abaixo relacio-
nados, todos corn, pareceres favo-
rdveis das respectivas Comissôes:
Requerirnentos n°s. 1.120 - 1.126
- 1.127 - 1.128 - 1.131 - 1.134
—.1.142 - 1.144 - 1.145 -,1.146
- 1.151 —1.152 - 1.157 - 1.158
- 1.160 - 1.161 e 1.163.

REDAcAO FINAL

O SR. PRESIDENTE - Parecer de
Redação Final do Projeto n. 3.519,
que cria Colégio nit cidade de João
Monievade. Em discussäo o Pa-
recer. Não ha oradores inscritos.
(Pausa). Encerra-se a discussão.

Em votação. Para encaminhar

a votacao, tern. a palavra o Sr. Ba-
tista Miranda. (Pausa).

o SR. BATISTA MIRANDA -
Desisto, Sr. Presidente.

o SR. PRESIDENTE - Conti-
nua em votacäo o Parecer. Os
Srs. Deputados que o aprovam
queiram permanecer como se en-
contram. (Pausa). Foi aprova-
do.

- A Sancão..
Vern .à Mesa:

REQUERIMENTO

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

o Deputado abaixo assinado
quer a V. Exa. ihe seja concedida
a palavra, nos têrmos do art. 94
do Regimento Interno e, pelo art.
95 do mesmo Regimento, transfe-
re-a ao Deputado Jarbas Medeiros,
que tratard de assunto de natureza
relevante e urgente.

Sala das Reuniôes, 24 de marco
de 1966.

(a.) • Carlos Megale, no exercfcio
da Lideranca.

o SR. PRESIDENTE - Sôbre
a Mesa Requerinento do Vice-Li-
der do ex-PR, Deputado Carlos Me-
gale, o qual, nos têrmos do art.
94 do . Regimento Interno, requer a
paiavra, para transferi-la, nos têr-
mos do art.95, ao Deputado Jar-
bas Medeiros, que tratard de as-
sunto urgente e relevante.

A Mesa defere 0 Requerimento e
fixa o prazo de trinta minutos pa-
ra o uso da Tribuna.

Corn a palavra o Sr. Deputado
Jarbas Medeiros.

o SR. JARBAS MEDEIROS -
Sr Presidente, Srs. Deputados.

Desde a sua impiantação, neste
Estado, vern a avicultura erifrentan-
do as maiores dificuldades. As-
sim d que, conhécendo as agruras
pelas quais passavam os aviculto-
res mineiros, lembramo-nos, ha
cêrca de urn ano e rneio, de trazer
a consideracão da Casa, urn proje-
to de lei intitulado: "Piano de -Ex-

pansão da Avicultura". Este Pro-
jeto, depois de morosamente cami-
nhar através das Comissöes e do
Piendrio desta Casa, foi finalmente
aprovado e sancionado pelo então
Governador do Estado, Dr. José de
Magalhães Pinto, transformando-se
na Lei n.° 3.319, de 18 de junho de
.1965. 0 piano de expansão da avicul-
tura, visava, justamente, através do
oferecimento de urn crédito ade-
quado . :ao avicultor - a promover o
devido equilIbrio naquele importan-
te setor da atividade agro-industrial.
Entretanto, apesar de ser transfor-
mado em lei, ate a presente data,
não foi o mesmo regularnentado.
Agora, Sr.- Presidente e Srs. Depu-
tados, a imprensa de hoje comenta,
com destaque, o fato de que a avi-
cultura mineira enfrenta, nos dias
que correm, uma crise sem prece-
dentes, podendo mesmo ser corn-
pletamente aniquilada, se näo hou-
ver medidas equiiibradoras e cor-
retivas, oriundas do Poder Execu-
tivo mineiro. A Cooperativa dos
Produtores Hortigranjeiros de Mi-
nas Gerais, presidida pelo erninen-
te Eng. Gabriel Janot Pacheco, em
data de ontem, enviou, ao Sr. Sc-
cretdrio da Agricultura, urn memo-
rial sugerindo e clarnando por pro-
vidências imediatas e urgentes, a
fim de que Os avicultores mineiros
venham a superar mais êste obs-
tdculo que se lhes antepôe. F nes-
te memorial esciarece o Presidente
da Cooperativa dos Hortigranjel-
ros de Minas que a produção pau-
lista ameaça aniquilar todo o es-
fOrço dos avicultores mineiros, pe-
10 lancarnento em nosso mercado,
e especificarnente no rnercado da
Capital, de quantidade considerd-
vel de came de a yes, corn o que
se eliminaria de vez a possibi-
lidade de qualquer rentabilidade
aos nossos produtores estaduais.
F, alinhando Os motivos, o Presi-
dente da Cooperativa Hortigran-
jeira de Minas Gerais assinala que
a atiyidade avIcola mineira não
tern possibilidade de cornpetição
com a paulista, e isto porque, prin-

cipalmente, o preco da raQâo de
São Paulo é menor, as técnicas de
produção usadas e aplicadas em
São Paulo são melhores e a pro-
ducão Id, sendo producao em es-
cala, em grandes proporcôes, torna
0 produto mais barato ao consumi-.
dor. E a região Sul-Mineira e a
região da Mata, que se qualifi-
cam corno das maiores produtoras
de ayes e ovos de nosso Estado,
vêem-se, no mornento, inteiramente
impossibilitadas de continuar nes-
te decisivo e fundamental ramo de
nossa atividade agrdria. 0 memo-
rial aludido recomenda ao Sr. Se-
cretdrio da Agricultura e ao Sr.
Governador do Estado medidas es-
pecIficas, junto a FRIMISA, para
que esta absorva tôda a produção
existente nas granjas e ofereca, de
irnediato, maior estãbilidade e ren-
das que propiciem aos nossos avi-
cultores 0 prosseguimento de suas
atividades.

Mas, Sr. Presidente e Srs. Depu-
tados, o que realmente nos surpre-
ende e nos espanta é como a admi-
nistração estadual, jd näo digo a
presente, mas tambdm a passada,
não alcancaram a irnportância pa-
ra a econornia mineira, no amparo
que deviam propiciar aos nossos
avicultores, atravds de crddito ba-
rato, abundante e especlalizado.
Chamarnos, de iniclo, a atencão pa-
ra o fato de que a lei que propuse-
mos, e que foi sancionada pelo Go-
vernador Magalhães Pinto, é de ju-
nho de 1965 e, ate hoje, não mere-
ceu a necessdria reguiamentação,
para que pudessem o Banco de Be-
senyolvimento do Estado e a Caixa
Econômica, conjugados, atuarem de-
cisivarnente no setor, a firn de que
pudesse a nossa avicultura ganhar
em rendas e em estabilidade, na
concorrência, que os produtores
paulistas nos oferecem e, assim,
resguardar importante setor de
nossa produqao, o qual, certamen-
te, envolve estimulos especificos a
nossa conjuntura econômlca.

Renovamos, portanto, alicerçados,
mais uma- vez, no Piano daque-
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les que lidam diretamerite corn o
assi.rnto, qual Seja, no momento, a
000perativa Hortigranjeira do nos
so Estado,.o apêlo para que 0 Sr.
Governador do Estado dê prosse-
guirnento, através de regularnen-
tacao, ao piano de expansão da
avicultura. Caso contrdrio, corno
já acontece corn inürneros outros
recursos naturais e humanos de Mi-
nãs Gerais, teremos mais estia ati-
vidade, a do avicultor, inteiramente
aniquilada e vencida pela concor-
rência paulista.

0 "Estado de Minas" faz publica-
ção do resumo do memorial, para o
quai solicitamos a transcrição em
Ata. Da mesma forma, 'o "0 Did-
rio" de hoje publica matdria con-
cernente ao assunto, que d tratada
em urn tOpico, em manchete: "A
avicuitura mineira pode ser levada
ao colapso". Assim, nossa presença
na Tribuna, neste momento; cinge-
-Se a êste fato, ao apdlo caloroso e
veemente que rénovamos ao Sr.
Governador do Estado, a fim de
que seja o Piano de Expansão da
Avicultura definitivamente regula-
mentado e pôsto em execução em
Minas Gerals.

"AVICTJLTURA EM CRISE DESEJA
FACILIDADES PARA EXPOR-

TAcAO

Os avicuitores de Minas estão
aguardando solucão do Govêrno mi-
neiro para a crise que ameaça a
economia das granjas. A crise atm-
ge aspectos sërios a partir de ja-
neiro e hoje estd na imindncia de
levar a avicuitura ao colapso total.
A came de frango estd, peia pri-
meira vez, custando menos que a
came bovina, mas ha fatôres ad-
versos na comerciaiização que es-
tao perturbando . gravemente êsse
ramo da produção. 0 presidente da
Cooperativa Central dos Hortigran-
jeiros de Minas, Gabriel Janot Pa-
checo, enviou memorial ao Secre-
tdrio da Agricultura, Evaristo Soa-
res de Paula, mostrando a serie-
dade do problerna. Diz o memo-

rial que "ha perto de dez mil fran-
gos abatidos nas câmaras frias da
Frimisa e dezenas de miihares de
ayes retidas nas granjas, dando des-
pesas extras e ponderdveis, sem
produtividade, causando prejuizos
financeiros, econômicos e tdcnicos,
aos avicultores. Estes, sem vender
sua producão, estão sem crédito pe-
rante os moinbos fornecedores de
racão, ameacados de perder deze-
nas de miihares de a yes por fome e
doenças que podem eclodir nos
avidrios super-povoados e, ainda,
incapacitados de receber novas par-
tidas de pintos para criar. Estäo
no limite de sua resistência, pres-
tes a desistir e liquidar a criacão,
o que deixaria Minas sem êste Se-
tor da producão.

Causas - Urna pesquisa mostra
que a crise advëm das seguintes
causas principais, segundo adianta
a Cooperativa Central:

a) entrada no restrito mercado
de Belo Horizonte de muitos mi-
Ihares de frangos abatidos e con-
gelados, vendidos ültimamente por
organizaçOes poderosas de São Pau-
lo, onde a avicultura d explorada
por firmas que dispöem de custos
de producão bepi menores que os
nossos, mercê das condiçOes favo-
rdveis ali existentes, como o pre(;o
da ração, bern mais mOdbco que em
Belo Horizonte, técnica mais avan-
çada, criacão em alta escala, etc.;
b) falta de poder aquisitivo da po-
pulação menos remunerada que nos
ültimos meses, vdspera da elevação
do saidrio minimo, não estava mais
podendo adquirir came; c) exces-
so de peso dos frangos que não
sairam nas ëpocas certas e estão fi-
cando oath vez mais pesados e me-
nos vendáveis para Os consumido-
res de recursos limitados; d) dpo-
ca crftica de quaresma que se s-
tenderd ate meados de abril, quan-
do milhares de famIlias suprem ou
quase eliminam as carnes.

Sugestãt Foj sugerido em me-
morial ao Govêrno do Estado que
determine a Frimisa, inteiramente
'aparelhada para isto, que adquira

ainda em marco do corrente pelo
preco do mercado, urn minimo de
30.6CO ayes e as exporte para a
Guanabara A Frimisa estd equipa-
da para abater, congelar, estocar,
transportar para o Rio e vender os
milhares de frangos, através da
grande rêde de casas de came e a-
cougues que são seus fregueses de
came bovina. Esses estabelecirnen -
tos, que são abastecidos o ano todo
de came bovina de Minas pela Fri-
misa, podern ser levados fàcilmente
a adqu.irir uma quota didria de
frangos, contribuindo para salvar
a avicultura de uma de suas mais
sérias crises.

Frisa o memorial que a providên-
cia é fdcil e interessará corner-
cialmente it Frimisa, bastando
haver compreensao e boa vontade
para sua efetivação em prazo. Alids,
a emprêsa jd se lançou nesse ne-
gocio em convénlo corn a Coopera-
tiva dos Hortigranjeiros, mantendo
em estoque, congelados, cdrca de
10.000 unidades; mas essas estoca-
gens carecern de aparelhamento,
fazendo-se necessário' e urgen-
te que o Govdmo do Estado 0
conceda, para que possa prosseguir
o convênio. For outro lado, Belo
Horizonte não poderd absorver 0
atual excedente de frangos, conge-
lados e vivos, pois o fluxo de pro-
ducao e continuo e grande e sO
mesmo a exportação para a Guana-
bara poclerd resolver a situação".
Avicultura Mineira pode ser levada

ao colapso - (Diãrio 24-3.966)
"A avicultura mineira poderd ser

levada ao colapso total dentro de
poucos dias, case não sejam adota-
das medidas para impedir o con-
trOle do mercado de Belo Horizon-
te, que vern sendo feito pela Coo-
perativa Cotia ha mais de dois
anos.

Os avicultores estão apavorados
e enviaram memorial ao Secretário
da Agricultura, Sr. Evaristo do
Paula, solicitando que a Frimisa
compre 30.000 ayes para desafogar
Os aviários, que correm perigo de

serern devastados pelas pestes.
0 domini0 do mercado avicola

em Belo Horizonte vem sendo ten-
tado ha muito pela Cotia, que jd
exerce o contrOle em Brasilia, Rio
o São Paulo.

A Cotia d truste nipo-brasileiro,
corn sede em São Paulo, que estd
estendendo seus tentdculos aos
grandes centros consumidoj-es, on-
de, pràticamente, jd controla Os
mercados.

0 memorial enviado ao Secretd-
rio da Agricultura diz que "hO. perto
de dez mil frangos abatidos nas
cdmaras frias da Frimisa e deze-
nas de milhares de ayes retidas nas
granjas, dando despesas extras e
ponderdveis, sem produtividade,
causando prejuIzos financeiros eco-
nOmicos e tdcnicos aos avicultores.

São as seguintes as causas apon
tadas pela Cooperativa Central dos
Homtigranjeiros de Minas Gerais,
como responsdveis pelo prOxirno
colapso da avicultura mineira:

a) entmada no mestrito mercado
de Belo Horizonte, de muitos milha-
res de frangos abatidos e congela
dos, vendidos ültimamente por or-
ganizaçOes poderosas de São Pau-
lo, onde a avicultura e explorada
por grandes fimmas que dispöem
de custos de produção bern me-
nores que Os nOSSOS, mercê das
condiçOes favordveis ali existen-
tes, como preço da racão, bern
mais mOdico que em Belo Horizon-
te, técnica mais avançada, criacão
em alta esoala, etc.

b) falta de poder aquisitivo da
população menos remunerada que,
nos ültimos meses, véspera da ele-
vacão do saldrio minirno, não es-
tava mais podendo adquirir came.

C) excesso de peso dos frangos
que não safram nas Opocas certas e
estão ficando cada vez mais pesa-
dos emenos vendãveis para os con-
sumidores de recursos limitados;

d) 6poca crItica de quaresma,
que se estenderd ate meados do
abril, quando milhares de famIlias
suprimem ou quase eliminam as
carnes".
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- Esgotada a matéria constante
desta. parte de Reunião, passa-se a

2. 4 PARTE DA ORDEM DO DIA
o SE. PRESIDENTE - 14 discussão
do Projeto n° 3.571-66, do Sr. Jarbas
Medeiros, o qual reconhece de uti-
lidade püblica o Conseiho Particu-
lar da Sociedade de São Vicente de
Paulo, de São Goncalo do Sapucai.

Em discussão. (Pausa). Não ha
oradores inscritos. Encerra-se a
discussãO.

Em votacão - Os Srs. Deputados
que o aprovam queiram permane
cér como se encontram. (Pausa).
Aprovado.

- A Comissãô de Justica.

PROJETO EM 2. DISCUSSAO

- Submetidos a 2. 4 discussão e
votacão, são aprovados, cada urn
de sua vez, artigo por artigo, sem
debates, Os seguintes projetos:

Projeton. 3.551166, da Sra. Mar-
ta Nair Monteiro, o qual declara
de utilidade püblica a Sociedade
Educadora Cura D"Ars Ltda., corn
sede em Belo Horizonte.

Projeto n. 3.553166, do Sr. Ledo
Borges, o qual dd denominacão a
estabelecimento de ensino prima-
rio em Ijberaba.

Projeto n. 3.55466, do Sr. João
Navarro, 0 qual coñsidera de utili-
dade püblica o Lions Clube de Gua-
xupe, sediado no mesmo municiplo.

Projeto n. 3.555166, do Sr. Car-
los Eloy, 0 qual dd denominacão a
Grupo Escolar em CruzIlia.

- A Comissão de Justica.

PROJETOS EM 3.4 DISCUSSAO

- Logo depois, o Sr. Presidente
submete a 3.4 discussão e votacão,
cada urn de sua vez, sendo apro-
vados os projetos seguintes:

Projeto n. 1.868165, do Sr. Spar-
taco Pompëu, o qual declara de uti-
lidade püblica 0 Botafogo Futebol
Clube, corn sede em Varginha.

Projeto n. 2.066165, do Sr. José
de Castro Ferreira, o qual declara
de utilidade püblica a Associacão

Brasileira de Odontologia, subsecão
de Juiz de Fora (MG).

Projeto n. 3.532166 (Resolucao),
da Cornissão de Justica, o qual apro-
va convênio celebrado entr9 o Go-
vêrno do Estado e o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e EstatIstica
- Conseiho Nacional de Gebgrafia.

Projeto n. 3.545166, do Sr. Car-
los Eloy, o qual dd a denominação
de Deputado Cldudio Pinheiro, a
Unidade Sanitdria do municIpio de
Caetê.

- A Comissão de Redacão.

ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE - Esgota.
da a matéria constante da pauta e
não havendo Oradores Inscritos, a
Mesa encerra a Reunião e convoca
os Senhores Deputados para a Ex-
traordindria de logo mais, as 20,00
horas, corn a Ordem do Dia já
anunciada e publicada, bern assim
para a Ordinária de amanhã, dia
25, as 14,00 horas, corn a seguinte
Ordem do Dia:

ORDEM DO DIA 2513166
Primeira Parte

Das 14,00 as 15,00 horas:
Leitura e aproácão da Ata.
Expediente, inclusive leitura e

apresentacão de pareceres, proj etos,
comunicacöes, requerimentos e in-
dicacoes.

Das 15,00 as 16,00 horas:
Discussão e votacão de pareceres,

requerimentos, comunicacôes e in-
dicacöes.

Discussão e votacão de redacöes
finais.

Segunda Parte
Das 16,00 as 18,00 horas:

Segunda discussão do Projeto nil-
mero 1.433165, do Senhor Florivaldo
Dias, 0 qual autoriza o Poder Exe-
cutivo a permutar terren 0 corn a
Prefeitura de Aimorés.

Segunda discusão do Proj eto nil-
mero 1 .990165, do Senhor João Bel-
lo, 0 qual autoriza o Poder Eecu-

tivo a fazer doacao de prédio ao
Municipio de Tombos.

Segunda discussão do Projeto nil-
mero 3.161165, do Senhor José Ma-
ria Magalhães, 0 qual autoriza 0
Govérno do Estado a doar urn tef
reno, no bairro Santa Efigênia ou
adjacéncias, em Belo Horizonte, ao
Con&elho Particular da Sociedade
de São Vicente. de Paulo da ParO-
qula de Santa Efigênia.

Terceira discussão do Proj eto nü-
mero 2.025165, da Serthora Maria
Pena,o qual transforma. em Grupo
Escolar as escolas Reunidas de São
Sebastião do Oeste, corn a deno-
minação de Governador Magalhaes
Pinto.

Terceira discusão do Proj eto nü-
mero 3.153 1 65, do Senhor Ibrahim
Abi-Ackel, o qual determma, que a
escrituracão dos livros fiscais sO-
mente terd valor se estiver sob a
responsabijciade de contabiista.

0 Sr. Presidente convoca, ainda,
para a Reuniäo Extraorcljnária de
amanhã, as 20,00 horas, corn a Se-
guinte Ordem do Dia:

ORDEM DO DIA

Reuni5,tj Extraordjnârja
Em 25 de marco de 1966.

As 20,00 horas:
Discusão dos vetos totais opostos

As ProposiçOes de Lei nilmeros:
2.616, que autoriza o Govêrno do

Estado de Minas Gerais a criar uma
Escola Oficial na cidade de Presi-
dente Olegdrio.

2.677, que dispôe sObre a criação
de urn Grupo Escolar na cidade de
Barbacena.

2.728, que cria a Faculdade de
Odontologia e Farmácia de Montes
Claros, e em outros municIpios.

2.775, que autoriza o Govêrno do
Estado a criar uma Escola Normal
na cidade de Ipanema.

2.872, que autoriza o Govêrno do
Estado a criar urn Coléglo Estadual
na Cidade de Juiz de Fora.

- Levanta-se a Reunião.

RESOLUcAO N. 742

Concede licença ao Deputado
Euler Lafetd.

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

Art. 1.0 - Fica concedida, nos
têrrnos do § 5.0 do art. 89, do Re-
girnento Interno, modificado pela
Resolução n. 312, licenca ao Depu-
tado Euler Lafetã, por 61 (sessenta
e urn) dias, para tratar de interêsse
particular.

Art. 2.0 - Revogadas as disposi-
cOes em contrdrio, esta Resolução
entrard em vigor na data de sua
publicação.

Paldcio da Inconfidência, em Belo
Horizonte, aos 24 de marco de 1966.

O Presidente: (a) Bonifdcio José
Tamm de Andrada.

O 1.0 Secretdrio: (a.) João Na-
varro.

O 2.1 Secretdrio: (a.) Reny Ra-
bello.

RESOLUcAO N. 743
Concede licença ao Deputado Pe-

reira de Almeida.
A Assembléia Legislativa do Es-

tado de Minas Gerais promulga:
Art. 1.0 - Pica concedida, nos

têrmos do § 5.0 do art. 89, do Re-
gimento Interno, modificado pela
Resolução n. 312, licença ao Depu-
tado Pereira de Almeida, por 61
(sessenta e urn) dias, para tratar de
interêsse particular.

Art. 2.1 - Revogadas as disposi-
cOes em contrário, esta Resolucão
entrard em vigor na data de sua
publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo
Horizonte, aos 24 de marco de 1966.

0 Presidente: (a.) Bonifãcio José
Tamm de Andrada.

O 1.0 Secretário: (a.) João Na-
varro.

O 2.0 Secretario: (a.) Reny Ra-
bello.
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EDITAL DE CONVOCAAO

Reuniöes Extraordinárias da

Assembléia Legislativa

De conformidade corn o parágra-
fo Unico do Artigo 101 do Regimen-
to Interno, convoco, atendendo a
Requerimento subscrito por mais
de 1 1 3 (urn terco) dos Senhores De-
putados, Reuniôes Extraordinárias
da Assembléia Legislativa para Os
dias 29, 30 e 31 de marco corrente,
its 9,30 (nove horas e trinta minu-
tos) e 'as 21 (vinte e uma) horas,
corn o fim especial de se discutir e
votar os vetos que se encontram na
Casa.

Palácio da Inconfidência, em Belo
Horizonte, aos 24 de marco de 1966.

(a) Bonifácio de Andráda - Pre-
sidente.

Transcriço feita a pedido do Sr.
Deputado Batista Miranda (Reque-
rimento n.° 1.151, c'rn pareccr fa
vorável ida Comissão Executiva,
aprovado em 2-4.66).

MILTON CAMPOS, ABRIU CURSOS
DA UNIVERSIDADE

o Prof. Milton Soares Campos,
pronunciou ontem, as 9 horas, na
Reitoria da Universidade Federal
de Minas Gerais, a seguinte aula
inaugural do ano letivo de 1966:

"Grande honra me fez o magni-
fico reitor, Professor Alufsio P1-
menta, corn o convite para proferir
a aula magna de abertura dos cur-
sos da Universidade Federal de Mi-
nas Gerais no ano letivo de 1966.
Em qualquer circunstäncia, seria
esta uma distincão das mais altas
que eu poderia receber. Mas, a au-
rnentar-lhe o relêvo, ocorre esta co-
incidência de extraordinária signif i-
cacao para minha - sensibilidade:
esta aula inaugural ë também, para
mim, a aula de despedida, pois as
novas disposicoes do estatuto do
Magistério me coiheram no limite
da idade para o exercicio da cáte-
dra. Assim, o afastarnento provi-

sOrb, a que me forcavam as im -
posicOes da vida pUblica, transfor-
mou-se em definitivo, pelo impla-
cável curso do tempo; e, enquanto
urn ano letivo se inaugura, urn pro-
fessor se despede.

Não menciono a circunstância Co-
mo nota de melancolia. Enveihecer
não é triste, porque ë natural. En-
velhecimento, envilecimento. A
aproximacao fônica pode ser verda-
deira no campo fisiolOgico. Mas,
na area moral, é falso, porque cada
passo no tempo é urn grau na es-
cala para a sabedoria. Por isso, a
tensão da circunstância serve ape-
nas para justificar, talvez contra
os estilos, 0 tom pessoal e evocati-
vo da aula de hoje.

0 tempo, ao lado de seus ultrajes,
permite a compensacäo do testemu-
nho histOrico. Na0 serão muitos,
nesta nurnerosa assembléia, Os quo
se recordem. das origens desta ins-
tituicão. Pois eu bern me lembro,
Jovem advogado, saido da Facul-
dade Livre de Direito de Minas Ge-
rais, estive presente 'a instalacao da
IJniversidade. Não me recordo de
solenidade mais bela. Presidiu a
cerimOnia, corn seu fino perf II e sua
elegância de maneiras, o Presidente
Antonio Carlos Ribiro de Andrada.
Em meio as homeñagens das con-
gregacOes, tomou posse no cargo de
reitor o Professor Francisco Men-
des Pimentel.

Detenharno-nos por urn mornento
nesse norne tutelar. Pirnentel fora,
no comeco da Repüblica, urn poli-
tico idealista, quo cedo renunciaria
'a vida püblica para Se dedicar ao
Fôro e 'a cdtedra. Na organizacão
e na direçao da Universidade teve
0 reencontro corn seu espirito pu-
blico. Mesmo fora dos cargos, man-
teve êle o traco representativo do
temperarnento e das aspiraçOes de
sua gente. Dal esta fase lapidar do
professor Tito Fulgencio, no exato
momento em que êle assumia a Rei-
toria: "Pirnentel é o povo mineiro
toclos Os dias". Ninguérn o julgas-
Se pela sua fisionomia dura e pelo
seu aspecto iiiabordavel. Outro

grande professor seu contempora-
neo, o Desembargador Rafael Ma-
galhães, ihe retratou o cardter: "Pi-
mentel era como o abacaxi de La-
goa Santa - Cheio de asperezas
por fora e de docura por dentro".
Depois de ter sido por muito tem-
PO o arbitro do FOro mineiro, pas-
sou a dedicar 'a Universidade sua
cultura e suas energias, a tal pon-
to que, tendo-se afastado da Rei-
toria em consequencia de trdgico
equlvoco, logo apOs a Revolucao de
1930, tambOm se afastou de Minas
e transferlu-se para o Rio corn seu
prestigioso escritOrlo do juriscon-
sulto.

Foi êle quem proferiu, como pri-
meiro Reitor, na solenidade a que
me referi, a aula magna de instala-
cão da Universidade, a 15 de no-
vembr0 de 1928. Dissertou sôbre as
novas técnicas da organizacao uni-
versitária; encareceu a necessidade
do esfôrço sinOrgico para que sou-
bessern viver juntos Os quatro insti-
tutos iniciais - as Faculdades de
Direito e de Medicina e as Escolas
de Engenharia e do Farmácia e
Odontologia; anunciou a agrega-
cao de outros institutos; preconj-
zou a criacäo do professorado pro-
fissional; e terminou corn tim corn-
promisso de luta pela liberdade, es-
cudando-se nos exemplos de Teodo-
ro Momrnsen, na Alemanha, e de
Don Miguel de Unamuno, na Espa-
nha.

Não terei visto em minha vida
consagração mais vibrante do que a
que suscitaram as palavras do Rei-
tor. E o que me agradava recordar
no episOdjo uS.o é sOmente o triun-
fo pessoal de urn grande mestre de
minha geração, mas tarnbém o son-
tido e o destino corn que a insti-
tuição nasceu.

0 que a marcou, e deve marcar
tôcla.s as tlniversidades, é o signo
da participacao, que afasta a mdi-
ferei-iça, para quo ela nao seja a
formadora dos ratos em retiro - Re-
cord0 de nôvo a fdbula, como 0 fiz
ha trés anos, falando aos estudan-
tes de Engenharia..

Conta LaFontaine que certo Rato,
cansado das lutas do mundo, re-
solveu retirar-se na solidäo. Encon-
trou-a num queijo da Holanda.
Tant0 que trabalhou corn os dentes
que, em poucos dias, ja estava no
fundo do eremitërio, solitdrio e
gordo. Certa vez, RatOpolis entrou
em grave crise. Precisava mandar
uma delegaçao ao estrangeiro para
angariar recursos a firn de se de-
fender contra o povo gato. Os ra-
tos so lembrararn do gordo e soli-
tario patricio - Foram ao seu reti-
ro. Pedirarn-Ihe empréstimo para
a repüblica ameacada. 0 solitdrio
apareceu num dos buracos do seu
retiro, ouviu cornpungidamente as
sUplicas e respondeu: "Sou urn
solitdrio e não pertenco mais ao
rnundo. SO me resta pedir aos céus
quo nos ajudern e assistarn". Dito
sto, voltou 'as profundidades do

sou retiro no bOjo do queijo da
Holanda.

Destine das Universidades

O destino das Universidades 0 de
natureza intelectual e integra-se es-
sencialmente nos domInios do espi-
rito. Seja formando os profissio-
nais-liberais, seja protegendo e de-
senvolvendo a cultura, elas hâo de
trabalhar em atmosfera de sereni-
dade o compreensao, para que sua
obra, voltada para o futuro, não so
perturbe pelos rurnores e pelas agi-
taçOes da hora. Mas isto nâo se
confunde corn a indiferenca, como
se elas pudessern ser ilhas isoladas
e insensjvejs aos ventos do tempo.
As correntes do idOias do mundo e
as inspiraçOes do interêsse nacio-
nal, em cada pátria, hão do encon-
trar nelas urn fOrum de debates e
urn processo do apuramonto - Sern
isso, elas seriam povoadas do eli-
tes egoisticas, alheias 'a palpitaçao
do meio social, e perder-se-ia sua
contribuição para o aprimorarnen -
to da vida cIvica. Aos centros ir-
radiadores da cultura cabe tambOrn
formar os bons cidadãos que asse-
guram, anOnimamente, muitas vêzes
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a grandeza das nacôes. 0 que elas
nao podern ser é o bojudo queijo
holandês para refügio e regalo dos
ratos de LaFontaine, bern nutri-
dos e comodistas.

CaIram os muros medievais dos
jardins fechados, e a Universidade
abriu-se, tornou-se praça e fOrum:
praca, porque dá acesso a todos,
sem distinguir privilëgio; fOrum,
porque quer ser urn arejado cen-
tro onde se debatam as idéias.

Mas para que ela seja isto sem
se transformar nurna esquina pro-
mlscua e irresponsdvel, reclama-se
urn estilo prOprio que a distinga dos
sitios comuns e dos logradouros
frIvolos; Ela sO florescerá em cli-
ma de liberdade e disciplina do es-
pinto, se estiver sob o dornInio da
tolerância, que ha de ser a rainha
da Universidade. Não d ela, por
excelência, a sede do saber? Não
ihe cabe promover a pesquisa da
verdade em todos os setores do co-
nihecimento? Ora, o sábio sabe que
flão sabe e quern pesquisa não leva
consigo a certeza dogmática, mas a
dUvida metOdica. Esses conceitos
sabidos, que vém de SOcrates a
Descartes, mostram que a procura
da verdade exige muitos caminhos
e todos são esforços que se corn-
pletarn na convergência das desco-
bertas.

SO a tolerância traz essa defini-
cão de Voltaire no "Dicionánio Fi-
losOfico": "é o apanagio da hurna-
nidade. Somos todos feitos de fra-
quezas reciprocarnente as nossas
tolices, - eis a primeira lei da na-
tureza". Não a tolerãncia elegante
e desdenhosa de urn "normalien"
frances, que a chamava "caridade
do espIrito". Essa caridade que se
faz de passagem corn a ponta dos
dedos, ou de dma da tôrre de mar-
fim ou do monte de haveres, ja está
proscrita corno expediente do egois-
mo. Por isso, assim como a can-
dade verdadeira, a caridade cnistä
vaj a fonte das iniqUidades para
elimind-las, a tolerãncia ha de ir
origem dos conflitos para conciliá-
-los e resolve-los.

A tolerância permite todos Os de-
bates sem precisar t-ransformã-los
em riscos de vida ou de liberdade,
como em geral acontece nas contro-
vérsias em que predomina o espi-
rito oposto. Merecé ser lembrada
uma polernica do século IV, que
resumo do livro famoso de Boissier,
"La fin du Paganisme". Travou-se
a propOsito da rernocão, ordenada
pelo Imperador Graciano, da está-
tua da vitOria, urna vez por Cons-
tàncio e outra vez reposta por Ju-
liano. Erguida na curia, cada Se-
nador ihe queimava urn grão de
incenso ao penetrar no recinto.
Mas por que êsse rito, se muitos se-
nadores, talvez em rnaioria, ja
eram Cristäos?

A defesa da tradicão pagã foi fei-
ta por Si.maco, Quintus Aurelius
Symmacchus, letrado de obra pou-
Co significativa, mas em quem mes-
mo os cjue ihe negam irnportãncia
na literatura latina reconhecem a
polidez do estilo e a eloqUência da
frase.

Seu discurso, que 0 belo, impres-
sionou o conseiho imperial que, ao
fim da exposição, se inclinava para
sua causa. Mas Santo AmbrOsio,
bispo de Milão, em duas nespostas
mudou o desfecilo da polêmica.
Foi mais contundente em mencio-
nar as perseguiçOes pagäs contra
Os cristãos e, corn grande compre-
ensão da liberdade religiosa, mos-
trou onde estava o constrangimén-
to. Era em forcar os senadores não
pagãos a participar do culto pagão
a estdtua da vitOria, no recinto da
cUria; e isto não era perseguir 0
culto, porque êste se praticava por
todos os recantos de Roma. Bois-
sier, que escreviaj ao tempo dos
acesos debates sôbre a liberdade
de consciência, concluf que era San-
to ArnbrOsio quern, no episOdio, de-
fendia o grande princfpio: "0 par-
tido - diz êle - que, em dias de
hoje faz profissäo de ser 0 mais
oposto a Igreja, muito se espanta-
na de ler atentamente o discurso
do Bispo de Miläo. Encontraria al
uma das satisfacOes mais vivas que

se possa expenirnentar, a de des-
cobnir argumentos por sua causa
partidos, de quem 0 visto como urn
adversário".

Mas SimacO, por sua vez, escreveu
pUgina rnemorável. Ainda que pelas
dificuldades 0o argumento lancou
êstes periodos que merecem ser re-
petidos hoje pela sua extrema irn-
pregnacão de tolerância: "Reconhe-
cemos que êsse Ser, ao qual so di-
rigem as preces de todos os ho-
mens, 0 o mesmo para todos. Con-
templarnos todos os mesmos as-
tros; o meu cOU nos 0 comum;
estamos contidos no mesmo univer-
so. Que importa a maneira como
cada urn procura a verdade? Urn
sO carninho não pode bastar para
se chegar ao grande mistdnio, "uno
itinere non potest perveniri ad tarn
magnum secretum".

Mostra-nos o episOdio como, mes-
mo em area onde a tolerância não
encontrava o seu meihor terreno,
qual seja, urna convicção religiosa
tao fecunda em manifestacOes ex-
trernadas, cabem Os estilos da mode-
racAo e da compreeflSãO, destinados
a atenuar o radicalismo das posicôes.
E, se objetarem que a liçäo 0 pagã
e vazia da M. verdadeira, a respos-
ta estara na afirmacào atualizada
do Padre Maszolari, no seu peque-
no grande ensaio "SObre a Tole-
rância": "Podemos estar juntos e
amarmo-nos sem que seja necessa-
rio ter o mesmo pensamento, a
mesma opinião polItica, 0 mesmo
altar".

Males do Raclicalismo

E' que a radicalizacão, inimiga
mortal da tolerãncia, não costuma
estar nas idOias em si mesmas, Se-
não no modo como se apresentarn
e no processo pelo qual procuram
prevalecer. As idOias, em geral,
nascem desprevenidas e desarma-
das como 0 prOprio dos frutos do
espIrito. Mas a paixão se envolve,
0 amor-prOpriO dos homens as des-
natura a emulacãO as faz agressi-
vas e, ao cabo, a prOpnia idOla de

paz torna-se urn pretexto de guer-
ra. E urn radicalismo nunca vem
SO. Provoca o radicaiiSmo contra-
rio, por natural adaptaQão do pro-
cesso de luta. 0 debate de idOias
passa a ser o conulito dominado pe-
la violência, cujo desfecho não 0
mais reduzir conviccOes e compor
a sintese, mas promover a elimina-
çãO. E de elirninacã.o em elimina-
ção, como se despovoania o mundo
e como se empobreceniarn as cor-
rentes de idOias!

Se a radicalizacão 0 sobretudo urn
processo, pode resultar muitas ye-
zes de idOias nobres e justas. Nos-
so mestre Montaigne ja nos adver-
tia contra os excessos corn que corn-
prometemos as prOprias virtudes:
"Como se tivOssemos o contacto in-
fectante, corrompemos, quando as
manejarnos, coisaS quo em si mes-
mas são belas e boas. podemos to-
mar a virtude de modo a torná-la
viciosa, se a abnacamos corn desejo
demais dspero e violento. Os que
dizem que nunca hd excesSo jogarn
corn as palavras: "chaiflamoS louco
o sabio e injusto o homem justo
quando praticarn a virtude alOm do
necessario". Isto 0 sutil considera-
çäo da filosouia. Pode-se amar mui-
to a virtude e, ao mesmO tempo
proceder-se corn excesso numa acão
justa. A êsse desvio se aplica a voz
divina: "não sejais niais sdbios do
que, o necessánio, mas sede sObria-
mente sabidos".

Se 0 radicalismo pode dan-se mes-
mo quando o ponto de partida 0 a
virtude, mais fhcilmeflte ocorre
quando parte das deficiêflCiaS. Nos
debates, a deficiencia da expressäo
costum'a ser fator de violência. 0
homem que exprime se realiza e
se comunica. Quando falta a ex-
pressãO, o gesto desordenado e bru-
to 0 substitui. Como tinha nazão o
sábio chines ao dizer que, se fôsse
governante de seu pals, seu pni-
memo cuidado senia baixan urna
lei sôbre a significacão das pala-
vraS.

De certo não ihe bastava o di-
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cionário, por não ter poder coerci-
tivo e pela raridade de seu uso.

Assim tambëm a deficiência do
conhecimento. Ha menos coriflito
entre Os que discutem conhecendo
O assunto, e muitas vêzes é a de-
sinformacão ou a falta de clareza
das idéias que leva ao desatino.
Burdeau, no seu grave Tratado, re-
gistra que Os poloneses fizeram uifla
revolucão em norne da Constituicão,
que supunham ser uma mulher.
Carlos Peixoto Filho, grande par-
lamentar mineiro, em defesa na
Cãmara dos Deputados a propOsito
de questão tributdria, lembrou a
anedota de urn espadachim italiano,
que levara tOda a vida a bater-se
em duelo contra quem quer que
sustentasse que Ariosto era menor
do que Tasso. Hdbil no jogo das
armas, venceu sempre. Na quinta
luta, foi mortalmente ferido. Al-
guém lhe disse: Tu morres feliz
convencido de que Ariosto é major
do que Tasso. Confessou então o
moribundo, humildemente: a verda
de é que morro triste, porque nun-
ca ii nem Tasso, nem Ariosto. Se
transpuséssemos a anedota literá-
na Para o campo da politica e da
economia, quantos espadachins ra-
dicais morreriam tristes, nos seus
duelos corn Os opositores?

Por que radicalizar? Quem exa-
mina a histOria das iddias verifica
que elas nascem, florescem e mor-
rem. Muitas delas mais tarde res-
surgern e percorrem as mesmas eta-
pas. No domInto das idéias politi-
cas, a teoria dos ciclos de Pollbio
ainda ë boa tentativa de explicação
do mistério do poder e da sucessäo
de suas formas. Na prOpria curta
vida de cada urn as mudanças se
operam. Quantas variacöes de jul-
gamento, quantos êrros reconheci-
dos, quantas. ilusOes desfeitas! As
idéias e Os iUIZOS, como as drvores
mais firmes, tern 0 seu outono, em
que caem as fOlhas. E a intolerân-
cia radical se revela mais nas fo-
lhas efémeras do que nos troncos
duradouros: E' o veiho vIcio, inve-
terado na politica, de se lutar pelo

acidente corn esquecimento da es-
sência.

E o grave ë que, mesrno no efê-
mero, a tendéncia radical se mani-
festa pelo absolutismo, que ë sua
inspiracão habitual ou, pelo menos,
ë o resuitado a que ela habitual-
mente chega. E' inspiracão, porque
o radical se supOe a ünico deposi-
tario da verdade. E' resultado, por-
que a isso conduz na sua condição
de processo de luta, capaz, pela sua
violência, de transformar a natu-
reza originária das idëias.

Liberalismo Superado

Para isso foi remédio, em certa fase
da HistOria, o liberalismo. S6-lo-á
ainda? A resposta geral é negativa,
porque não ha no mundo lugar pa-
ra os liberais. E 6 Pena. A essa
corrente de idêias devemos as mais
altas conquistas, ate o séciilo XIX.
Depois, como partido politico ou
como organizacão do Estado, ela
se enfraqueceu e, corn seu enfra-
quecirnento, coincidiram as formas
modernas do absolutismo renova-
do. Em certos palses, o liberalismo
ficou sendo o suporte das classes
dirigentes, insensiveis ou egoIstica-
mente hostis a abensão humana,
inspirada pela filosofia cristã da
justica social e imposta pela civi-
lizacão industrial. Em outros, de-
gradou-se em aspectos secundd-
rios, como o anti-clericalismo. Dal
a contrapartida. Contra êle se re-
voltaram os dados novos da ordem
social e econômica; organizaram-se
as massas desfavorecidas; e as prO-
prias correntes catOlicas dêle fize-
ram a sua BTE NOIRE. Leon
Daudet, polemista catOlico, famoso
pela sua viol6nciai assim 0 can-
caturou: "Tomai de urn revoluclo-
nário; dai-lhe banho môrno e al-
gum confOrto; tereis urn liberal".

Mas, enquanto se combatia a pra-
tica distorcida de uma doutrina ge-
nerosa e ütil, era o seu prOprio
principio que se atingia. E Os flOVOS,
absolutismo a espreita, se foram
instalando no vazio que resultava

cia supressao de urna idéia que, co-
mo quer que seja, embebia suas ral-
zes nas ciguas cia liberdade. Os fas-
cisrnos encontraram sua hora.

Todavia, se as partidos liberals
e a organizacão liberal dos Estados
decalram da misso que originaria-
mente Ihe competlu, o princfpio li-
beral, pelo menos como estado de
espIrito, pode durar e sobreviver.
E quem sabe lhe caberia ser, no
mundo agitado e turnultudrjo de
hoje, o sal da democracia, Para im-
pedir que ela se corrompa e Para
conservar, nesta quadra caracteri-
zada pela "aceleraçao da histOria",
o essencial da liberdade e da dig-
nidade do homem?

Na linguagem polItica, em mul-
tos meios, a liberal representa uma
tendência ou mesmo uma fiosofia
de cunho humanistico, voltada pa-
ra o bem-estar social e dotada da
energia necessdria a reforma das
situaçöes e das institulçôes pertur-
badoras da ascenção hurnana.

Por isso, rejeita a ordem arcaica
corno repele as esquemas preten-
siosos e arrogam que hão de apli-
car-se par inteiro a realidade a que
não correspondern Quando, na Su-
prema COrte dos Estados Unidos,
se sustenta a legitimidade de uma
lei estadual que regula em favor
dos menores o trabalbo nas fdbri -
cas ou se recusa a fOrmula ainda
odiosa "iguais mas separados" cia
segregaçao racial, Os juizes que as-
sim se pronunciam, coma Holmes
e Brandeis, Frankfurter e Black,
são chamados liberais. Leais, conti-
nuam sendo chamados, quando in-
vocam a "clear and present dan-
ger" Para irnpedllr que a pals e suas
instituiçöes perecam ante as amea-
cas extremistas Triunfa, mesmo
contra a tradição da interpretação
constitucional vinda de outras con-
dicães sociais e politicas, a princl-
pio liberal sern delirio, corno sln
tese dos direitos cia pessoa huma-
na em confronto corn a interésse
nacional superiormente interpreta-
do.

At nao ha lugar realmente, Para
o LAISSEZ FAIRE dos fisiocratas. A
ordem natural das coisas nao pode
ser largada as distorçôes, que fatal-
mente lhe provocam a cobica, e as
competicöes dos interêsses egofsti-
cos. Mas essa ordem natural existe
como fOrca que sO a habiidade da
ordem regulamentar pode condiclo-
nar a objetivos adequados. Napo-
leão confessava a Josefina numa
carta intirna: "Tenho urn arno im-
placavel - é a natureza das coi-
sas" - e era Napoleão que assim
reconhecia o limite ao poder.

Precisamente pela fatal inadver-
tOncia de não ver que a ordem natu-
ral, num mundo em rnudança,
exigia novas providências da ordem
regulamentar, foi que o liberalismo
perdeu o seu lugar. Par isso não pa-
rece apenas dramdtica e verbasa,
como parece a Emile Mireaux, a e-
nCrgica exclamação de Lacordaire
na Constituinte de 1848: "Entre o
forte e a fraco, entre o rico e a po-
bre, entre o patrão e o empregado,
é a liberdade que oprime e a lei que
liberta". A liberdade opressiva aqui,
0 exatamente a liberdade desregra-
da, sern a disciplina moderada do
poder regulamentador; 0 aquêle
excesso que vicia a virtude. E a
referência a lei libertadora 0 o ace-
no liberal par excelência, a indicar
a qual lei compete arganizar a ii-
berdade Para que se iniba a opres-
são.

PRIMADO DA LEI

E par que e a lei que cabe
missã0 libertadora? Porque ela sig-
nifica a regra objetiva que, preven-
do e provendo, afasta as soluçöes
casuisticas do arbltrio e cia fôrça.
Assim se explica, no mais amplo
sentido, a princfpio de legalidade,
qua não C a fetichismo da lei em
Si mesma, senão urn processo car-
retivo cia imperfeição humana. Sem
D impOrio da lei, cairlamos no ar-
hitrdrio das imprevisiveis decisöes
dos mais fortes. E seria de nOvo
o absolutismo, que 6 a posico in-
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desviável a que conduz o olImpico
desdém pela lei.

0 impërio da lei, entretanto, pres-
supöe submissão, que é tambérn
humildade, mas é, ao mesmo tempo,
o Unico meio de se evitar a hum!-
lhacão ante a fOrca. A fOrça en-
contra suas manifestacãeS mais elo-
qUentes nos radicálismOS, nos fana-
tismos, nos extremismoS. A humil-
dade se traduz pela rnoderacão e pe-
la tolerância que envolvem urn sa-
crifIcio a tendênGia de cada urn pa-
ra se expandir e brilhar. São vir-
tudes pálidas que não satisfazem
a natural vaidade dos homenS, nem
bastam aos herOis. Mas são asvir-
tudes essenciais ao convIvio hurna-
no e especialmente a comunhão uni-
versitária.

Aqui se ensina e se aprende. Não
ha nada mais nobre do que ensi-
nar. Ao professor concede-se 0 pri-
vilgio, que d também urna respon-
sabilidade, de contribUir corn suas
liçôes para a forrnação dos mocos,
que são o amanhä da Pdtria. E ao
estudante se da a oportunidade de
aprender, na preparacãO de seu
cabedal de conhecimentoS para as
atividades do futuro Chego a urn
ponto em que ja tenho saudades
do muito que aprendi e do pouco
que ensinei. E' urn ponto neutro,
que me retira grandes motivos de
alegria decorrenteS do convIvio uni-
versitário, mas clue - me permite 0
desinteresSado conseiho a mestre e
discipulos. Compreendei-vOs. A
missão de todos vOs ë muito alta
para justificar Os dissIdios que al-
gumas vêzes vos dividem por mo-
tivaçöes acidentaiS e marginaiS a
vida universitária. A liberdade do
espIrito deve ter aqui a sua sede.
Mas o clima dessa liberdade é a to
lerãncia. Entre as sublirnidadeS que
Cristo disse a seus discipuloS, na
tfltima Cêia, está, segundo 0 Evan-
geiho de São João, esta palavra: "A
Casa de meu Pai tern muitas mo-
radàs". Era uma promessa aos seus
discIpulos. Mas pode também ser,
num.anseio de tolerãncia e de paz,
urn aeno a todos 05 homens".

TRANSCRIcAO FEITA A PEDIDO
DO SR. DEPUTADO JOSE' DE
CASTRO FERREIRA (REQUERI-
MENTO N. 1.146, COM PARECER
FAVORAVEL DA COMISSAO
EXECUTIVA, APROVADO EM
24-3-66).

Discurso de posse do Deputado
Aiistregési}o de Mendonca ao as-
sumir o cargo de Secretário de
Estado da SaMe de Minas Gerais.
Ao retornar hoje a esta Secretaria

de Estado, da qual fui titular no
honrado Govërno Bias Fortes, Se-
jam minhas primeir.s palavraS as
de recornendacáo a convocaçäo
que me fez o eminente Governador
Israel Pinheiro, para integrar o qua-
dro de seus au.xiliares de Govêrno
'tue, agora, se inicia sob Os melhole.3
auspIcios, dentro duma calorosa
atmosfeta de esperança de todo
povo mineiro que, no pleno exercICiO
de sua vocacão democrática, o es-
olheu para seu governante.
Louvores, pois, devern ser dirigi-

dos ao insigne Presidente Marechal
clumberto de Alencar Castelo Bran-
co que nos proporCiofloU corn a sua
reconhecida clarividêflcia e acul-
dade de estadist a oportunidade
cia ültima eleição' em a qual, a
-'onsciência cIvica de ncissos patr'
-'.ios pOde comprovar, em clima do
adm-irável compreensao interparti-
dana, o elevado grau tie maturida
de da sua formação poiltica.

Quero confessar que a confiança
em mim depositada pelo Governa-
dor Israel Pinheiro constitui, gem
düvida, urn galardão que me enal-
tece e sensibiliza, enriquecendo a
modéstia de meu "curriculum vi-
tae" no desempenho das Thnçóes

•pUblicas que tenho exercido, prin-
cipalmente nesta Secretaria de Es-
tado, na qual ingressei como rnédi
co-psiquiatra, por ato do ilustre
Senador Benedito Valadares.
Penso mesmo que o Senhor Go-
vernador, ao convocar-me para 0
honroso cargo, escolhendo o rneu
nome no quadro da antiga legenda
trabalhista, quis, dessa maneira,

assinalar 0 seu aprêço e a sua con-
fianca no elenco técnico e admi-
nistrativo desta Reparticão, -que tern
o privilëgio de possuir, em seus di-
versos setores de atividade, notã-
veis e expressivos valores de nos-
so meio cientIfico e profissional.

Neste ponto, não posso fugir a
un-i imperativo de minha sensibili-
dade que me leva a dirigir uma
saudacao particular aos meus an-
tigos cothpanheiros trabaihistas,
muitos dêles aqui presentes e corn
os quais, durante vdrios anos, tive a
ventura de conviver no - decurso- tie
nossas atividades partiddrias, sob
a lUcitia e patriOtica direção do no-
bre Senador - Camilo Nogueira da

ama, que, no Senado da RepUblica,
vern honrando as ricas tradiçôes da
cuitura politica de Minas.

Assumindo, neste instante, a dire-
cão da SaMe Püblica do Estado,-
numa época particularmente dificil
m seus aspectos médico-sociais c.

econôrnicos, tenho presentes em
meu espirito Os embaraços que se
ne deparam, para resguardar e for-
talecer a tradicao tie uma herança
tie trabalho, iniciativa e dedicacn
'ue recebo de meus ilustres ante-

cessores. Todavia, espero encon-
trar nos postulados cardeais do
programa do Governador Israel P1-
nheiro, sempre voltado para Os su-
)remos interOsses do bern pUblico,

fonte legItima de inspiracão para
a "ealizaçao da obra clue se torna
necessdria em beneficio do povo,
neste importante setor que me foi
entregue.

E' certo que -a saMe püblica, co-
no tarefa de acão governarnenci,
deixou de ser assunto de atividades
puramente administrativas ou m&
dicas, para tornar-se urn sistema
jiiItieo de filosofia social, coin a
transcendente finalidade do aperfel-
coamento constante e integral do
homem.

Não me cabe, neste mornento, Ii-
xar urn programa de administraçã0
sanitãrja, jti que esta, por sua re-
conhecida complexiclade, so potie

sen equacionada em têrmos gradati-
vos, de conformidade corn os re-
cursos disponiveis, as sugestoes da
experiência, as possibilidades tie or-
dern técnica e as influências decor-
rentes do progresso tecnol6gico, em
vertiginoso nitmo de desenvolvi-
mento. Em verdade, a medicina
tern acornparihado o assombroso
surto de progresso técnico e cientf.
fico dos Ultimos trinta anos, inte-
grando-se plena e vitoriosamente na
nova era tie conquistas materiais.
Os resultados dessa integraçao tern
sido surpreendentes, pois as esta-
tisticas evidenciam de maneira in-
contesttivel uma sensIvel prolonga-
cão da expectativa de vida, ao lado
de considerdvel decréscimo de do-
enças que provocam a morte ou a
incapacidade orgânica.

Faz-se necesstirio, então, que a
administraçao publica se utilize dos
recursos disponIveis para a organ!-
zação tie seus servicos de saMe, tie
acôrdo corn a realidade de nossas
contiicoes econOmicas e bio-sociais,
tie rnodo a garantir continuidade
no esfOrço e na iniciativa, para que
beneficios tie caráter extensivo p05-
sam difundir-se cada vez -mais, em
têrmos tie desenvolvimento inte-
gral.

E', hoje, do consenso unãnirne, a
concepção tie que a saütie püblica,
considerada esta como "o esforco
organizado da coletividade", na su-
gestiva definição de Winslow, é in-
dispensdvel componente do desen
volvimento econOmico. Ainda re-
centernente, em trabaiho apresen -
tado a Comissão Especial do Con-
selho de Orgariização dos Estados
Americanos, o Dr. Horwitz, da Re-
partição Sanitdria Pan-Americana,
assinala que esta entidade vinculatia
a Orgaiiização Mundial tie Saüde,
vem, desde alguns anos, pregando
uma doutrina que pretentie incor-
porar cada urna Lie suas acöes ao
pregresso tie crescimento econOrnico
tias Americas, entendendo-se como
tal 0 conjunto tie medidas que visam
a realizar o -bem-estar do homem,
tie sua familia e clas cornunidades,
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claro que na origem dos principals
problemas de saüde ha profundas
vinculacOes de dependências econO-
niicas, verdade esta que ainda mais
se realca nos paIses da America La-
tina, em os quais o determinismo
biolOgico, como substrato funda-
mental, liga-se a fat&res complexos
de ordem social. Citem-se entre
tais problemas: o saneamento ur-
bano e rural, a assistência aos do-
entes, a alimentação, o analfabetis-
mo e a mortalidade infantil.

Entretanto, na nossa atualidade
médico-sanitdria, ha que asinalar,
ainda,- a necessidade de enfrentar
graves encargos que vêm preocu-
pando os nossos sanitaristas e as
atençöes do poder pUblico. Tais
são: o combate 'as moléstias infecto-
contagiosas endêmicas e epidêmi-
cas, a educacão sanitdria das mas-
sas populares, a assistência neuro-
psiquiatrica, a formacão de tëcnicos
e especialistas em sadde publica,
a assistência it maternidade e a in-
fância e tailtos outros que estão a
desaf jar a boa-vontade, a pertind-
cia e o entusiasmo de todos os que
Se dedicam 'a campanha em bene-
ficio da saüde coletiva.

A nossa particular atencão deverd
voltar-se, assim, para a situacão
precária em que se debate grande
parte das populacöes do Interior
do Estado, de modo a ihes propor-
cionar meihores condicôes de vida
no tocante 'as suas necessidades de
assistência sanitdria.
Para esta árdua tarefa, desejo con-
vocar Os meus dignos auxiliares da
Secretaria de Estado da Saüde em
cuja capacidade de trabaiho confio
plenamente.

- Antes de concluir, quero trazer
aos funcionários desta Casa, dos
mais graduados aos mais modestos,
a minha cordial saudação, que é a
de urn antigo companheiro que, a-
fastado temporhriamente de seu
convivio, retorna, hoje, ao seu lar de
trabaiho, corn o rnesmo sentimen-
to de solidariedade, confiado na
imprescindivel cooperação de to-
.dos, a fim de que, -pela sinergia de

esforços e prestimosa dedicacão co-
mum, o programa administrativo
do atual Govêrno Se concretize em
realidades benéficas ao povo.

E, ainda, corn satisfacão, que re-
gistro a excelente colaboracão que
esta Secretaria vem recebendo dos
Servicos do Ministdrio da Sadde,
sempre solicitos na execucão de
seus importantes programas em be-
neflcio de nosso Estado.

Senhor Deputado TeOfilo Pires:
Cabe-me, neste momento, a grata

incumbência de receber de suas
mäos amigas, a Secretaria de Es-
tado da SaUde, onde Vossa Exce-
lência, em rápido decurso de tem-
po, teve oportunidade de colocar ao
servico de nosso Estado, a sua in-
teligencia, a sua personalidade de
cidadão e politico, cujo nome des-
fruta de merecido destaque entre
os que representarn Minas Gerais
no Congresso Nacional.

E' corn a major satisfacão que
externo uma palavra de homenagem
'a brilhante -Imprensa da Capital,
aqui representada por diversas fi-
guras que exercem suas atividades
em nosso meio jornalistico. Na
impossibilidade de me dirigir a to-
dos os que militam nesta função de
transcendental significacão social e
polltica, a servico dos interêsses do
bern püblico, permito-me assinalar
a presença de meus amigos Drs.
Paulo Cabral, Diretor dos Didrios
Associados, e Virgilio de Castro
Veado, Presidente do Sindicato de
Jornalistas, aos quais transmito, ex-
tensiva a tôda a classe dos profis-
sionais da Imprensa, a minlia cot-
dial saudação, lembrando-lhes que
reputo a sua colaboracão, sempre
animada dos meihores propOsitos,
como iridispensdvel ajuda aos tra-
baihos desta Secretaria.

Finalmente, a todos os que vieram
trazer-me a generosidade de suas
presenças nesta cerimônia, dirij o o
meu comovido agradecimento que
se estende, ainda, aos que, embora
ausentes, se dignaram em enviar-
-me cativantes mensagens de sim-
patia que muito me sensibiizaram.

StJMARIO - Compareciniento -
Ma - Discussão dos vetos totais
opostos 'as ProposicOes de Lei
ns. 2.618, 2.809, 2.816, 3.053,
3.064, 3.184 e 3.470 - Requeri-
mento do Sr. Reny Rabello -
Aprovacão - Encerrada a dis-

- cussão dos vetos - Votacão -
Chamada - Apuraçäo - Manu-
tencão dos vetos -_ Encerramen-
to - Ordem do Dia.

COMPARECI1VrENTO

As 20,13 horas, comparecem Os
Senhores:

Bonifdcio de Andrada - Ledo
Borges Mario Hugo Ladeira -
João Navarro - Reny Rabello -
Pinto Coelho - Anuar Fares -
Agostinho Campos Neto - Altair
Chagas - Alvaro Sales - Alvimar
Mourão - Anibal Teixeira - Ar-
tur Fagundes - Ataliba Mendes -
Athos Vieira de Andrade - Augus-
to Zenun - Aureliano Chaves -
Batista Miranda - Benedito Xa-
vier - Carlos Eloy - Carlos Me-
gale - Cicero Dumont - Daniel
de Barros - Delson Scarano -
Dermeval Pimenta Filho - Euler
Lafetd - Expedito Tavares - Flo-
rivaldo Dias - Geraldo Quintão -
Gerardo Grossi - Gomes Moreira
- Hello Garcia - Hermelindo Pai-
xao - Homero Santos - Hugo
Castelo Branco - Ibrahim Abi-
Ackel - Jairo Magalhães - Jar-
bas Medeiros - Jehovah Santos -
Jorge Ferraz - João Vaz - Joa-
quim de Melo Freire - Jose de
Castro - Jose Lu.iz Baccarini - Jo-

sd Maria Magalhães - Ladislau Sa-
les - Lëlis Chaves - Lourival Bra-
sil - Lücio de Sousa Cruz - Luiz
Junqueira - Manoel Costa - Maria
Pena - Marta Nair Monteiro -
Martins Silveira - Nicanor Ar-
mando - Nunes Coelho - Orlan-
do Andrade - Otelino Sol - Pau-
lino Cicero - Pires da Luz - Ray-
mundo Albergaria - Raul Fernan-
des - Sebastiäo Anastacio - Se-
bastião Nascirnento - Sette de
Barros - Sinval Boaventura -
Souza e Silva - Ulysses Escobar
- Valdir Melgaco - Waldir Mora-
to - Waldomiro Lobo - Walthon
Goulart - Wilson Chaves - Wilson
Modesto - Wilson de Paiva - Wil-
son Tanure. 	 -

- Corn a presença de 76 Srs. Be-
putados, o Sr. Presidente declra
aberta a Reuniäo -

ATA

O SR. WALDIR MORATO - (10
Secretario "ad-hoc") - Procede a
leitura da Ata da Reunião anterior,
a qual e aprovada, sem observa-
cOes.

O SR. PRESIDENTE - A pau-
ta desta Reuniäo Extraordinarja
inclui a discussäo e votacäo dos ye-
tos totais, opostos 'as Proposiçöes
de Lei n. 2.618, 2.809, 2.816, 3.053,
3.064, 3.184 e 3.470.

Os vetos serão discutidos e vota-
dos globalmente. Os Senliores De-
putados poderäo requerer destaque
para discussäo e votação de qual-
quer veto.

- Vem 'a Mesa: 	 -. -

276a Rewiiäo Extraordinári 3, da Assemblé4 Legislativa, aos
- 	 24 de marco de 1966

PRESIDENCIA DO SR. BONIFACIO DE ANDRADA
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REQUERIMENTO

Exmo. Sr.. Presidente cIa Assem-
blëia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Nos têrmos do Regimento Inter-
no, solicit0 de V. Exa. seja adiada
por 10 (des) dias a discussâo do
veto de n. 2.618.

Sala das Reuniöes, 24 de mare o
de 1966;

(a.) Reny Rabello.
o SR. PRESIDENTE - Sôbre

a Mesa, requerirnento do Sr. De-
putado RenyTabelo que requer o
adiamento por 10 dias da discus-
so do veto 'a proposicão de lei n.
2.618.

Em votacãó o Requerimento. Os
senhores Deputados .que o aprovam
queiram permanecer como esto.
(Pausa). Foi aprovado. Fica, en-
tao, adiada a discussão do referi-
do veto, por 10 dias.

Em discussãb os demais vetos.
Não ha oradores inscritos. Encer-
ro a discussäo.

Em votaçao. A Mesa nomeia pa-
ra escrutinadores os senhores De-
putados Sebastiäo Anastdcio e Eu-
ler Lafetd, e solicita ao Sr. 1.0 Se-
cretário proceder 'a chamada dos
senhores Deputados, que deverão
responder 'presente" 'a medida que
forem sendo chamados.

O SR. SECRETARIO - (Paz a
chamada).

o SR. PRESIDENTE - 0 Sr.
Secretdrio vai fazer a segunda cha-
mada.
- Feita a chamada, depositarn seu

voto na urna Os senhores;
Bonifdcio de Andrada - Ledo

Borges - Mario Hugo Ladeira -
João Navarro - Reny Rabelo -
Pinto Coelho - Anuar Fares -
Agostinho Campos Neto - Altair
Chagas - Alvaro Sales - Aivimar
Mourão - Anibal Teixeira --- Ar-
tur Fagundes - Ataliba Mendes -
Athos Vieira de Andrade - Augus-
to Zenun - Aureliano Chaves -
Batista Miranda - Benedito Xa-
vier - Carlos Eloy - Carlos Me-
gale - Cicero Dumont - Daniel

de Barros - Délson Scarano -
Dermeval Pimenta Filho - Euler
Lafetd - Expedito Tavares - Plo-
rivaldo Dias - Geraldo Quintão -
Gerardo Grossi - Gomes Moreira
- Hélio Garcia - Hermelindo Pal-
xão - Homero Santos - Hugo Cas
telo Branco - Jairo Magalhaes -
Jarbas Medeiros - Jehovah Santos
- Jorge Ferraz - João Vaz - Joa-
quim de Melo Freiré - José de Cas-
tro - José Luiz Baccarini - José
Maria Magalhães - Ladislau Sales
- Lélis Chaves - Lourival Brasil
- LUcio de Sousa Cruz - Lutz Jun-
queira - Manoel Costa - Maria
Pena - Marta Nair Monteiro
Martins Silveira - Nicanor Arman-
do - Nunes Coelho - Orlando An-
drade - Otelino Sol - Faulino Ci-
cero - Fires da Luz - Raimundo
Albergaria - Raul Fernandes -
Sebastião Anastácio - Sebastião
Nascimento - Sette de Barros -
Sinval Boaventura - Souza e Sil-
va - Ulysses Escobar - Valdir
Melgaco - Waldir Morato - Wal-
domiro Lôbo - Waithon Goulart
- Wilson Chaves - Wilson Mo-
desto - Wilson de Paiva - Wilson
Tanure.

O SR. PRESIENTE - Vota-
ram 76 Srs. Dep'utados. Os escru-
tinaclores väo proceder 'a. contagem
das sobrecartas.

(Fausa).
Os Srs. escrutinadores contaram

75 sobrecartas.
A Mesa vai proceder 'a apuracäo.

MANuTENcAO DOS VETOS

O SR. PRESIDENTE - 0 re-
sultado da votação, em re1aco 'a
Proposicão de Lei n. 2.809, é 0 Se-
guinte: 74 votos "nao", 1 voto
"sin", e 1 voto em branco.

Fica, assim, mantido o veto oposto
pelo Sr. Governador do Estado 'a
mencionada Proposição de Lei e
prejudicada a mesma.

O resultado da votação relativa
'a Proposicão de Lei n. 2.816, é 0
seguinte; 73 votos "riäo"; 2 votos

e urn voto em branco.
Fica mantido o veto do Sr. Go-

vernador do Estado 'a Proposição
de Lei n. 2.816.

Proposição de Lei n. 3.053: 73
votos "não"; 2 "sim"; e 1 em bran-
co. Mantido o veto total do Sr.
Governador do Estado e prejudi-
cada a Proposicão de Lei n. 3.053.

Proposiçã0 de Lei n. 3.064: 74
votos "não"; 2 "sim"; e 1 em bran-
co. Mantido o veto total do Sr.
Governador do Estado e prejudi-
cada a Proposição de Lei citada.

Proposição de Lei n. 3.184: 74
votos "nao"; 1 "sim"; e 1 em bran-
Co. Mantido o veto total oposto
pelo Sr. Governador do Estado e
prejudicada a Proposicao de Lei
mencionada.

Proposição de Lei n. 3.470: 74
votos "não"; 1 "aim"; e 1 em bran-
co. Mantido o veto total oposto
pelo Sr. Governadoj- do Estado e
prejudicada a Propostiço de Lei
n. 3.470.

ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE - Esgota-
cIa a pauta desta Reunião, a Mesa
encerra Os seus trabalhos, Convo-
Cando os Srs. Deputados para. a
Reunião Ordindria dé amanhä, 'a
hora regimental, Corn a Ordem do
Dia jd anunciada, e bern assim,
para a Reunião Extraordindria de.
amanhã, as 20 horas, também Corn
a Ordem do Dia ja anunCiada.

- Levanta-se a Reunião.



- 805 -

SUMARIO - Compareciniento -
Atá - E x p e di en t e: Oficios
e telegrama - Leitura e Apre-
sentacão de Proposicöes - Pa-
receres: para 2. discuss5o dos
Projetos ns. 3.459, 3.499 e 3.573;
para 3 . a discussão dos Projetos
ns. 3.434 e 3.494, e de Redação
Final dos Projetos ns. 3.478,...
3.507, 3.514. 3,534 e 3.540 -
Palavras do Sr. Presidente -
Indicacão no 1.080 do Sr. Nica-
nor Armando e Comuniéacöe
dos Srs.. João Bosco e Mauriiio
Cambraia Discursos dos Srs.
Cic€ro Dumont, Altair Chagas,
Sebastião Anastácio e Maurilia
Carnbraia - Discussäo e Vota-
cão 6e Proposiçöes - Requeri-
mentes ns. 1.164 e 1.165 - In-
dicacöes ns 1.032, 1.041, 1.055,
1.056, 1.059, 1.060, 1.062, 1.060,
1.068 e 1.069 - 2 a PA RTE DA
ORDEM DO DIA: 2.° discuss5o
dos Projetos ns. 1.433, 1.990 e
3.161 - 3 •a discussão dos Proje-
tosns. 2.025 e 3.153 — Encerra_
mento - Ordem do Dia.

COMPARECIMENTO

- As 14,13 horas, comparecem
os Serihores:

Bonifácio de Andrada - Leo
Borges - M.rio Hugo Ladeira -
Joäo Navarro - Reny Rabello -
Anuar Fares - Altair Chagas -
Alvaro Sales - Alvimar Mourão -
Anibal Teixeira - Artur Fagun-
des - Ataliba Mendes - Athos
Vieira de Andrade - Augusto Ze-
mm - Aureliano Chaves - Batis-

ta Miranda - Benedito Xavier -
Carlos Eloy - Carlos Megale -
Cicero Dumont- Delson Scarano
- Dermeval Pimenta Filho - Ex-
pedito Tavares - Florivaldo Dias

Geraldo Quint5o - Gerardo
Grossi -. Hélio Garcia Herme-
linda Paixão - Homero Santos -
Hugo Castelo Branco - Jairo Ma-
galhães - Jehovah Santos - Jor-
ge Ferraz - João Bosco - João
Luiz de Carvalho - João Vaz -
Joaquim de Melo Freire .- José de
Castro José Luiz Baccarini -
José Maria Magalhães - Ladislau
Sales' - Lélis Chaves - Lourival
Brasil - Lücio de Souza Cruz -
Luiz Junqueira -L Manoel Costa -
Maria Pena - Martins Silveira -
Maurfflo Camhraia - Nicanor Ar-
mando - Nunes Coelho - Orlan-
do Andrade - Otelino Sol - Pau-
lino Cicero - Pires da Luz - Ray-
mundo Albergaria - Raul Fernan-
des -- Sebastião Anastâcio - Se-
bastião Nascimento - Sette de
Barros - Sinval Boaventura -
Sousa e Silva Ulysses Escobar --
Valdir Mélgaco - Waldir Morato
- Waldomiro Lobo - Walthon
Goulart - Wilson Chaves - Wil-
son de Paiva - Wilson ,, Tanure,

- Corn a presenca de 72 Srs.
Deputados, o Sr. Presidente decla-
ra aberta a Reunião.

ATA

0 SR. RENY RABELLO (20 Se-
cretário) - Procede a leitura da
Ata da Reunião anterior, a qual
6 aprovada sem restriçöes.

EXPEDIENTE

O SR. JOAO NAVARRO (1 0 Se-
cretdrio) - Faz leitura do Expe-
diente constante da seguinte ma-
téxia:

OFICIO

Rio Grande do Norte, em 18 de
marco de 1966.

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

Apraz-me acusar o recebimento
do Oficio no 149/66-LN, de 4 de
fevereiro p.p., no qual V. Exa. cu-
munica a constituicao da Comis-
são Executiva dessa Assembléia
Legislativa.

Agradecendo a gentileza da co-
municação, formulo votos de ple-
no éxito no desempenho da mis-
são, a V. Exa. e demais componen-
tes, retribuindo os protestos de
estima e consideracão.

(a.) Mons. Waifredo Gurgel -
Governador.

- Ciente. Publicar.

OFICIO

Recife, 15 de marco de 1966.
Exmo. Sr. presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Comunico a V. Exa. que, nesta
data, em virtude do resultado da
eleicão realizada domingo Ultimo,
tomaram posse os novos compo-
nentes da Comissão Executiva
d e S t a Assembléia Legislativa,
que irão dirigir Os trabalho8 do
Quarto Periodo da Quinta Legisla-
tura, a saber:

Paulo Rangel Moreira - Presi -
dente.

Fcibio Corrêa - 1 0 Vice-Presi-
dente.

Ferreira Lima Filho - 29 Vice-
Presidente.

macjo Valadares Filho - 10 Se
cretáriO.

Llvio Valenca - 20 Secretário
Geraldo Pinho Alves - 30 Secre-

tário.
Silvio Pessoa - 40 Secretárlo.

Sirvo-me do ensejo para renovar
a V. Exa. meus protestos de ele-
vada estima e consideração.

(a.) Paulo Rangel Moreira -
Presidente da Assembléia Legisla-
tiva de Pernambuco.

- Ciente. Publicar e agradecer.

TELEGRAMA

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

Queira aceitar e transmitir de-
ni ais Deputados meus sinceros
agradecimentos votos congratula-
cOes motivo minha eleição Presi-
déncia cia Cãmara dos Deputados.

(a.) Adauto Cardoso.
-- Ciente . Publicar.
Passa-se a

LEITURA E APRESENTAçAO DE
PR0P0SIc6Es

PARECERES

- Pelos respectivos relatores
são enviados a Mesa os seguintes
pareceres:

PARECER PARA 2.a DISCUSSAO
DO PROJETO NQ 3.459/65

Comissão de Constituicão, Legis-
lacão e Justica

De autoria do ilustre Deputado
Rayrnundo Albergaria é 0 Proj eto
n° 0 . 459(65, o qual dispôe sôbre a
encampaçao da rodovia Raul Soa-
res - Km 350 da rodovia BR-4.

A proposição merece nosso intel-
ro apolo, pois a pretensão é j usta,
oportuna e não carecedora de re-
paro legal ou constitucional.

Somos, portanto, de parecer fa-
vorável it sua aprovação, em Se-
gunda discussão, nos têrmos em
que está redigido o Projeto.

Sala "José Proença" , 3 de mar-
go de 1966.

(aa.) Hugo Castelo Branco, Pre-
sidente - Carlos Eloy, Relator --
José Luiz Baccarini - Waldir Mo-
rato --. Ldcio de Souza Cruz -
Expedito Tavares.

5417a Reunll'in Ordinária da Assembléla Legislativa, aos
25 de marco de 1966

PRESIDENCIA DO SRS. BONIFACIO DE ANDRADA E
JOAO NAVARRO
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- Publicado o Parecer, inclua-
se o Proj eto em Ordem do Dia.

PARECER PARA 2.a DISCUSSAO
DO PROJETO No 3.459/65

Comissão de Transportes, Ijomuni-
caçöes e Obras Páblicas

De autoria do nobre Deputado
Raymundo Albergaria é o Proj eto
n° 3.459/65, o qual dispôe sôbre a
encampacão da rodovia Raul Soa-
res - Km 350 da rodovia BR-4.

Esta COmissão, baseada no pare-
cer da douta Comissão de Consbl-
tuicao, Legislaçäo e Justica e, yen-
do que o ilustre autor merece todo
apoio em face ao objetivo de sua
proposicao, opina favor'aveL
mente a sua :aprovacão, em segun-
da discussão, nos têrmos em que
cstá redigido o Projeto.

Sala "José Proença", 18 do mar-
ço de 1966.

(aa.) Gerardo Grossi , Presiden-
te - Lücio de Souza Cruz, Relator
- Joäo Luiz de Carvallio.

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

PARECER PARA 2.a DISCUSSAO
DO PROJETO N° 3.459/65

Comissão do Finanças, Orcamento
e Tomada de Contas

O Projeto no 3.459/65, de autoria
do Sr. Deputado Raymundo Al-
bergaria, dispSe sôbre a encampa-
cão da rodovia Haul Soares - km
350 da rodovia BR-4.

Examlnando-o, somos de pare.
cer favorável a sua. aprovacão em
2. ,1 discussão, tal como estã redi-
gido.

Sala "José Proenca", 25 de mar-
co de 1966.

(aa.) Artur Fagundes, Presiden-
te - Martins Silveira, Relator -
Geraldo Quintão - Valdir Melga-
ço - Maria Pena.

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

PARECER PARA 2A DISCUSSAO
DO PROJETO NO 3.499/66

Comissâo de Constituicäo, Legisla-
cãO e Iustica

O Projeto no 3.499/66, de origein
governamental, autoriza a insti-
tuicao da Faculdade de Filosofia
e Lêtras de Guaxupe.

A medida é justa, oportuna e
constitucional, induzitido-nos, por-
tanto, a opinar pela sua apr'-
Vação, em seus têrmos origiñais.

Sala "José Proenca", 1 .0 de mar-
go de 1966.

(aa.) Hugo Castelo Branco, Pre-
sidente - Carlos Eloy , Relator -
Jarbas Medeiros - Haul Fernan-
des - Jairo Magalhães - José
Luis Baccarini - Expedito Tava-
res.

Publicado 0 Parecer, inclua-
se 0 Projeto em Ordem do Dia.

PARECER PARA 2. DISCUSSAO
DO PROJETO N O 3.499/66

Comii3ão de Educacäo e Cultura

O Projeto no 3.499/66, oriundo
de mensagem governamentaL dis_
poe sôbre a instituição da Funda-
•cão Faculdade deFilosofia e Lê-
tras de Guaxupé.

Tratando-se de medida justa e
oportuna, opinamos pela sua apro-
vação em segunda dlscussão, tal
como se encontra redigido.

Sala "José Proenca", 16 de mar-
go de 1966.

(aa.) Lourival Brazil, Presidente
- Ataliba Mendes, Relator - Be-
nedito Xavier.

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

PARECER PARA 2.4 DISCUSSAO
DO PROJETO NO 3.499/66

Comissâo tie Financas, Orcamento
e Tomadal de Contas

Através da Mensagem Especial
no 1.012, o Sr. Governador do Es-
tado enviou a esta Casa o Proj eto
no 3.499, que autoriza a intitui-

cao da Fundação da Faculdade de
Filosofia e Lêtras de Guaxup.

A entidade que se pretende criar
estará apta a desempenhar papel
relevante na formação de mestres
para os cursos inédios, contribuindo
assim para a solução do problema.

Esta Comissão, examinando-o, e
de parecer favrável a sua apro-
vacão, em 2. 4 discussão, nos têf-
mos em que se encontra redigido.

Sala "José Proença", 25 de mar-
go de 1966.

(aa.) Artur Fagundes, Presiden-
te - Maria Pena, Relatora - Val-
dir Melgaco - Geraldo Quintão -
Martins Silveira -

- Publicado 0 Parecer, inclua-
se 0 Projeto em Ordem do Dia.

PARECER PARA 3.a DISCIJSSAO
DO PROJETO N° 3.434/65

Comissão tie Financas, Orcamento
e Tomada de Contas

O Projeto no 3.434, de autoria
do ilustre Deputado Joaquiw de
Melo Freire, autoriza o Poder Exe-
cutivo a fazer doacao de terreno
'a Cooperativa de Cafeicultura de
Passos.

Foi aprovado em 2.a discussä3,
cern alteraçOes.

Esta Comissão, examinando-o, é
de parecer favorável 'a sua aprova-
cão, em 3.4 discussão, nos têrmos
em que se encontra redigido.

Sala "José Proenca", 25 de mar-
c- :) de 1966.

(aa.) Artur Fagundes, Presiden-
te - Maria Pena, Relatora - Va!-
dir Melgaco - Geraldo Quintão -
Martins Silveira.

- Publicado o Parecer, inclua-
se o Proj eto em Ordem do Dia.
PARECER PARA 3.a DISCUSSAO

DO PROJETO NO 3.494
Comissão tie Financas, Orçamento

e Tomada de Contas
De autoria1 do Goyêrno do Esta-

do é o Proj eto no 3.494, que auto-
riza o Poder Executivo a receber,
em doacao, irnóvel de propriedade
do Coronel José Geraldo de Olivei-
ra, para USO do Serviço de Sadde

da Policia Militar do Estado de Mi-
nas Gerais.

Tendo sido aprovado em 2. k% dis-
cussão, scm modificacOes, esta Co-
missão e de parecer favorável a
sua aprovacão, em 3 4 discussão, nos
tërmos em que se encontra redi-.
gido.

Sála. "José Proença", 25 de mar-
go de 1966.

(aa.) Artur Fagundes, Presiden-
te - Maria Pena , Relatora - Val_
dir Melgaço - Geraldo Quintão -
Martins Silveira.

- Publicado o Parecer, inclua-
se o Projeto em Ordem do Dia.
PARECER PARA 2.a DISCUSSAO

DO PROJETO NO 3.573/66
Comissão tie Constituição, Legisla-

cão e Justiça
O nobre Deputado Aureliano

Chaves submete 'a apreciacão da
Casa o Projet 0 n° 3.573/66, atra-yes do qual se pretende determi-
nar a inclusão da disciplina "Ele-
mentos de Politica e Constitujcão"
nos curriculos da5 Escola' Supe-
riores.

A proposição acha-se devida-
mente justificada. Realmente, é
cia de alto interêsse educacional,
cuja concretizaçäo representar
urn grande passo no setor do En-
sino Superior de Minas Gerais.

Não carecendo de reparo legal
ou constitucional, concluirnos Ia-
vor'avelmente a aprovação do Pro-
jeto, em segunda discussão, nos
têrmos em que se encontra elabo-
rado.

Sala "José Proenca", 24 de mar-
go de 1966.

(aa.) Hugo Castelo Branco, Pre-
sidente e Relator - Expedito Ta-
vares - Jairo Magalhãe - Car-
i0 Eloy - Jarbas Medeiros.

- Publicado o Parecer, inclua-
se o Projeto em Ordem do Dia.
PARECER PARA 2.4 DISCUSSAO

DO PROJETO N.c 3.573/66
Comissão de Educacão e Cultura
0 Projeto n° 3.573/66, de auto-

na do nobre Deputado Aureliano
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Chaves, determina a inclusão da
disciplina "Elementos de Politica
e Constituicão" nos currIculos das
Escolag Superiores.

A douta Ccmissão de Constitui-
ção, Legislação e Justiça opinou
pela constitucionalidade da maté-
na.

A medida visa, principalmente,
a permitir uma melhor formacão
democrãtica dos j ovens brasileiros.

Concluirncs, portanto, pela apro-
vacão do Proj eto em segunda dis-
cussão, tal como se encontra re-
digido.

Sala "José Proenca", 25 de mar-
go de 1966.

(aa.) Ataliba Mendes, Presiden-
te - Maria Pena, Relatora - Ar..
tur Fagundes.

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

PARECER DE REDAcA0 FINAL

Comisão de Redacão

o Projeto n° 3.478/65, de autoria
do Poder Executivo, que autoriza
auxilio financeiro ao Instituto
Costa Sena, da Fundação Gorceix,
corn sede em Ouro Prêto, foi apro-
vado nas discussOes regimentals,
sem emenda.

o nosso parecer é para que se
aprove, como final, a redacão
abaixo, que está de acôrdo corn o
Proj eto, para que sob esta forma,
seja enviado a sanção:

PROJETO N.° 3.478/65

Autoriza auxilio financeiro ao Ins-
tituto Costa Sena, da Fundacao
Gorceix, corn sedé -em Ouro Prê-
to.
A Assembléia Legislativa do Es-

tado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica 0 Poder Executi_

vo autorizado a conceder ao Insti-
tuto Costa Sena, da Fundacao
Gorceix, corn sede em Ouro Prêto,
o auxilio financeiro de Cr$ ...... -
100.000.000 (cern milhöes de cru-
zeiros), a ser pago em duas par-
colas iguais de Cr3 50.000.000 (cm-
qUenta milhöes de cruzeiros), nos

exercicios de 1966 e 1967.
Art. 2. - Para ocorrer 'as des-

pesas resultantes da presente lei,
no exercicio de 1966, flea aberto a
Secretaria de Estado da Fazenda
o crédito especial de Cr$ 50.000.000
(cinquenta milhöes de cruzeiros),
podendo o Executivo realizar as
operacöes de crédito que para tan_
to se tornarem necessárias.

Parágrafo ünico - Correrão por
dotacão orçamentária prOpria os.
recursos destinados it ocorrência
da despesa prevista para o exerci-
cio de1967

Art. 30 - Revogarn-se as dispo-
Sicoes em contrário.

Art. 40 - Esta lei entrará em
vigor na data de sua publicacão.

Sala "José Proenca", 25 de mar-
go de 1966.

José Maria Magalhães - Presi-
dente - Carlos Megale, Relator -
Batista Miranda.

- Publicar.

PARECER DE REDAcA0 FINAL

Comsão de Redaçäo

o Projeto n° 3.507/66, 'de auto-
na do Poder Executivo, que auto-,
riza doacào de parte de terreno 'a
Diocese de Campanha, destinado
a ParOquia de São c+oncalo do Sa-
pucal, foi aprovado nas discussôes
regimentais, sem emenda.

o nosso parecer é por que se
aprove, como final, a redacão
abaixo, que está de acôrdo corn o
projeto, para que, sob esta forma,
seja enviado 'a sancão:

PROJETO N.' 3.507/66

Autoriza doacão de parte de terre-
no 'a Diocese de Campanha, des-
tinado 'a ParOquia de São Gon-
galo do Sapucal. 	 -
A Assembléla Legislativa do Es-

tado de Minas Gerais decreta:
Art. 19 - Fica o Govêrno do Es-

tado autorizado a doar 'a Diocese
de Campanha parte do terreno de
sua propriedade, situado na cida-
de de São Goncalo do Sapucal,
m e d I n d o aproximadamente 2

(dois) alqueires, limitado, pela
frente, corn a rua do Ouro; de ou--
tro lado corn terrenos de proprie-
dade do Sr. Benjamim Costa e pebos
fundos e de outro lado corn terre-
lbs do antigo Pôsto de Insemina-
ção Artificial. 	 -

Parágrafo ünico - 0 terreno
objeto da doacão destina-se 'a
construcao e instalacão de urn Gi-
násio Industrial pela Paróquia de
São Gonçalo do Sapucai.

Art. 26- 0 imóvel referido no
artigo anterior reverterá ao pa-
trimônio do Estado, caso não ihe
seja dada, no prazo de 5 (cinco)
anos, a contar da data da escri-
tura püblica, a destinacão previs-
ta nesta lei.

Art. 30 - Revogam-se as dispo-
sicôes em contrário.

Art. 40 - Esta lei entrará em
vigor na data de sua publicação.

Sala "José Proença", 25 de mar-
go de 1966.

(aa.) José Maria Magalhães,
Presidente - Carlos Megale, Re-
lator - Batista Miranda.

- Publicar.

PARECER DE REDAQAO FINAL

Comissão de Redaçäo

o Projeto n° 3.514/66, de autoria
do Poder Executivo, que abre 'a Se-
cretaria de Estado da Fazenda o
crédito especial de Cr3 224.239.889,
f ol aprovado has discussöes regi-
mentais, sem emenda.

o nosso parecer é por que se
aprove, corno final, a redação abai-
xo, que está de acôrdo corn o Pro-
jeto, para que, sob esta forma , se.
ja enviado 'a sancão.

PROJETO NQ 3.514/6
Abre 'a Secretaria de Estado da

Fazenda o crédito especial de
Cr3 224.239.889.
A Assembléia Legislativa do Es-

tado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Flea aberto it Secre-

taria de Estado da Fazenda o cré-
dito especial de Cr- 224.239.889
(duzentos e vinte e .quatro milhöes

duzentos e trinta e nove mil e 01-
tocentos e oitenta e nave cruzel-
ros), destinado ao pagamento, em
acêrto de cntas, de déhito de res-
ponsabilidade da - S.A. Fôlha de
Minas, inclusive encargos traba-
Ihistas.

Art. 20 - Para atender ao dis-
posto nesta lei , é o Poder Execu-
tivo autorizado a realizar as ope-
raçöes de crédito que so tornarem
necessárias.

Art. 30 - Revogarn-se as dispo-
sicães em contrário.

Art 41 - Esta lei entrará em vi-
g3r na data de sua pubiicação.

Sala "José Proenca", 25 de mar-
co de 1966. 	 -

(aa.) José Maria Magalhaes,
Presidente - Carlos Megale, Rela-
tor - Batista Miranda.

- Publicar.

PARECER DE REDAçAO FINAL

Comissão de Redação

o Projeto n. 3.534/66, de auto-
na governamental, que autoriza
aquisição de imOvel na cidade dë
Pompéu, foi aprovado nas discus-
söes regimentais, sem emenda.

Sornos, poi, de parecer que se
ihe dê, coino final, a redação abai-
xo, que está de acôrdo corn o Pro-
jeto, para que, sob esta forma, se-
ja enviado a sanção:

PROJETO NO 3.534/66
Autoriza aquisição de imOvel na cL

dade de Pompéu.
A Assembleia Legislativa do Es-

tado de Minas Gerais decreta:
Art. 11 - Flea o Poder Executi-

vo autorizado a adquirir, pela Im-
portãncia de Cr3 25.000.000 (vinte
e cinco milhöes de cruzeiros), o
prédio e seu respectivo terreno,
ccm cêrca de 15.000,00m2 (quluze
mil metros quadrados), benfeito-
rias e demais pertences do Gina-
510 Dona Joaquina, situado na
confluência das ruas Castebo Bran-
co e Gaspar Campos Cordeiro, na
cidade de Pompéu.

Art. 21 - 0 prédio e demais
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bens cogitados no artigo anterior,
se destinam 'a instalacão do Gina-
sio Estadual existente em Pompéu.

Art. 39 - Para atender ao dis-
posto nesta lei, fica aberto 'a Se-
cretaria de Estado da Fazenda 0
crédito especial de Cr$ 25.000.000
(vinte e cinco milhOes de cruzei-
ros), podendo o Executivo, para
.sse urn, realizar as operacOes de
crédito que se fizerem necessrias.

Art. 4c - Revogam-se as dispo-
Sicoes em contrário.

Art. 50 - Esta lei entrar em
vigor na data de sua publicacão.

Sala "José Proença", 24 de mar
go de 1966.

(aa.) José Maria Magalhaes,
Presidente - Carlos Megale, Rela-
tor - Batista Miranda.

- Publicar.

PARECER DE REDAcA0 FINAL

Comissão de Redaçäo

o Projeto n° 3.540/65, de auto-
na do Poder Executivo, que auto-
iiza o Estado a contrair corn a
União 0 empréstimo de Cr$
20.000.000.000, foi aprovado nas
,discussOes regimentais, de acôr-
do corn o substtutivo da Comissão
de Justica.

Assim sendo, somos de parecer
oue the dê, cemo final, a redaç5.o
abaixo, quo estd de acôrdoj corn o
Frojeto e o vencido, para que, sob
esta forma, seja enviado 'a san-
e, ão:

PROJETO NO 3.540/65

Autoriza o Estado a contrair, corn
a União, o empréstimo de Cr$
20.000.000.000.
A Assembléia Legislativa do Es-

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

vó autorizado a Oontrair corn a
IJnião 0 empréstirno de Cr$ .....
20.000.000.000 (vinte bithôes de
cruzeiros), destinados 'a conclusäo
de obras, de pavimentacão de ro-
dovias, de construcäo e reconstru.
cão de prédios estaduais e de cus-

teio de realizacöes de interêsse da
agricultura e da pecuária.

Parágrafo Unico - Serão condi-
cöes do empréstimo o resgate no
prazo de ate 8 (oito) anos e a taxa
de juros de, no máximo, 7% (sete
por cento) ao ano.

Art. 29 -- Para cumprimento do
disposto no artigo anterior e ga-
rantia do empréstimo, fica 0 Po-
der Executivo autorizado a emitir
titulos da divida publica ate o va-
lor de Cr$ 30.000.000.000 (trinta
bilhóes de cruzeiros), pelo prazo de
15 (quinze) anos, a juros de 6%
(seis por cento) ao ano.

Art. 30 - 0 Estado consignar'a,
m Orçamento, os recursos desti-

nados 'a amortizacão do emprésti-
mo autorizado nesta lei.

Art. 40 - Revogam-se as dispo-
sicôes em contrário, entrando esta
lei em vigor na data de sua publi-
cação.

Sala "José Proenca", 2 de mar-
go de 1966.

(aa.) José Maria Magalhães,
Presidente - Carlos Megale, Re-
lator - Batista Miranda.

- Publicar.
- A Mesa comunica aos Se-

nhores Deputados que, o n t e m,
teve inlcio, através da Rádi
Inconfidéncia, o "Noticiário da As_
sembléia" que, diàriamente, por
aquela emissora, levará a todos Os
recantos de Minas Gerais as noti.-
cias sucintas dos trabaihos parla-
mentares. 0 "Noticiánio da Assem-
bléia" é transmitido dentro do
"Grande Jornal" que aquela emis-
sora irradia, todos Os dias.

- Vêm 'a Mesa:

INDICAcAO NO 1.080

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

0 DeputadO que esta subsereve,
na forma regimental, indica 'a As-
sembléia Legislativa do Estado,
Secretário da Educacào e Secretã-
rio das Comunicaçôes e Obras Pu-
blicas, encarecendo-ihes a neces-
sidade de se dar urgente prosse-
guimento 'as obras de construcão

do Grupo Escolar Padre Crispinla-
no, da cidade de Ritápolis.

Sala das Reuniães, 25 de marco
de 1966.

(aa.) Nicanor Armando - Sin-
val Boaventura - Alvirnar Mou-
rão - Gerardo Grossi - Geraldo
Quintão.

Justificativa - As obras de cons-
trucao do Grupo Escolar Padre
Crispiniano, em Ritápolis , estäo
quase por terminar. No entanto,
foram interrompidas na atual ad-.
ministração, em prejuizo de uma
das mais urgentes aspiraçOes da
populacão local, pois 0 prédio onde
atualmente funciona o estabeleci-
mento de ensino apresenta-se em
condiçöes bastante precárias, na
iminéncia de ruir, o que leva boa
parte dos alunos a assistir 'as aulas
em outros locais

Faz-se necessárja, portanto, a
acão governamental, em atendi-
mento 'a justa reivindicaçao do po-
vo de Ritápolis.

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

COMUNICAcA0

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

Comunico a V. Exa. que nesta
data assumo a Cadeira de Deputa-
do a esta Assembléia, na vaga de-
corrente de licença concedida ao
Deputado Euler Lafetá.

Sala das Reuniöes , 25 de marco
de 1966.

(a.) Jo.o Bosco.
- Ciente. Publique-se - A Di-

visão do Pessoal.

COMUNICAcA0
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Tenho o prazer de comunicar a
V . Exa. que assumi, nesta data, a
Cadeira de Deputado, nesta Egre-
gia Casa, em substituição.

Atenciosarnente.
Sala das ReuniOes, 25 de marco

de 1966.

(a.) Maurilio Cambraia.
- Ciente. Publique-se - A Di-

visäo do Pessoal.
0 SR. PRESIDENTE - Tern a

palavra. o Sr. Cicero Dumont, ora-
dor préviamente inscrito.

o SR. CICERO DUMONT - Sr.
Presidente, Srs. Deputados.

Na medida em que aparecem, no
panorama internacional, indicios
cie que "a barra vai cbareando", con-
iérn que Se registrem, porque as-

sim se renovará a esperanca nos
povos de que urn caminflo de fe-
licidade poderé sér encontrado pa-
ra a nacionalidade. E é isto, Sr.
Presidente, que nós vamos encon-
trar no panorama conturbado da
Asia. Como Os Srs. Deputados sa-
bern, hoje, o ponto confuso do
mundo está, exatamente, na Asia.
A America ou as Americas, exciul-
da a do Norte, ja perderam aquela
condicao do barril de pólvora do
mundo. Hoje êste barril está na
Asia. Por isso mesmo, é quo nó
vemos, ao longo da histOria, con-
frontando-se no Vietnam as duas
grandes nacöes lideres do mundo;
de urn lado a Russia, de outro la-
do, o.s Estados Unidos. 	

n-
Acontece,

que não se fala mais entre o Ocide
te, de urn lado, representado pelas
fôrças do mundo livre, versus co-
munisrno, representado por outro
lado pela Russia. Do lado do gru-
P0 comunista, vai-se verificando,
no inicio imperceptivel, nias j6,
agora claramente, que o bloc,) co-
munista entra em fase do esface-
larnento. Assirn é que a RUssia,
ate a época em que a China
passou a ter a categoria de gran-
de naç,o no mundo socialista, La-
lava sôzinha em nome dos comu-
nistas do mundo. Depois que a
China chegou a esta posição, dei-
xou a Russia de ser intdrprete
ünica dos cornunistas. E agora,
quando a RUssia convoca a Reu-
nião dos Partido5 Comunistas do
mundo, para reexame de sua teo-
na, de sua estrategia na ordem
internacional, o que se verifica é a
ti ficializaçao da luta aberta dentro
do prOprio bloco comunista. Dc
urn lado a Russia e seus sa.télltes,
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de outro a China e Os seus poucos
satélites. Na medida em que estas
aberturas ocorrem, as esperancas
do mundo vào se alargando, pois
nos podemos enxergar que a diver-
gência entre aquela concepcão de
vida, corn que urn dia a Russia so-
rthou imp  o r ;ao muncTo, vai
perdendo aquela capacidade de,
inclusive, obrigar Os seus prOprios
adeptos: Na verdade, o comunis-
mo russo, de trés ou quatro anos
a esta parte, vem perdendo as suas
caracteristicas de agressividade,
procurando no mundo ocidental,
na filosofia democrática, comple-
tar aquilo que a sua experiência
revela como ütil. Mas, por outro
lado, o comunismo chines reclama
para 51 aquela agressividade que
não permite duas concepcöes de
vida no mundo. Felizmente, o
que se verifica é que na luta entre
Os comunistas, a Russia que vai se
ocidentalizando, que vai se demo-
cratizando, que vai repudiando o
marxismo-leninismo, c 0 m 0 foi
concebida a teoria, por outro lado
vai ganhando mais adeptos. -A
China, na medida em que suprime
o tom de agressividade, a sua teo-
na de expansão vai perdendo o seu
suporte. Isto pode se verificar fa-
cilmente na America Central.
Cuba, ha rnenos de 8 meses fazia
pacto politico-comerejal corn a
China, Passaria a girar no âmbi-
to da China, corn o compromisso
de a China ihe comprar acucar e
ihe vender arroz. A China não Ihe
comprou açücar nem ihe vendeu
arroz e quis subordinar o "fidelis-
mo" a sua teoria. Mas, Fidel Cas-
tro que, antes de ser comunista
convicto, é urn mero mercantilizan-
te das suas qualidades revoluclo-
nárias, voltou o caminho e passou
a funcionar no ârnbito da RUssia.
Em relação ao Vietnam do Norte,
O que vern ocorrendo n.o e due-
rente. Na medida em que a China
prometia ao Vietnam do Norte
apolo para enfrentar Os sulistas,
o Govêrno de H a n 6 i andava
no sentido da China. Mas, na ho-
ra em que foi necessário a China
tornar posição, comecou a exigir

antes de tudo uma prova de sub-
missão absoluta. E na hora, o Go-
vérno de HanOi passou a andar no
sentido da RUssia Comunist. Ve-
rificamos pelo noticiário da im-
prensa que o Partido Comunista
do Vietnam do Norte cornunicou a
China que cornparecerá ao Con-
gresso dos Partidos Comunistas,
liderado por Moscou Em relação
A Africa do Norte, o fenôrneno não
é diferente. Na medida em qué a
China prometia apoio aos partidos
africanos novos, entre os quais 0
da Argëlia, contra prestaçao da sua
irrestrita submissão a orientação
de Pequim, a • China interpretou,
em certa oportunidade, as grandes
esperanqas do povo negro, mas, na
medida em que os governos pro-
curavam apoio em suas forcas,
estas não compareciam. E o re-
sultado e que a Argélia, que Cs-,
tava dentro do âmbito comunista
de Pequim, passou agora a girar
no ãmbito comunista da RUssia.
E como a própria China Comunis-
ta Ja denunciou e denunciou bern,
para a tranqUilidade do mundo,
ha, evidentemente, urn entendi-
mento tácito entre 0 bloco sovi&
tico de Moscou e o Bloco Ociden-
tal, a respeito de certos principios
de politica interncional. Na me-
dida em que êsses entendimentos
se alargarexn, evidentemente que
a paz começa a se desenhar mals
certa para 0 mundo. E isto tern
reflexo direto não so na America
do Sul, mas, tambérn no Brasil e
em nossa Minas Gerais. 2 que Os
Comuflistas passarão a se desiludir
daqullo que conheciam so através
da propaganda, mas que, agora,
irão ver através dos fatos. Se o
Comunismo não resolve o proble
ma da prosperidade, do bern-estar,
sacrificou inütilmente a liberdade.
Mas, nesse resultado fatidico da
orientacao comunista os resulta-
dos, em relacão a comunismo de
Pequim, são absolutamente desas-
trosos. Mao-Tse-Tung, se prestou
algum serviço ao seu Pals, e con-
fessamos que o . prestou, fracassou
inteiramente como pensador poli-
tico e, hoje, não deve passar. mes-

mo, de urn leitor de poesias ou de
urn filósofo em disponibilidade.

Estes fatos, Sr. Presidente, no
rneu entender, , devern ser, de yes
em quando, anotados pelas assem-
bléias politicas, para, sôbre Res,
atrair a opinião pUblica, porque
esta Se guia mais pelo momento
do que pelas pesquisas que pode
fazer e não faz.

Estou certo , ao noticiar êste fa-
to, de que uma nova perspectiva Se
abre para o mundo: se, na verda-
de, vamos. caminhar, senão no
mesmo caminho, pelo menos, pa-
ralelamente corn a RUssia e outras
NacOes dernocráticas, no sentido
da tranquilidade do mundo , nOs
vamos ganhando a esperança de
atingirmos realmente esta meta.

0 SR. PRESIDENTE - Corn a
palavra o Deputado Altair Cha-
gas.

0 SR. ALTAIR CHAGAS - Sr.
Presidente, Srs. Deputados.

Trago, hoje, três comunicacOes
do municipio de Galiléia, e urn re-
latório do Munlcipio de Inhapirn,
referente ao assunto de sempre:
pretericão, desrespeit 0 a Lei, per-
seguiqão no interior do Estado.

Prr mais que as autoridades
queiram desmentir ou empanar
aquilo que se passa no interior,
por mais que a imurensa não con-
venienternente inf'rrnada veicule
notIcias de que tudo vai bern no
interior, a dura realidade é outra:
todo urn trabaiho longo, c 2nscien-
te, bern intencionado, procurando-
se dar me1h-res condicOes de ensi-
no 'a infância de nossa terra, corn
a exigencia de exame de suficiên-
cia para professôras regentes de
classe, e ainda mais , corn a im-
plantacão de curses regionais e Se-
inanas pedagOgicas para aprimora-
mento dos niveis das professôras
leigas, todo êste -esforco vai se tor-
nando inUtil, porque as Inspetoras
Escolares admitidas e designadas
recentemente por mernorandos, as
Diretoras do interior do Estado,
nesta nova Administraqão, vêm
torpedeando todo êste trabaiho

Cada dia que passa chegarn no-
vas reclamaçOes de professôras

que prestaram exame de suflclên-
cia ou que fizeram cursos de Se-
manas PedagOgicas e outros cur-
sos regionais de aprirnoramento,
substituidas por meninas de ate
14 anos de idade, ou por profes-
sôras idosas de mais de 45 anos,
quase sempre - a tônica e uma
sO - apenas corn o segundo, ter-
ceiro ou quarto ano primárho.

Tirei cOpia dessas comunicaçöes
e passo-a a Taquigrafia, a fim de
que facarn parte integrante do
rneu discurso:

"Sr. Deputado Altair Chagas.
Isabel dos Reis Gomes, abaixo

assinada, professOra primária
tendo lecionado na Escola Combi-
nada de Sanucaia do Norte, nos
anos de 1962, 1963, 1964 e 1965,
sendo substituida no cargo pela
Srta. Maria da Conceição de Oli-
veira, por ordem da encarregada
da Escola, desrespeitando determi-
naçOes do Exmo. Sr. Secretário
da Educacão e Cultura do Estado
de Minas Gerais que proibiu qual-
quer substituiçao a não ser para
valer o sistema do mérito, conside-
rando que a substituta não apre-
senta grau superior ao da abaixo
assinada, vem requerer de V. Se-
nhoria a reintegracão no cargo a
que tern direito.

Nestes térmos, pede deferimento.
Galiléia, 11 de marco de 1966.
(a.) Isabel dos Reis Gornes".
"Exrno, Sr Altair Chagas.
Maria de Sousa, abaixo assinada,

prnfessôra primária, tendo lecio-
nado na Escola Combinada de Sa-
pucaia do Norte, durante os anos
de 1963, 1964 e 1965, sendo subs-
titufda no cargo pela Srta. Maria
Euldlia Scares por ordem da encar-
regada da escola, desrespeitando
determinaqOes do Sr. Governador
e do Secretário da Educação e Cul-
tura do Estado de Minas Gerais,
que proibiu qualquer substituiçao,
a não ser para valet o sistema do
ménit, considei-ando que a substi -
tuta não apresenta grau superior
em instrucao ao da abaixo assina-
da, vem requerer respeitosamente
• V. Exa. reintegracao no cargo
• que tern direito.



-814- 	 - 815 -

Nestes têrrnos, pede deferimento.
Galiléia, 11 de marco de 1966.
(a.) Maria de Souza".
"Sr. Deputado Altair Chagas.

Luiza Maria Nogueira, abaixb as-
sinada, professOra primária, tendo
lecionado durante os anos de 1964
e 1965, na Escola Combinada de
Sapucaia do Norte, ocupando a ca-
deira do 49 ano, tendo sido substi-
tujda pela Srta. Selma Alves Si-
queira, pela encarregada cia esco-
la, deixando de cumprir determi-
nacôes do Sr. Secretário da Edu-
cação e Cultura, que proibiu qual-
quer substituição, a nào ser para
adotar o sistema do mrito, cons!-
derando que a substituta so tern
o curso primãrlo, enquanto a aba!-
xo assinada cursou ate o 2' ano
ginasial, vem pedir a V. Senhoria
a reintegração na classe a que tern
direito.

Nestes têrmos, pede deferimento.
Galiléia, 11 de marco de 1966.
(a.) LuIza Maria Nogueira".
"RelatOrlo:

Maria Antônia de Souza— Res-
ponsável pela Escola Rural Combi-
nada Elias Januárlo - Córrego dos
Januários - Municipio de Inha-
pim.

Aos 16 de fevereiro de 1966, pOr
volta das 15 horas, chegou a mi-
nba res!dência a Sra. D. Orme-
zinda Bitaräes Netto, sen acorn-
panhante, José Andrade Quintela
(Zazu), e o chofer, Laércio Firmo,
juntamente corn o professor José
de Souza Lucas (do ex-PSD), cob-
cado no cargo pela Inspetora Ma-
ria de Lourdes Chagas Quintela, a
pedido de Maria Antônia de Sou-
za (da ex-[JDN). Trouxeram tam-
hem duas de suas candidatas: Ma-
ria do Carmo de Oliveira e Maria
Gomes da Silveira Zorzan, que
disseram ter a 2.a série ginasial,
mas não apresentarani compro-
vante. A InspetOra Municipal, e
D. Maria da Cruz, Inspetora
Seccional, pedirani-me que fizesse
urn levantarnento nos quadros de
classe de tôdas as escolas esta-
duais. Como a ordem partia . de
autoridade superior, apresentei-

ihes Os nomes das professôras e
também o grau de capacidade de
cada urna.

Quase não era necessãrio, pois
vim a saber que D. Ormezinda j&
havia feito rnna reunião em casa
d professor José de Souza Lucas,
e êste ihe havia apresentado as
meihores professôras da escola.
Ela j tinha em mãos a devida
lista. Pensei que fôsse mesmo urn
levantamento, mas era urn "cor-
te", como dizexn por aqui.

As professOras em 1965 eram:
Maria Antônia de Sousa - 10

fOrm'icão - Clamif. c • suficiência.
NiJza Teixeira Bicaiho 4. a série

e classif. c. Suficiência.
José de Souza Lucas - 4•a série

e nã-, classif. e. suficiênc!a.
Maria Aparecida Rodrigues - 2.

série - Ciassif. c. suficiência.
Carlota Costa e Silva - 4. 0 ano

primário - Classif. c. suficlência.
Catharina de Senna - 4,0 ano

prim ãrio - Classif. c. suficiência.
Sofia Viggiano - 4. 9 ano prima-

rio - Classif. c. suficiêncla.
Celia Pouzas de Oliveira - 2.

série - Classif corn suficiência,
mas logo substituIda.

Depois de ser assim apresenta-
do a Inspetora, ela disse-me que
ia fazer modificçOes, sendo que a
matricula ate aquela data era so
de 5 classes.

0 quadro feito por ela foi 0 se-
guini'e:

Maria AntOnia de Souza - Coor-
denadora.

José de Souza Lucas - 4.9 ano.
Maria do Carmo Oliveira - 1.0

ano A.
Maria Gomes da Silveira Zor-

zan - 1 .0 ano B.
Disse ela e o Sr. Zazu, quando

viram que nOs não deixdvamos sa-
ir a Catharina: Bern, esta ficará
por enquanto. E o Sr. José An-
drade disse assirn: Ela ficara, mas
por qualquer coisa é sO me comu-
nicar, que ela vai no bico da pens..
E a Catharina ficou corn o 2 0 ano.

Sobrou uma classe e na hora
êles não tinham outro candidato,
então fiz tudo para ela colocar 0
José do Carino Dias, moco que tern

o curso ginasial completo, sendo
que foi diplomado nos primeiros
lugares em notas; e além de tudo,
foi substituto durante do! 8 anos, e
sempre q u e charnado atendia
prontamente. A Inspetora fez to-
das as perguntas a respeito do mo-
ço. SO faltou perguntar se êle per-
tencia a ex-UDN ou ao ex-PSD,
mas enfim, por muita insisténcia,
cobocou-o para reger a classe do
39 ano. Dona Ormezinda, depois de
visitar a escola , voltou a cidade.
So me despertou maldade, quando
ela me disse que tomasse posse no
outro ci. Pensei então: Como p0-
de ser? Se não veio ainda nomea-
ção, e Dona Maria de Lourdes
Chagas Quintela exonerada?

Resolvi ir ate a residência de D.
Maria da Cruz, Inspetora Seccio-
nal, sendo que na Ociasião, 0 Dr.
José Andrade Quintela mandou
alguém espionar o men destino.

A Inspetora Seccional disse-me
que regesse a minha classe, porque
a Secretaria não me aprovaria co-
mo Coordenadora, uma vez que
näo o sou. 0 Sr. José de Andra-
de disse-me que não é Inspetor,
mas que fiquei na Escola porque
êles quiseram, e porque o men pal
fez a casa e é do lugar, mas qual-
quer hora êle poderia tirar-me e
colocar-me, pois eu deveria bern-
brar que agora êles mandam. 0
Sr. não acha, Dr. Altair, que isto
é uma vergonha? E' algo abaixo de
classificacäo?

Ainda não cheguei ao fim. Vol-
tel e trabalhei sem • reger classe
ate o dia 26 de fevereiro, quando
houve urna reunião da Inspetora
corn tôdas as professôras do mu-
nicipio. Levei a ela o rneu caso e
ela me disse que ia afastar do car-
go o professor José do Carmo Dias,
e regesse a classe, ate segunda or-
dem. Ate vir a minha nomeaç5.o.

Não concorclei, pois Maria Go-
flies e menos capacitada. Disse
que tern, a 2a série, mas não apre-
sentou comprovante. Portanto, me-
ihor seria ficar o professor e afas-
ta-la; mas D. Ormezinda disse que
Maria Gomes foi colocada, era das

"dela". 0 senhor calcule, Senhor
Deputado, quanta injustiça. 0 Se-
nhor sabe muito meihor do que
eu pois sinto de perto so 0 men
problerna e o Senhor ye e sente 0
de todos os que sofrem, não é?

Mas voltei e ainda permaneci no
cargo ate o dia 15 de marco, mas
a mesma Inspetora disse-me que
eu não receberia o tempo, ate vir
a nomeacão que ela fOra buscar,
mas não me deu satisfação ao vol_
tar de Belo Horizonte, e seno as-
sim, tomei uma resolucao por ver
que os alunos de Maria Gomes Li-
cariam prejudicados, por não ser
ela bern capacitada e por eu ter
direitos.

Sendo que eu -ndo receberia, pois
o Sr. José Andrade Quintela e o
Deputado Gulihermino . de Olivei-
ra garantirarn 0 pagamento a ela,
mesmo se ela ficasse em sua casa.
Quando ela me disse isto, resolvi
tomar medidas outras, pois ne-
nhum Deputado da ex-TJDN tra-
tou de me pagar, pois para rece-
ber sempre trabaihel honestamen-
te.

Dividi, entäo, uma classe do 1.0
ano inicial corn 61 alunos e a
Inspetora se recusou em dividi-la.
Mandej buscar a professôra Nilsa
Teixeira Bicall-io, e coboquel-me
corn o 1.0 por opinião do povo do
lugar, ex-PSD e ex-UDN, e nâo
pela ordem da Inspetoria, que me
deixou sent unia soluçao. Dia 15
de marco, as 7 horas da manhä,
Liz urna reuniäo que se compunha
da professôra Maria Gomes de Sil-
veira Zorzan, do Sr. Aristides de
Souza Bispo (men pa!), Os profes-
sOres José de Souza Lucas (ex-PSD)
e .José do Carnio Dias, ex-UDN,
pois rião deseava suspeita algu-
ma. Expus-Ihes o problema. Con-
videi 10 liomens de responsabilida-
cie pertencentes a ex-UDN e ao
ex-PSD e êles serviram de teste-
munhas do que eu disse , e devem
provar tudo cjuanto for necessa-
rio.

Eu Ihe disse (resumindo): Para
fazer justiça, a senhora ficarà
afastada do cargo, eu regerel a
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classe do 40 ano, o professor José
de Souza Lucas regerá o 10 ano B
e a senhora ira tratar corn D. Or-
mezinda, sendo que ate aquêle dia
não havia sido publicada a dispen-
sa da ex-Inspetora, D. Maria de
Lourdes Chagas Quintela, a qual
não me incitava a agir, mas não
deixava de "abrir os meus olhos".

Eu disse a professôra Maria Go-
mes que ela ficaria afastada ate
vir uma comunicacão para mim, e
fui adiantando que tudo resolve-
rão comigo, mas dentro da let, fo-
ra nem urn passo. Se encontrarern
urna lei de nomear-me so corno
coordenadora, deixarel a regência
de classe,, ou então, se dentro da
lei a Secretaria mandar-me deixã-
la, para a senhora assumir o car-
go, estou pronta a abandonar, mas
so corn ordern superior as ordens
de Inhapirn. Senher Deputado: al-
go implica neste caso, porque se
rnandarern-me "ernbora" ou tenta-
rem tirar urn dos professôres que
jã estão em exercicio, ou o profes-
sor José do Carmo, o povo do lu-
gar não ficaré. satisfeito, pois es-
tao todos revoltados, sem levar em
conta opinião dos ex-partidos. 0
rneu pal que construiu a casa, em
terreno que ainda e do Estado, fe-
chará a casa, e o povo em massa
responsabilizará o Sr. José Andra-
de Quintela. Disse êste que flOS
não receberemos êste tempo, mas
por enquanto estamos tratando de
direitos. Darei o meu lugar a ou-
tra coordenadora Ou então o ES-
tado me dispensa e o povo fecha
a casa.

Levo tôda esta história ao co-
nhecirnento de V. Exa. para que
al não cheguem suspeitas absur-
das a meu respeito. Senhor Depu-
tado, c o m o ainda não fui no-
meáda coordenadora, permanece-
rei em minha classe, cumprindo o
meu dever e. não arredarei o pé
para ninguém, pois estou cursan-
do o 2° ano de £orrnacäo e fui clas_
sificada em 3° lugar no Curso de
Suficiência em 1965.

Comunico-ihe também que ne-
nhum pai de aluno quer Maria Go-

mes como professôra, pots seus
próprios parentes revoltararn-se
corn as modificaçOes, porque ela. j
foi professôra e não deu bons re-
sultados.

Não acho justo tirar urna con-
cursada e colocar uma que nem
sequer apresentou cornprovante de
habilitacão.

Sr. Deputado, e mesmo como
disse o Senhor Zito: a justica que
flão faiha e so a divina. Que Nos-
sa Senhora não deixe faihar a ter-
rena.

Maria Antônia de Souza".
Sr Presidente, Srs. Deputados.
Irnediatam ente a comunidade lo-

cal, sem distincao de partidos,
concorreu para a construção de
urn magnifico prédio escolar. Não
foi o Estado que construiu o pré-
dio. Fol a comunidade - fazen-
deiros, pertencentes a tôdas as
correntes partidárias, todos Os mo-
radores daquela região rural de
Inhapim se reuniram, num ver-
dadeiro reconhecimento da nëces .

-sidacle do curso primário naquele
recanto, para construir 0 prédio.
Esse esforco teve como objetivo
evitar que os filho daqueles con-
tribuintes para a construc5.o do
prédio tivessem.que Ir a cidade
freqüentar escol e para que, no
tempo de chuva, não tivessem
que enfrentar o barro, podendo, all
mesmo, receber instrucão prima-
na. Imediatamente, também, ti-
vemos o cuidado de selecionar os
professôres. Assim, a coordenação
da escola fol entregue a professô-
ra Maria AntOnia de Souza que, na
ocasiào, possuia 0 curso ginasial
e cursa, agora, o segundo ano de
formaeão, perfeitamente habilita-
cia, portanto. Tambérn, flão nos
ativemos ao problema de corrente
partiddria, porque arregimentamos
professOres de várias correntes.
Posso citar 0 jovem José de Sousa
Lucas, que possui a 4.a serie gina-
sial, filho de chefe pessedista lo-
cal, que também está lecionando
descie a fundacão da escola".

Pois bern, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, todo êsse esfOrco dos

rnoradore5 daquela localidadé está
ameacado de ir por terra, porque
desde o inicio désse GovOrno a no-
va inspetora municipal de Inha-
pim, a Professôra Ormézinda El-
tarães Netto, acompanhada do Sr.
José de Andrade Quintela que
rião e Prefeito, que não é adjunto
de Promotor, que não é represen.
tante da Secretaria de Educação
mas simplesmente chefe do ex-P
SD em Inhapim, está acompa-
nhando a Inspetora a tôdas as
escolas rurais. Quer êle tirar esta
rnOça que no m:mento está cur-
sando o 20 ano de forrnacão, para
colocar Uma leiga, que tern apenas
0 40 ano primário. 0 quo aconte-
ceu foi o seguinte: Os moradores
daquela localidade, de tôdas as
correntes partidárias, inclusive do
ex-PSD, se reuniram para cons-
ruir urn prédio para funcionamen.

to da escola rural e nào permitem
seu funcionamento corn persegui-
cão. A professôra Maria Aritônla
de Souza continua all exercendo
as sua5 funcOes e todos os demais
professôres, não obstante a inspe-
tora local e o Sr. José de Andrade
Quintela, que näo é autoridade.
dizerem a ala que não receberá Osseus vencimentos.

No faco êste relato para expil-.
car aos Srs. Deputados 0 que esta
acontecendo n o municiplo d e
Inhapim. Registro esta ocorrên..
cia, respoflsabjlizando desde já, a
professOra Ormenzjnda Netto e o
Sr. José Andrade Quintela, chefe
do ex-PSD naquela cidade de Inha-
pirn, pelo que acóntecer. 0 ambi-
ente no Córrego dos Januários,
onde funciona a Escola Combjna-
cia Elis Januárió, é dos mais ten-
SOS, uma vez que 05 pais dos alu-
irns estão revoltados corn a pre-
tensão dessas pessoas, Substituindo
professoras que estão cursando o
Colégio Normal Oficial em Inha-
pim, por, professôras leigas 0 po-
vo daquela cidade poderá ir as üi-
tirnas ccnseqüências, usando mes-
mo de violência, para impedir a
sanha administratjva e negativa
do atual gov6rno naquela comuni-

dade , prejudicando, assim, as cr1-
anças do municlpio.

Tenho aconseihado a todos no
sentido de que procurem resolver
o caso corn prudéncia e calma, näo
agindo corn violência, porque te-
nho esperança de que tudo acabará
em paz, se reexarnjnarmos o as-
sunto. Não acredito que o Sr. Se-
cretári cia Educação, bern como
o Governador do Estado, quando
tiverem conhecimento dêsse fato,
permitarn a sua continuidade.
Mas, quanto a ameaca, persiste. Fi-
ca o registro desta Tribuna para
se fixarem devidamente as res-
ponsabilidades.

O SR. PRESIDENTE - Tern a
palavra o Sr. Sebastião Anastáclo.

o SR. SEBASTIAO ANASTACIO
Sr. Presidente, Srs. Deputados.

Ouvimos corn a atencao costu-
meira o discurso do nobre Deputa-
do Altair Chagas, que trouxe ao
conhecimento da Casa, fatos ocor-
nidos em sua regiào. Quero afir-
mar aD Deputado Altair Chagas
qua, no preenchimento de vagas,
estd sendo nigorosarnente obedeci-
cia a orientaçao da Secretaria de
Educacão. Tenho conhecimento de
que o Prefeito do municiplo a que
faz referência o Deputado Altair
Chagas, pessoa corn a qual mante-
nho as melhores relaçOes, disse
que a autoridade all era êle e que
ficariam as professOras que êle
quisesse. Devo dizer a todos que
o Prefeito do munlcipio n.o é au-
toridade para agir em escolas es-
taduais, e, sim, o Sr. Governador
do Estado e o Sr. Secretárlo de
Educaçao. As autoridades escola-
res all estão agindo corretamente.

0 motivo , Sr. Presidente, que
nos traz a esta Tribuna, é para
falar sôhre problema regional. Co-
mo todos sabem, sou da região do
Vale do Rio Doce, qua ci povo mi-
neiro, bern como o povo brasileiro,
conhecem pouco, mas, aqueles que
tern a felicidade de conhecer aquê-
le Vale, sabem qua é urna reglão
que se faz por Si, porque Os govêr-
nos pouco tern feito por ela, ou
melhor, näo tern acompanhado 0
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desenvolvirnento all realizado por
seus próprios Iiihos. 0 Vale do
Rio Doce comeca perto dé Belo
Horizonte.

A cidade natal do nosso Gover-
nador, Caeté, flea no Vale do Rio
Doce.

Mas, consideramos, mesmo, 0
Vale do Rio Doce, da Usirninas
ate o mar. Pois bern, uma reglão
que ja conta corn várias indüstrias
na cidade de Valadares; que con-
ta corn cidades florescentes as
margens do rio é, parece men-
tira, uma região que flO possu
vias de comunicacOes a não ser a
estrada-de-ferro. 0 Sr. Governa-
dor do E.stado, quando candidato,
disse, na nossa região, que êle fa-
na do Vale do Rio Doce, a base da
sua administração. E declarava
rnais que tudo que fôsse feito no
Vale do Rio Doce êle responderia
corn enormes vantagens, não so
Para a região rnas, tambérn, Para
Os cofres püblicos. Prorneteu e vai
construir a Estrada do Rio Doce.
Esta estrada servirá as cidades de
Aimorés, de onde partirá, passan-
do por Itueta, Respldndor, Coase-
lheiro Pena, Galiléia, Iturniritinga
e Governador Valadares, margean-
do a estradade-ferro Vitária-Mi-
nas, dai prosseguindo ate Fabricia-
no. Dado o nürnero de cidades
que serão servidas por esta estra-
da, poderemos aquilatar a impor-
tância da mesma. Disse mais o Sr.
Governador que esta estrada terá
que margear a estrada-de-ferro
Vitória-Minas, porque, nos grander
paises, paralelas as grandes estra-
das-de-ferro, são construidas gran-
des rodovias. Mar, êsse programa
é urn programa a ser, ainda, rea-
lizado. Os cofres publicos estào
vazios, necessitando de muito di-
nheiro, e se não me engano, o Go-
vêrno arnenicano fornecerá dinliei-
ro suficiente Para a construcão
desta estrada. Mar, enquanto isto
näo acontece, problemas inadiá-
veis clamam por providéncias. Ai
da agora, recebi das Cooperativas
de Aimorés, de Resplendor e de
Conseiheiro pena' urn memorial

dirigido ao Governador do Estado,
solicitando providências urgentes,
Para que 0 transporte, naquela re-
gião, não fique a espera de melho-
res estradas.

De acôrdo corn o memorial, cuja
cópia tenho em. rneu poder e que
passarei a ler dentro de alguns
instantes, será inaugurada, no dia
15 de abril, uma grande fãbnica
de leite em pó na cidade de Vala-
dares. A nossa região é uma das
maiores produtoras de leite do Es-
tado e fornece leite Para o Rio,
em condiçôes difIceis. Esse pro-
duto é embarcado em carninhOes-
tanques, em plataforma da estra-
da-de-ferro, permanecem, as ye-
zes, por mais de 24 horas, a espera
de transportes. Acontece que, as
vêzes, o leite chega azêdo a seu
destino, corn grandes prejuizos pa-
ra a Cooperativa. A inatiguração
desta fábrica de leite em pO vern
trazer flovos horizontes Para a
producao leiteira da minha região.

E' por isto que as cooperativas
enviaram êsse memorial ao Gover

,nador, pedindo o alargamento e a
construcão de pontes, Para que,
em pouco tempo, possam !azer
urna estrada em que Os caminhôes-
tanques possam transportar o lei-
te da minha região Para Governa-
don Valadares.

E o seguinte o memorial:
"(Cópia)
Conseiheiro Pena, 8 de marco de

1966.
Exmo. Sr. Israel Pinheiro -
M.D. Governador do Estado de

Minas Gerais.
Belo Horizonte - MG.
Senhor Governador:
Congratulamos corn o Govêrno

de V. Exa. pelo fato de, a primei-
ra vez, térmos na direcao do Esta-
do de Minas Gerais urn homein
que tao bern conhece a situacão
real do Vale do Rio Doce, p018 que
aqui lutou muitos anos, nã.o so no
exercicio de cargos püblicos, bern
como em atividades panticulanes.
Certos. estamos de que ninguém
mais que V. Exa. está compene-
traclo do verdacieiro papel que re-

presenta Para a neglão, no que
concerne aos probiemas da agri-
cultuna e da pecuária de leite e de
corte.

A Cia. Leite Gloria, corn fábnica
de leite em pó, sede em Itapenu-
ma, estã construindo urna Usina
Moderna, em Governador Valada-
res, estando a inauguração pnevis-
ta Para 15 de abril de 1966, o que
virá dar urn impulso a pecuária
de leite de todo o Vale.

As cooperativas de leite de Con-
seiheiro Pena, de Resplendor e de
Airnorés vêem surgir a grande
oportunidade de receber preço
mais condizente corn os custos de
pnoduçao.

Surge aqul urn problema, que é
o de falta de stradas, ligando es-
tar cidades e tôda a região a Go-
vernador Valadares, o que nos le-
va a vir a presenca de V. Exa.,
Para sollcitar:

1.0) Patrolamento da Estrada II-
gando Governador Valadares, par
tindo da localidade de São Vitor,
Gauléla, Conselheiro Pena, Penha
do Norte, Resplendor e Almorés.

2.9 ) Construir algurnas pontes de
madeira

3.9) Construcão de alguns tre-
chos de estradã e em seguida seu
patrolamento.

.4.0) Encascalhamento de alguns
trechos Para darem passagem nas
Aguas.

5.0) Pedjrjamor prioridade Para
esta estrada, considerando a pro-
ximidade de inauguraçao da fá-
bnica de leite em pó e o alcance
quo isto representa Para or nossos
produtores de leite. Sërá uma solu-
ção provisoria mar de grande e
imediato alcance Para tôda a re-
gião, enquanto se concretizam os
anunciados pianos de V. Exa., da
nodovia margiando a E.F.V.M.,.o
que será a Redenção do Vale do
Rio Doce.

Certos de ter em V. Exa. o major
defensor da negião, mere ê do
conhecimento "In loco" de todos
os grander problemas da reglão,
contamos corn o seu decidido apoio.

Amaury Vieira - Pres. Coope-
rativa Cons. Pena

Walace Cintra - Dir. Comercial
Coop. Cons. Pena.

Luiz Gonzaga Bastos - Cons.
Administrativo.

Izaias Freitas Mozzer - Pres.
Coop . Resplendor.

Leovergildo Izidoro Pereira -
Dir. Sec. Coop. Resp.

Plinio Fernandes Santos - Cons.
Fiscal Coop. Res.".

Sr. Presidente, Senhores Depu-
tados. Está aqui a reclamacão das
cooperativas da minha região. Fa-
go votos Para que se tome reali-
dade o grandé piano de Govêrno
do Governador Israel Plnhelro,
lembrando, aqui, que tudo o que
ha de melhor na minha reglao fol
feito por êie. A estrada ploneira,
ligando TeOfilo Otôni e Valadares,
quando aquela cidade ainda esta-
va isolada do resto do Estado; a
Usina Acucareira que iá está; a
Cia. do Vale do Rio Doce marcam,
perfeitamente, as caracteristicas
dêsse homem que, agora, no Go-
vêrno, promete a minha região, a
sua redençäo. A redencáø do Vale
do Rio Doce, Senhores Deputados,
é urn grande passo Para a, eman-
cipacão econôm!ca de Minas e
tambérn do Brash.

0 SR. PRESIDENTE - Tern a
palavra o Sr. Maurflio Cambrala.

0 SR. MAURILIO CAMBRAIA
- Sr. Presidente e Srs. Deputa-
dos. Depois de urn curto peniodo
de ausência desta Egrégla Assem-
biéia, retorno, hoje, corn grande
prazer Para mirn, ao honroso e
cordial convivlo dos Srs. 11utres
Deputados, que cOmpãem o Legis-
lativo de Minas Gerais . E ache!,
então, que reiniciando, nesta As-
sembléia, as minhas atividades
parlamentares, como fol sempre a
minha preocupacão, as mhnhas
primeiras palavras , nesta Tribuna,
deveriarn onientar-se em urn sen-
tido que se revestisse de real al-
cance social. E', por Isto, que aqul
estou Para tecer consideraçöes so-
bre leituras que pude fazer netes
ültimos dias, em jornals da Capi-
tal, quando, corn sincera tranquil-
lidade e real satisfaçäo, pude ler
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que 0 Govêrno do Sr.. Israel P1-
nheiro tern como uma de suas
preocupaçôes principals v 01 t a r
suas vistas para 0 prablema do me-
nor abandonado. E' de nossa au-
toria 0 Requerimento feito, ainda
recentemente, nesta Casa, pedin-
do a constituicão de urna Comis-
são Parlamentar, para reexaminar
em Belo Horizonte e em todo o in-
tenor do Estado, êste angustiante
probléma, Comissão esta que, at)
reunir-se pela primeira vez, ele-
geu seu Presidente 0 nobre, honra-
do e dinâmico Deputado José Ma-
ria Magalhães. Acabo de saber de
S. Exa. que o Exmo. Sr. Juiz de
Menores de Belo Horizonte já foi
ouvido por aquela Comissão sôbre
o problema do menor abandonado
na Capital e no interior do Esta-
do. Quero reafirmar a esta Casa e
ao povo de Minas Gerais que 0 meti
propósito insistente como membro
desta Comissão e contando corn a
boa vontade - de seu Presidente e
de seus ilustres membros é traba-
ihar no sentido de que Os nossos
labores, naquele Orgäo, colimem Os
seus objetivos. E se não temos na-
quela tarefa uma posição executi-
Va, poderemos, pelo menos, ofere-
cer ao Govêrno de Minas todos os
dados que pudermos colhêr, todo
o estudo que pudermos, realizar,
para que as autoridades adminis-
trativas do momento possam ter,
no nosso trabaiho, uma colabora-

- cão que ihes facilite e ihes permi-
ta uma solucão ainda mais escia-
recida, de alcance ainda maisam-

• plo , para dar 'a crianca que peram-
bula noite e dia pelas nossas ruas
urn destino diferente daquele que
aguarda, pois que, ao esmolar ou
dormir pelas calçadas madrugada
a dentro, terão as nossas crianci-
nhas, indefesas e abandonadas,
urn destino diferente daquele a que
são conduzidas: o crime ou a mendi-
cãncia. 2 preciso então que cuide-
mos da criança de hoje para não
punirmos o homem de amanh5, e
para que êsse homem de amanhã
não sendo criminoso, não seja
também, fundamentairnente, urn
mendigo. Desejo, nesta hora, apre-

sentar sinceras congratulaçôes 'a
S. Exa., Bra. primeira dama do
Estado, Da. Coroaci Pinheiro, ao
Exmo. Sr. Secretârio do Interior,
nosso nobre colega nesta Assem-
bléia, Dr. Luiz Fernando Azevedo,
ao Sr. Diretor do Departamento
Social do Menor, Dr . Jorge Las-
mar, ao Sr. Moacir Pimenta Brant,
dignissimo Juiz de Menor na Ca-
pital, pelas providências que vêm
tendo nesta hora , no sentido de
que os Orgãos responsãvei5 por tao
mOmentoso e crucial problema pos_
sam dinamizar-se, entenderse e
entrosar-se, no sentido de que, em
Belo Horizonte e em Minas, êste
problema do .rnenor abandonado,
que não pode ficar alheio As vistas,
ao pensamento e 'a preocupação
dos homens pUblicos de Minas, te-
nha, pelos zeus responsáveis dire-
tos e indiretos, a soluçãO mais ur-
gente e mais adequada.

- Esgotada esta hora, segue-se a

DISCUSSAO E voTAcAo DE
PRoPosIcOEs

O SR. PRESIDENTE - Estão
abertas as inscricöes pára a- Rèu-
nião Qrclinária de segunda-feira
prOxima.

Logo depoia- 0 Sr. Presidente
submete a discussão e votacão, ca-
da urn de sua yes, Os Requènimen-
tos ns. 1.164 e 1.165, Os quals são
aprovados, sern debates, o mesmo
ccorrendo corn as I-ndicacôes ns.
1.032,1.041, 1.055, 1.056 , 1.059,
1.060, 1.062, 1.066, 1.068 e 1.069.

REDAcAO FINAL

Parecer de Redação Final do
Pro,jeto n° 3.540/65, do Sr. Gover-
nador do Estado, o qual autoriza 0
Estad-j a contrair corn a União o
empréstimo de Cr$ 20.000.000.000.

Em discussão. (Pausa). Não ha
cradores inscnitos. Encerro a dis-
cussao.

Em votacão. Os Srs. Deputados
que 0 aprovam queiram permane.
cer como se acham. (pausa).
Aprovado.

—Asanção,

- Não havendo mais matéria a
ser apreciada nesta parte da Reu-
nião, passa-se a

2. 1 PARTE DA ORDEM DO DIA
PROJETOS EM 2.a DISCUS$AO
- Submetidos 'a 2_a discussão e

votação, são aprovados, cada urn
de sua yes, sein debates, artigo por
artigo, Os projetos seguintes:

Projeto n9 1.433/65, do Sr. Flo-.
rivaldo Dias, o qual autoriza 0 Pc-
der Executivo a permutar terreno
corn a Prefeitura de Aimorés.

Projeto nc 1.990/65, do Sr. João
Belo, 0 qual autoriza o Poder Exe-
cutivo a fazer doacäo de préd.to ao
municipio de TOmbos -

Projeton° 3.161/65, do Sr. José
Maria Magalhaes, o qual autoriza
o Govêrno do Estado a doar urn
(erreno no bairro Santa Efigênia
ou adjacências, em Belo Horizonte,
ao Conseiho Particular da Socie-
dade de SAO Vicente de Paula, da
ParOquia de Santa Efigênia.

- A Comissäo de FinanQas -

PROJETOS EM 3- a DISCUSSAO

- 0 Sr. Presidente, logo depois,
submete 'a 3.a discussão e votacão,
cada urn de sua vez, Os Proj etos
abaixo, os quais são aprovados,
sern debates:

Projeto n° 2.025/65, da Bra. Ma-
ria Pena, o qual transforma em
Grupo Escolar as Escolas Reunidas
de São Sebastião do Oeste, corn a
denominação de Governador Ma-
ga]hães Pinto.

Projeto no 3.153/65, do Sr. Ibra-
him Abi-Ackel, o qual determina
que a escrituracão dos livros fls-
cais sômente terá valor se estiver
sob a responsabilidade de contabi-
lista.

A Comissäo de Redação.

ENCERRAMENTO
O SR. PRLSID-ENTE - 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..

dinria de logo mais, As 20,00 ho-
ras, corn a Ordem do Dia já publi-
cacla, bern assim para a de ama-
nhã, 'as 9,00 horas, também Extra-
ordinéria, corn a seguinte Ordem
do Dia:

ORDEM DO DIA

Reunião Extraordjnária
(26-3-66)

As 9,00 horas:
Discussão dos vetos totals opos-.

tos as Proposiçöes de Leis ns.:
2.876, que autoriza o Govêrno do

Estado a criar urna Escola Normal
Oficial na cidade de Barra Longa.

2.880, que autoriza 0 Govêrno do
Estado a criar uma Escola Normal
Oficial na cidade de Senador Fir-
mino.

2.933, que autoriza o Govêrno do
Estado a construir prédio destina-
do As Escolas Primárlas da sede do
Distrito de Estêvão Araüjo , Muni-
cipio1 de Ervãlia.

3.021, que cria a Comissão Esta-
dual de Formação Profissional -
(CEFORP).

3063, que autoriza o Govêrno do
Estado a construir prédio destina-
do its Escolas Pnimárias cia sede
do Distrito de Araponga, MunicIplo
de Erválla.

—0 Sr. Presidente convoca, am-
da, para a Reunião Ordinária de
segunda-feira, dia 28, as 14,00 ho-
ras, ccrn a seguinte Ordem do Dia:

ORDEM DO DIA 28-3-66
La Parte

Das 14 As 15 horas:
Leitura e aprovacão da Ata.
Expediente, Inclusive leitura e

apresentação de pareceres, proje-
tos, eomu.nicaçöes, requerimentos e
indicacôes.

Das 15 As 16 horas:
Discussão e votacão de parece-

res, requerimentos, comunicaçOes e
indicaçöes.

Discussão e votacão de redaçöes
finals.
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Das 16 as 18 horas:

l.a discussão do Projeto n9 3.577
/66, do Sr. Governador do Estado,
o qual autoriza doacao de area de
terreno ao Govêrno Federal para
funcionamento de Centro Regional
de Pesquisas Educacionais João Pi-
nheiro, do Ministério da Educacão.

2.° discussão do Projeto n. 3.484
/65, do Sr. Governador do Estado,
o qual cria Colégio Normal Oficial
na eldade de Abaeté.

2.a discussão do Projeto no 3.485
/65, do Sr. Governador do Eitado,
o qua! crla 0 Colegio Comercial
Oficlal de São Lourenço.

2.a discussão do Proj eto no 3.495
/66, do Sr. Governador do Estado,
o qual cria o curso secundário de
2.0 ciclO no Coléglo Normal Oficlal
Vital Bras!! de Campanha.

2.a. discussão do Projeto n. 3.508
/66, do Sr. Governador do Estado,
o qual concede auxilio financeiro
ao Sindicato dos, Assistentes So-
ciais- do Estado de Minas Gerais

2.a discussão do Projeto nQ 3.526
/66, do Sr. Governador do Estado,
o qua! autoriza 0 Govêrnc dO Es-
tado a permutar imóvel corn a So-

ciedade Goncepcionista do Ensi-
no.

2.a discussão do Projeto nc 3.560
/66, do Sr. Governador do Estado,
o qual abre a Secretaria de Estado
da Edücação, para o Conseiho Es-
tadual de Educação, 0 crédito es-
pecial de Cr$ 64.800000.

3.° discussão do Projeto n o 3.477
/65, do Sr. Governador do Estado,
o qual autoriza a concessão de au-
xilio, em titulos da Divida Püblica
Estadual, para constituicao do pa-
trimônio da Fundacão para Prote-
cão e Amparo dos Trabalhadores
nas Indüstrias Extratjvas do Esta-
do de Minas Gerais.

3.a discussão do Projeto n° 3.530,
/66, do Sr. Governador do Estado,
o qual dispöe sôbre a desapropria-
cão de bens e instalaçães elétricas
pertencentes a Prefeitura Munici-
pal de Plum-i.

3.a discussão do Proj eto no 3.541
/66, do Sr. Governador do Estado,
o qual concede pensão a Dona Ju-
lieta Fernandes de Rezende.

2.a discussão do Proj eto n° 3.564
/66, do Sr. Mario Hugo Ladeira, 0
qual dá a denominação de Con-
junto Orestes Diniz aos ediflcios
onde funcionam o Departarnento
de Lepra e Dispensárjo Central.

- Levanta-se a Retinião.

SUMARIO: - Comparecimento -
Ata - Discussa0 dos vetos totais
A's Proposicôes de Lei ns. 2.616
- 2.677 - 2.728 - 2.775 e 2.872.
- Requerixnen•to do Sr. Artur Fa-
gundes - Aprovação - Encerra-
da a discussão dos vetos - Vota-
cão - Chamada - Manutenção
dos vetos - Encerramento - Or-
dem do Dia.

COMPARECIMENTO

- As 20,13 horas, comparecem
os senhores:

Bonifácio de Andrada - Ledo
Borges - Mario Hugo Ladeira -
João Navarro - Reny Rabello -
Pinto Coelho - .Anuar Fares -
Agostinho Campos Neto - Altair
Chagas - Alvaro Sales - Alvimar
Mourão - Anibal Teixeira - Artur.
Fagundes - Ataliba Mendes -
Athos Vieira de Andrade - Augus-
to Zenun - Aureliano Chaves -
Batista Miranda - Benedito Xa-
vier - Carlos Eloy - Carlos Me-
gale - Cicero Dumont - Daniel
de Barros - Dermeval Pimenta F!-
Iho - Expedito Tavares - Flori-
valdo Dias - Geraldo Quintão -
Gerardo Grossj - Hermelindo Pai-
xão - Homero Santos - Hugo
Castelo Branco - Ibrahim Abi-Ac-
kel - Jairo Magalhaes - Jarbas
Medeiros - Jehovah Santos - Jor-
ge Ferraz - João Bosco - João
LuLz de Carvalho - João Vaz -
Joaquim de Melo Freire - José
Lujz Baccarjni José Maria Ma-
galhães - Ladislau Sales - Lélis

Chaves - Lücio de Sousa Cruz -
Maurilio Cambrala - Luiz Jun.
queira Manoel Costa - Maria
Pena - Martins Silveira - Ni-
canor Armando - Nunes Coelho -
Orlando Andrade - Otelino So! -
Paulino Cicero - Pires da Luz -
Raimundo Albergaria - Raul Fer-
nandes - Sebastiâo Nascimento -
Sebastião Anastdcio - Sette de
Barros - Sinval Boaventura -
Souza e Silva - Ulysses 'Escobar
- Waldir Morato - Waldomiro
LObo - Walthon Goulart - Wil-
son Chaves - Wilson Modesto -
Wilson de Paiva - Wilson Tanure.

- Corn a presença de 71 senhores
Deputados, o Sr. Presidente decla-
ra aberta a Reunião.

•ATA

O SR. RENY RABELLO - (2.0
Secretário) - Procede 'a leitura da
Ata da Reun.iã0 anterior, a qual é
aprovada, sem restriçOes. 	 -

o SR. PRESIDENTE - A Pau-
ta desta Reunião Extraordinária in-
thea a discussão e votacäo dos ye-
tos totais opostos as ProposicOes
de Lei ns. 2.616 - 2.667 - 2.728
- 2.775 e 2.872.

A Mesa vai passar 'a discussão e,
em seguida, 'a votacäo dos vetos,
de forma global. Qualquer Depu-
tado, na forma regimental, pode re-
querer destaque para votacão iso-
lada de quaiquer veto.

O SR. ARTtJR FAGUNDES -
(Pela ordem) - Sr. Presidente, re-
queiro a V. Exa., ouvido o plená-

277' Reunifio Extraordinária da Assembléia Legislativa, aos
25 de marco de 1966

PRESIDENCIA DO SR. BONIFACIO DE ANDRADA
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rio, seja adiada, por 10 dias, a dis-
cussão do veto a Proposicão de Lei
n. 2.728, que cria a Faculdade de
Odontologia e Farmácia em Mon-
tes Claros e em outros municIpios.
Formalizarei 0 pedido, encaminhan-
do a Mesa, por escrito, o Requeri-
rnento.

- Vêm a Mesa:

REQUERIMENTO

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

SOlicito de V. Exa., ouvida a
Casa, seja adiada por 10 dias a dis-
cussão do veto oposto Proposicão
de Lei n. 2.728, que dispOe sObre
a criacão de Faculdade de Odonto-
logia e Farmácia em Montes Cia-
ros e outros municipios.

Sala das Reuniöes. 25 de marco
de 1966.

(aa.) Artur Fagundes - Wilson
Modesto.

0 SR. PRESIDENTE - A Mesa
vai colocar em votação o Requeri-
mento do Deputado Artur Fagun-
des. Os Srs. Deputados que o apro-
yam queiram permanecer como se
encontram. (Pausa). Foi aprova-
do.

Fica assim adiada a discussão do
veto a Froposicäo de Lei n. 2.728,
por 10 . dias.

Em discussão os vetos as Propo-
sicOes de Lei ns. 2.616 - 2.677 -
2.775 e 2.872. Não ha oradores ins-
critos. Encerro a discussäo.

Em votação. A Mesa val nomear
como escrutinadores os Srs. Depu-
tados Sebastião Anastácio e Alvi-
mar Mourão.

CHAMADA

o SR. PRESIDENTE - 0 Sr.
Secretário vai proceder b. chamada
dos Srs. Deputados. 'A Mesa soli-
cita aos senhores Deputados que,
a medida que forem chamados, res-
pondarn "presente" para as devidas
anotaçöes.

O SR. SECRETARIO - (Paz a
chamada).

O SR. PRESIDENTE - 0 Sr.
Secretário vai fazer a segurida cha-
mada.

Feita a chamada, depositam
seu voto na urna os senhores:

Bonifácio de Andrada - Ledo
Boges - Mario Hugo Ladeira
João Navarro - Reny Rabello -
Pinto Coelho - Anuar Fares -
Agostinho Campos Neto - Altair
Chagas - Alvaro Sales - Alvimar
Mourão - Anibal Teixeira - Ar-
tur Fagundes - Ataliba Mendes -
Athos Vieira de Andrade - Au-
gusto Zenun - Aureliano Chaves -
Batista Miranda - Benedito Xavier
-. Carlos Eloy - Carlos Megale -
Cicero Dumont - Daniel de Barros
- Dermeval Pimenta Filho - Ex-
pedito Tavares - Florivaldo Dias

Geraldo Quintão - Gerardo
Grossi - Hermelindo Paixäo -
Homero Santos - Hugo Castelo
Branco - Ibrahim Abi.Acke1
Jairo Magalhães - Jarbas Medei-
ros - Jehovah Santos - Jorge Fer-
raz - João Bosco - Joäo Lutz de
Carvalho - João Var - Joaquim
de Melo Freire - José Luiz Bacca-
rini - José Maria Magalhães - La-
dislau Sales Léli Chaves -. Lu-
cio de Souza Cruz  Maurilio Cam-
braia - Luiz Junqueira - Manoel
Costa - Maria Pena - Martins
Silveira - Nicanor Armando -
Nunes Coelho - Orlando Andrade.
- Otelino Sol - Paulino Cicero -
Fires da Luz - Raimundo Alber-
garia -- Raul Fernandes - Sebas-
tião Nascimento - Sebastião Anas-
tdcio - Sette de Barros - Sinval
Boaventura - Souza e Silva -
Ulysses Escobar - Waldir Mora-
to - Waldomiro Lobo - Waithon
Goulart - Wilson Chaves - Wilson
Modesto - Wilson de Paiva - Wil-
son Tanure.

o SR. PRESIDENTE - Votaram
71 Srs. representantes do povo. Os
escrutinadores vão fazer a conta-
gem das sobrecartas. (Pausa).

O nürnero de sobrecartas confe-
re corn 0 nUmero de votantes.

Os escrutinadores vão proceder a
apuracão. (Pausa).

MANUTENcAO DOS VETOS

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
anuncia 0 resultado da votacäo sO-
bre a Proposicäo de Lei n. 2.616,
que é 0 seguinte: 71 votos "Nâo".
i' mantido o veto'total oposto pelo

Sr. Governador do Estado a refe-
rida Proposicao.

SObre a Proposicão de Lei ii.
2.677, o resultado foi o seguinte:
71 votos "Nâo". Fica mantido o
veto total e prejudicada a referida
Proposicao.

No tocante it Proposicäo de Lei
2.775, o resultado foi o seguin-

e: 71 votos "Näo". Fica mantido o
veto total do Sr. Governador. do
Estado e prejudicada a referida
Prop osicâo.

No que se refere a Proposicão de
Lei n. 2.872, 71 Srs. Deputados vo-
tararn "Nâo". Fica, pois, mantido
o veto total oposto pelo Sr. Go-
vernador do Estado.

0 SR. PRESIDENTE - Esgo-
tada a matéria constante da pauta,
a Mesa encerra a presente Reuniäo,
convocando os Srs. Deputados pa-
ra a Ordinária de segunda-feira
prOxirna, dia 28, as 14 horas, corn

a Ordem do Dia jd anunclada, e
convoca, ainda para a Extraordl-
nária, amanhã as 9 horas, corn a
seguinte Ordem do Dia:

ORDEM DO DIA
Reunião Extraordinária

2613166
As 9,00 horas:

Discussâo dos vetos totals opos-
tos as FroposicOes de Lei ns.:

2.876, que autoriza o Govêrno do
Estado a criar uma Escola Normal
Oficial na cidade de Barra Longa.

2.880, que autoriza o Govêrno do
Estado a criar uma Escola Nor-
mal Oficial na cidade de Senador
Firmino.

2.933, que autoriza 0 Govêrno do
Estado a construir prédio destina-
do as Escolas Primärias da sede do
Distrito de Estêvão Araüjo, Muni-
cIpio de Ervdiia.

3.021, que cria a Comissão Esta-
dual de Formacão Profissional (CE-.
FORP).

3.063, que autoriza 0 Govêrno
do Estado a construir prédio des-
tinado as Escolas Primárias da se-
de do Distrito de Araponga, muni-
cipio de Ervália.

- Levanta-se a Reuniäo.
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SUMARIO - Comparechnento -
Ala - Discussäo dos vetos totals
opostos as ProposicOes de Lei ns.
2.876, 2.880,. 2.933, 3.021 e 3.063
- Encerrada a discussão - Vo-
tacão - Chamada - Apuracão
- Manutencão dos vetos - En-
cerramento - Ordem do Dia.

COMPARECIMENTO

- As 9,14 horas, compareceram
os senhores:

Bonifácio de Andrada - Ledo
Borges - Mario Hugo Ladeira -
João Navarro - . Reny Rabello -
Pinto Coelho - Anuar Fares -
Agostinho Campos Neto - Altair
Chagas - Alvaro Sales - Alvimar
Mourão - Anibal Teixeira - Ar-
tur Fagundes - Ataliba Mendes -
Athos Vieira de Andrade - Augus-
to Zenun - Batista Miranda - Be-
nedito Xavier - Carlos Eloy -
Carlos Megale - Cicero Dumoit
- Délson Scarano - Expedito Ta-
vares - Florivaldo Dias - Geral-
do Quintão - Gerardo Grossi -
Hëlio Garcia - Hermelindo Faixäo
- Homero Santos - Hugo Castelo
Branco - Ibrahim AbiAckel - Jal-
ro Magalhães - Jarbas Medeiros
- Jehovah Santos - Jorge Ferraz
- João Bôsco - João Lu.iz de Car-
vaiho - Joäo Vaz - Joaquim de
Melo Freire - José Luiz Baccari-
ni - José Maria Magalhes - Mau-
nib Cambraia - Luiz Junqueira
- Manoél Costa - Maria Pena -

Martins Silveira - Nicanor Ar-
mando - Nunes Coelho - Orlan-
do Andrade - Otelino Sol - Pau-

lino Cicero - Pires da Luz - Ray-
mundo Albergaria -.Raul Fernan-
des - Sebastiäo Nascimento -
Sette de Barros - Sinval Boaven-
tura - Souza e Silva - Valdir Mel.
gaco - Waldir Morato - Waldo-
miro Lôbo - Waithon Goulart -
Wilson Modesto - Wilson dé Pai-
va - Wilson Tanure.

- Corn a presenca de 68 Srs.
Deputados, o Sr. Presidente decla-
ra aberta a Reunião.

ATA

O SR. RENY RABELLO (2.0 Se-
cretário) - Procede a leitura da
Ata da ReuniãO anterior, a qual e
aprovada, scm obsérvacOes.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
vai passar a pauta dos nossos tra-
balhos da Reuniâo extraordinária
de hoje. Discussão dos vetos totals
opostos as Proposicôes de Lei ns.
2.876, 2.880, 2.933, 3.021 e.3.063.

Os vetos serão discutidos e vota-
dos globalmente. Os Srs. Deputa-
dos poderao requerer destaque pa
ra discussäo e votacão de qual-
quer Proposicäo de Lei em pauta.

Em discussão Os vetos. Não ha
oradores inscritos. Encerro a dis-
cussão. Em votacäo.

A Mesa nomeia para escrutina-
dores Os Srs. Deputados Alvimar
Mourão e Raimundo Albergaria.

- 0 Sr. Secretário vai fazer a
chamada dos Srs. Representantes
do povo. E a Mesa solicita aos Se-
nhores Deputados que, na medida
em que forem chamados, respon-
dam a convocaçäo.

O SR. SECR,ETARIO - (Paz a
chamada).

O SR. PRESIDENTE - 0 Sr.
Secretdrio vai proceder a segunda
chamada dos Srs. Deputados.

A Mesa encarece aos nobres Re-
presentantes do povo que respon-
dam a mesma para as devidas
ariotaçUes.

- Feita a chamada, depositam
seu voto na urna Os senhores:

Bonifdcio de Andrada - Leäo
Borges - Mario Hugo Ladeira -
Joäo Navarro - Reny Rabello -
Pinto Coelho - Axivar Fares -
Agostinho Campos Neto - Altair
Chagas - Alvaro Sales - Alvimar
Mouräo - Anibal Teixeira - Ar-
tur Fagundes - Ataliba Mendes
Athos Vieira de Andrade - Augus-
to Zenun - Batista Miranda Be-
nedito Xavier - Carlos Eloy -
Carlos Megale - Cicero Dumont
- Délson Scarano - Expedito Ta-
vares - Florivaldo Dias - Geral-
do Quintäo - Gerardo Grossi -
Hëlio Garcia - Hermelindo Paixão
- Homero Santos - Hugo Caste-
10 Branco - Ibrahim Abi-Ackel -
Jarbas Medeiros - Jehovah San-
tos - João Luiz de Carvalho -
Joao Vaz - Joaquirn de Melo Frei-
re - José Lutz Baccarinj - Ladis-
lau Sales - Lücio de Sousa Cruz
- Maurilio Cambrala - Luiz Jun-
queira - Manoel Costa - Maria
Pena - Martins Silveira - . Nica-
nor Armando - Nunes Coelho -
Orlando Andrade - Paulino Cice-
ro - Pires da Luz - Rairnundo
Albergaria - Raul Fernandes -
Sebastiäo Nascimento -- Sette de
Barros - Sinval Boaventura -
Souza e Silva - Valdir Melgaco

Waldir Morato - Waldomiro
LObo - Walthon Goulart - Wilson
Modesto - Wilson de Paiva - Wil-
son Tanure.

O SR. PRESIDENTE - Vota-
ram 66 Srs. Deputados - Os ilus-
tres escrutinadores vão proceder,
agora, a contagem das sobrecartas.

—Foram encontradas na urna 66
sobrecartas.

A Mesa vai proceder a apuracáo.
(Pausa).

0 SR. PRESIDENTE - A Mesa
vai anunciar o resultado da vota-
cão.

O resultado da votacão da Pro-
posicäo de Lei n. 3.021 foi o se-
guinte: 62 votos "não" e 4 votos
em branco. Fica mantido o veto
do Sr. Governador e prejud.icad.a a
mencionada Proposicao.

Relativamente it Proposição de
Lei n. 2.876, o resultado 101 0 Se-
guinte: 62 votos "não" e 4 em bran-
co. Pica mantido o veto do Sr. Go-
vernador e prejudicada a referida
Proposicão.

A Propusição de Lei n.c 2.880
teve o segumte resultado: 62 vo-
tos "nao" e 4 em branco. Manti-
do o veto do Sr. Governador e pre-
judicada a referida Proposicão.

A Proposição de Lei no 2.933 te-
ye o seguinte resultado: 62 votos
"näo" e 4 em branco. Mantido o
veto do Sr. Governador e prejud.i-
cada a referida Proposição.

A Proposição de Lei n° 3.063 te-
ye o seguinte resultado: 62 votos
"não" e 4 em branco. Fica manti-
do o veto do Sr. Governador e pre-
j udicada a referidâ Proposição.

- Arquive-se.
ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE - Esgota-
da a pauta da presente Reuniäo, a
Mesa encerra Os trabalhos da mes-
ma, convocando Os Srs. Deputados
para a Reunião Ordinária de segun-
da-feira, as 14 horas, corn a Ordem
do Dia jd anunciada e publicada; e
convoca, ainda, Os Srs. Deputados
para outra Reuniäo Extraordind-
na, as 20 horas, da prOxima segun-
da-feira, corn a seguinte Ordem do
Dia:

ORDEM DO DIA
Reuni5o Extrordinária - 2813166

As 20,00 horas:
Discussäo dos vetos totals opos-

tos as ProposiçOes de Lei ns.:

278' Runio Extraordinária da Assernb16ia Legisiativa, aos
26demarçode 1966

PRESIDENCIA DO SR. BONIFACIO DE ANDRADA
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2.960, que autoriza o Govêrno do

Estado a doar a quantia de Cr$
5.000.000 (cinco miihôes de cruzel-
ros) para reconstrucão da Matriz
de Nossa Senhora da Piedade, de
Barbacena.

2.961, que autoriza o Govêrno do
Estado a conceder auxIlio financei-
ro de Cr$ 200.000 (duzentos mil
cruzeiros), as Obras Sociais da Pa-
rOquia de São Sebastiâo de Pirail.
ba.

2.984; que autoriza o Poder . Exe-

cutivo a conceder auculio financei-
ro a l.a Semana PedagOgica.

2.985, que autoriza o Govêrno do
Estado a conceder auxulio financei-
ro de Cr$ 500.000 (quinhentos mu
cruzeiros) a Casa da Caridade e
Maternidade de Passa Quatro.

2.987, que concede auxIlio finan-
ceiro a Frefeitura Municipal de Po-
cos de Caldas, para a construcão
de ponte sôbre o Rio Pardo.

- Leva.nta-se a Reunião.

548 Reuiiião Ordinãria da As¼sembléia, Legislativa, aos
28 de marco de 1966

PRESIDENCIA DO SR. LEAO BORGES

SUMARIO Comparecimento -
Ata - Requerimento do Sr. Ma-
noel Costa - Discursos dos Srs.
Manoel Costa, Cicero Dumont,
Ladislau Salles, Mario Hugo La-
deira e Flrivaldo Dias - Pala-
vras do Sr. Presidente 	 Encer-
rarnento - Ordem do Dia.

COMPARECIMENTO
- As 14,13 horas comparecern

Os Senhores:
Bmifá.cio de Andrada - Leão.

Borges -. Mario Hugo Ladeira -
João Navarro - Reny Rabello -
Altair Chagas - Alvimar Mourão
- Anibal Teixeira - Artur Fagun-
des - Ataliba Mendes - Athos Vi-
eira de Andrade - Augusto Zenun
- Aureliano Chaves Batista
Miranda - Benedito Xavier -
Carlos Megale - Cicero Dumont --
Dermeval Pimenta Filho - Expe-
dito Tavares - Florivaldo Dias
Geraldo Quintão - Gerardo Gros-
si - Hélio Garcia - Hermelindo
Paixäo - Homero Santos - Hugo
Castelo Branco - Ibrahim Abi-
Ackel - Jairo Magalhães - Jarbas
Medeiros - Jehovah Santos -
Jcrge Feri'az - Jorge Vargas -
João Luiz de Carvaiho - João Vaz
- Joaquim de Melo Freire - José
Maria Magalhães - Ladislau Sa-
les - Lélis Chaves - Lficio de Sou-
za Cruz - Maurilio Cambraia -
Luiz Junqueira - Manoel Costa -
Maria Pena - Martins Silveira -
Nicanor Armando - Nunes Coelho

Orlando Andrade - Otelino Sol
- Raymundo Albergaria -.-- Haul
Fernandes- Sebastião Nasoimen-

to - Sebastião Anastácio - Settee
de Barros - Sousa e Silva - Val-
dir Melgaco - Waldir Morato -
Waldomiro Lobo - Waithon Gou-
lart - Wilson Chaves - Wilson
Modesto e Wilson de Paiva.

- C:m a presenca de 61 Srs. De-
putados, o Sr. Presidente declara
aberta a Reunião.

ATA
o SR. RENY RABELLO - (2.'

Secretário - Procede a leitura da
Ata da ReUnião anterior, a qual
é aprovada, sem restricôes.

- Vem a Mesa:

REQUERIMENTO

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

o Deputado que êste subscreve,
na forma regimental, comunica It

Casa o falecimento do Dr. Valde-
mar Soares de Sousa, ex-Deputa-
do Estadual e funcionário aposen-
tado da Secretaria da Assembléia
Lelslativa.

Requer a suspensão da Reunião,
como hoinenagem do Poder Legis-
lativo a mernória do ilustre morto.

Sala das Reuniöes, 28 de marco
de 1966.

(aa.) Manoel Costa - Cicero
Dumont - Carlos Megale - Ho-
mero Santos - Mario Hugo La-
deira - Florivaldo Dias.

Justificativa - 0 Dr. Valdemar
Soares de Sousa foi urn dos cida-
c1.os mineiros que mais se ded.iea-



- 830 -
	 - 831 -

ram ao interêSse pübllco. Dotado
de grande calor humaflo, inteil-
gência e integridade, o Dr. Valde-
mar Soares de Sousa fol, antes de.
tudo, urn servidor do povo minei-
ro. Nascido em 1891, na cidade de
carangOla, era filho de TeólilO Fi-
gueiredo Soares e D. Francelifla
de Sousa Soares, ambos descen-
dentes de tradiciOflais farniliaS.
Ainda bastante jovem, viu-se del-
to vereador de sua cidade natal,
quando desemPeflhou o cargo de
presidente da Câmara Municipal
de 1927 a 1930. Em 1931 foi gum-
dado 'a Prefeitura de carangola,
cargo que exerceU corn largo dis-
cernimento e probidade por quatro
anos. Em 1935 élegeu-Se DeputadO
Estadual, marcando sua passagem
por esta Casa corn atuacão deste-
mida e brilhantes iniciativaS. De
1938 a 1945 exerceU, pela segunda
vez, o cargo de Prefeito Municipal
de Carangola. Pelos três anos se-
guintes, foi membro do Conseiho
ConsultiVo do Estado. De 1949 a
1959 exerceu funcôes na Secreta-
na da Casa, onde se aposentoU
comO Diretor da Biblioteca.

poi urna vida ativa e proficua.
For todos os postos e cargos por
onde passou, Dr. Valdemar Soares
de. Sousa sômente deixoU amigos
e admiradOres. E Os soube fazer
em grande nUmero, em tôda a sua
longa vida. Por isto mesmO, a no-
tIcia de seu passamento causou
grande consterflacãO no Estado de
Minas Gerais, especialmente em
Carangola, que tinha no Dr. Val-
demarSoareS de Sousa urn de seus
mais ilustres filhoS.

Sala das ReuniôeS, 28 de iarco
de 1966.

(a.) Manoel Costa.
0 SR. PRESIDENTE - Sôbre a

Mesa, Requerimento do Sr. Depu-
tado Manoel Costa no qual, comu-
nicando 'a Casa o falecimento do
Dr. Valdernar Soares de Sousa, ex-
-DeputadO Estadual e lunciOnário
aposentado da Assembléia Legisla-
tiva, solicita a suspensâo dos nos-
sos trabaihos como homenagem do

Poder LegislatiVO 'a mernória do
ilustre morto.Em votacão o Requerimeflto.

Para encammnhâ-la, tern a pala-
vra o Sr. Deputado Manoel Costa.

0 SR. MANOEL COSTA - Sr.
presidente e Senhores DeputadOs.
FaleceU, hoje, o cidadäo Valdemar
SoareS de Sousa, que, antes de
1930; como. Deputado Estadual,
hcnroU e dignffiCoU a poiltica ml-
neira e esta Casa. Era urn dedica-
do e brilhante represefltaflteda
Zona da Mata e teve sernpre üma
atuaçäo digna, elevando-Se 'a ad-
rniracão de seus pares e de todo o
povo mineiro. Depois de aposenta-
do, exerceU cargos de chefia neata
Assembléia e soube sempre agir
corn dignidade. irnpondo-Se ao res-
peito e admiracãO daqueles que
corn le conviVerarn. Nós, no ml-
do do,nosso mandato, conhece-
mos, ainda como chefe do servlco
da Biblioteca, o Dr. Valdemar
Soares e podemos, por isso, trazer,
nesta hora, o nosso depoimentO di-
zendo das qualidades dêste cida-
dão que, nesta tarde, rnerece 0
flOSSo respeito e as nossas home-
nagens. Por isto, esta Casa, nesta
Reuniào, está cultuandO a memo-
na dêste cidadàO que, em todos Os
crgos que exerceu, soube senipre
agir corn honestidade, corn respei-
to 'a coisa püblica e soube dignufi-
car, por isto, todos os mandatoS e
cargos que 101 chamadO a desem-
penhar.

o SR. PRESIDENTE - Para en-
caminhar a votacà o do Requerl-
mento, tern a palavra o Sr. Cice-
ro Dumont.

O SR. CICERO DUMONT - Sr.
Presidente e Srs. DeputadoS.

FaleceU, ontern, nesta Capital, o
Dr. Valdemar Soares de Sousa.

Ainda ontem, urn seu dileto ami-
go, nosso compariheiro nesta Casa,
0 DepUtadO João Belo, telefofloU-
me comunicandO o fato e me pe-
dindo que providenciaSSe urn Re-
querimento no sentido de que esta
Casa homenageaSSe a memOria
do extinto, que fôra tambérn De-
putado a esta Assernbléia. Mas,

quando aqul chegamos, o ilustre
lider do Govêrno j d tinha provi-
denciado 0 Requerimento que ora
estamos discutindo e encaminhan-
do 'a Votacão.

Conheci o Dr. Valdemar Soares,
como vdrios colegas nesta Casa, ja
como seu funcionário.

Assim que passamos a exercer o
nosso mandato, em 1950, travamos
corn esta personalidade as meiho-
res relacOes de amizade. Prestando
seus servicos na Biblioteca desta
Casa, o Dr. Valdemar Soares, não
apenaS prestava serviços rereVan-
tes ao Poder, mas prestaVa a nOs,
pessoalmente, 0 concurso da sua
expenlência, da sua inteligência e
dos seus conhecimentos. Muitas
vézes, presenciel, na sala cIa biblio-
teca, conversas do Dr. Valdemar e
Deputados a esta Casa, quando se
procuravam solucöes para proble-
mas de ordem administrativa ou
de ordem geral. E pude verificar
sempre que a palavra do Dr. Val-
demar Soares ao final, era aque-
la que aprese

,
ntava a rnelhor so-

lucào. Soube, também, ter sido o
Dr. Valdemar Soares urn repre-
sentante da Zona da Mata nesta
Casa. Na qualidade de Deputado,
prestou os meihores servicos 'a co-
munidade. De feitio moderado, era
sempre cauteloso nos estudos das
questOes e sempre pruderi.te ao
emitir seu juizo, razão pela qual
ganhavam autoridade os seus pro-
nunciamentos. Quem Se der ao
trabaiho de ler, ou de reler, Os
Anais desta Assembléia, là encon-
trará, por certo, a contribuicão do
Dr. Valdemar,. através de seus
Projetos de Lei, dos seus pronun-
ciamentos.

Assim, pois, Sr; Presidente, em
nome daquele agrupamento politi
CO que, quando entrei nesta ativi-
dade, denominava-se Partido Re-
publicano, e de seu corpo politico,
nos associamos 'as homenagens de
pesar que se prestam pelo passa-
mento do Dr. Valdemar Soares de
Sousa.

o SR. PRESIDENTE - Para en-
caminhar a votacão, tern a pala-
vra 0 Sr. Ladislau Salles.

O SR. LADISLAU SALLES - Sr.
Presidente, Srs. Deputados.

Em meioi 'as muitas manifesta-
çOes de pesar corn que Minas rece-
be a dolorosa noticia do falecimen-
to do Dr. Valdernar Soares de
Sousa, quero trazer, aqul, as jus-
tas homenagens do povo de Ca-
rangola, municipio onde passei OS
primeiros anos de minha vida C
onde aprendi a estimar aquela ex-
traordiné.ria figura de homem Pu-
blico, que foi 0 Dr. Valdemar Soa
res.

Era eu, Sr. Presidente, crianca
ainda, quando ja Ouvia, corn res-
peito, as expressOes de admiração
em tOrno da figura de Valdemar
Soares que, escoihido prefeito do
rnunicipio de Carangola, soube,
desde logo, promover uma autên-
tica revolução nos costumes poli-
ticos daquele municlpio, impri-
mindo profundas rnodificaçOes no
clima que ali se respirava, ao mes-
mo tempo em que - empreendia urn
grande movimento de soerguimen-
to dos costumes politicos, em tôda
região circunvizinha.

Carangola era, àquele tempo, Sr.
Presidente, Srs. Deputados, o nil-
cleo central de uma regio dorni-
nada ainda por veihos costumes
herdados do Império, onde, muitas
vêzes, a polItica era a ante da es-
colha do mais forte, do mals au-
dacioso, do mais corajoso e do
mais ousado. E é, sem düvida, em
virtude dêsses métodos, que então
imperavani naquela região e em
muitas outras de Minas Gerais,
que, rnuitas vézes, as curvas das
estradas serviam para o plantio de
cruzes , cruzes que demonstravam
a posteridade o sacnificlo de figu-
ras de expressão social ou politi-
Ca, mas que pereciam de urn mo-
mento para outro, envoltas nas
tramas daqueles métodos que, in-
felizmente, ainda dominavam.

Valdemar Soares, 'a frente da
Prefeitura de Carangola, tratou,
desde logo, de romper todos os la-
ços que prendiam a suft adminls-
tração ao passado politico da re-
gião. Isolou-se , espontânea e co-
rajosamente, daqueles que se con-
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8ideravam,  não apenas os chefes,
mas Os proprietdrios da opinião
publica da Zona da Mata. E pôs
mãos a obra, lançando Os seus
olhos .para as necessidades imedia-
tas do povo, iniciando desde logo
a luta contra os problemas vitais
e urgentes de seu municipio, em-
penhando todo o visor de sua ju-
ventude e, ao lado dela, tôda a sua
extrema coragem de administrar,
naquela época e naquela região,
isolando-se volunt'ariamente d o s
chefes politicos que então domi-
navam. Foi gracas a esta dualida-
de de orientacão, procurando, de
urn lado, resolver Os problernas e,
de outro, modificar sistemas poli-
ticos que 0 seu nome se projetou
de forma centrIfuga e rápida,
através de tôda a região da Mata,
grangeando o renome de que, de
fato, se tornava merecedor, como
rènovador de métodos, como urn
administrador de costumes novos
para aquela regiãO. A conseqüên-
cia déste esfôrco patriótico foi a
sua convocacão para que viesse
ocüpar urn cargo nesta Assernbléia
Legisiativa, cargo que desempe-
nhou corn 0 mesmo lustre corn que
sempre se desincumbiu de Was
as taref as. Fazia êle parte de urna
j ovem estirpe de homens püblicos
que, naquela regiã, se submetiarn
ao sacrificio de inovadores de cos-
tumes, e dai o êxito corn que viu
coroada a sua obra, dai a admi-
racão corn que viu consagrada a
sua taref a de homem pUblicO.

Hoje, que a terra o recebe para
o eterno descanso, 0 povo de Ca-
rangola vem pela minha humilde
vrz trazer a esta Assembléia e a
Minas Gerais a manifestaqão de
nossa saudade, de nosso reconhe-
cirnento e de nossa admiracão por
esta figura exponencial da vicTh. de
Carangola, que f 01 o Dr. Valde-
mar Soares de Sousa.

o SR. PRESIDENTE - Para
encaminhar a votação, tern a pa-
lavra o Sr. Mario Hugo Ladeira.

o SR. MARIO HUGO LADEIRA
- Sr. Presidente, Srs. Deputados.

A Bancada do Partido a que per-
tencia, do ex-PR, através da pa-
lavra do nobre Deputado Cicero
Dumont, ja se manifestou a res-
peito do falecimento do nosso dis-
tinto amigo, Dr. Valdemar Soares
de Sousa.

Em meu nome pessoal, assomo
a Tribuna, neste momento, para
tecer, tambérn, algumas considera-
çöes em tomb da personalidade
do ilustre morto. Conheci 0 Dr.
Valdernar Soares de Sousa, já como
Diretor da Biblioteca desta Casa.
Convivern:s corn êle durante lon-
gos anos. Cada vez que precisã-
varnos fazer urna' consulta, o Dr.
Valdemar Soares estava pronto
para nos assessorar, para nos aju-
dar, em face da sua longa expe-
riência ijarlamentar. 0 grande
fildsofo inglês Francis Bacon afir-
maya que Os rnocos São mais Sá-
bios que os veihos, porque estão
rnontados nos seus ombros, apro-
veitando-ihes a experiêñcia.

Quem analisar as páginas da
biografia de Valdemar Soares de
Sousa, ha de verificar que aquele
ilustre medico da Zona da Mata
foi realmente urn grande mineiro,
urn grande brasileiro.

Prefeito de Carangola, chefe po-
litico da região, Toi guindado ao
elevado pôsto de Deputado Esta-
dual: afastado da polItica, ficou
corno servidor da Assémbléia Le-
gislativa por longos anos.. Quer
como chefe de familia, quer como
cidadão, como medico, como po-
litico, corno servidor do Legislativo
Mineiro, em todos os postos pelos
quais passou, deu o Dr. Valdemar
Soares prova de sua grande digni-
dade, emprestando major relévo
ao cargo por êle ocupado. De fato,
a sua personalidade era das mais
cativantes - Quem corn êle convi-
veu, quem corn êle pôde dialogar,
verificou, desde logo, que se trata-
va de urn perfeito cavalheiro.

Aposentado, ha meia dUzia de
anos, sentimos a sua falta nesta
Casa. Agora, por circunstância do
desiflo - pois a morte, na expres-
são de Seneca, e uma fatalidade

biolOgica a qual não podemos es-
capar - Dr. Valdemar Soare5 de
Sousa e chamado para o repouso
eterno.

Born, como le era, grande cida-
dãO, cumpridor de seus deveres
para corn a familia, corn a Pãtria
e corn a sociedade, por certo ocu-
pará lugar de destaque na man-
são divina.

Fazendo estas consideracöes, Sr.
Presidente, Srs. Deputados, deixo
esta Tribuna corn grande ernocão,
porque Valdemar Soares de Sousa
faz falta não so a sua famifia, mas
também a sociedade mineira a
qual êle muito serviu.

O SR. PRESIDENTE - Tern a
palavra, para encaminhar a vota-
cão, o Sr. Florivaldo Dias.

O SR. FLORIVALDO DIAS - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, trago
• incumbência de minha bancada,
• extinta UDN, para juntar o sen-
timento de nossa agremiação as
manifestacöes de pesar desta Casa,
pelo falecimento do Dr. Valdemar
Soares de Sousa.

Sr. Presidente, Srs. Deutados,
senti o mais profundo choque,
quando ontem ouvi p e 1 o radio
a noticia do falecimento do Dr.
Valdemar Soares de Sousa. Em
fracão de minutos, pude lembrar-
me de fatos distantes dê nossa vi-
da, quando, em 1934, eu, serven-
tuário da Justica, por acaso nesta
Capital, via aquela nobre figura,
esbelta, sirnpática e cheia de vida.
envergando casaca e cartola no

dia em que recebia o diploma e
tomava posse como Deputado no
Legislativo Mineiro.

Longe de mim, Sr. Presidente,
Srs. Deputados, pensar, naquela
data, em ocupar hoje esta Tribu -
na, com,o colega daquele ilus-
tre varão e trazer, aqui, esta ho-
menagem de solidariedade e sau-
dade pelo seu passamento. Conhe-
ci o Dr. Valdemar Soares deSou-
sa depois, através dos tempos. Eu,
como modesto escrivão e serven-
tuário da Justica do interior, es-
tava sempre ligado a esta distin-

ta figura através da familia Ca-
lhau, a quem êle era ligado por
]acos de compadresco e profunda
aniizade. Após longos anos, tive a
felicidade de manter convivio corn
êle, ainda que através de curnpri-
mentos.

E aqui encontrei Valdemar Soa-
res de Sousa, já encanecido e al-
quebrado, j a decorridos trinta
anos apOs aquela data em que 0
conheci, funcionãrio desta Casa,
funcionário graduado, sempre afá-
vel, sempre atencioso para corn
aquêles que aqui rnourejam. Tive,
então, a felicidade de relembrar-
-me daqueles dm5 passados em
que nos conhecemos, do seu con-
yivio e do seu cornpadres corn ele-
mentos da farnilia Calhau. Quan-
do tornei conhecimento desta do-
lorosa noticia, recordei-me de tudo
isto.

Por isto, trago 0 meu pesar não
sO meu, mas de minha Bancada e
da familia Cathau, a que perten-
ço, por êsse doloroso acontecimen-
to, que não so enluta esta Casa,
mas tarnbém, todo 0 POVO minei-
ro.

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

- A Mesa se associa as home-
nagens de pesar pelo faleciniento
do Dr. Valdemar Soares de Sousa,
ex-Deputado Estadual e ex-f Un-
cionário da Secretaria da Assem-
bléia Legisiativa.

ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE . - A Mesa
encerra a Reunião, convocando os
Srs. Deputados para a Extraordl-
nária de logo mais, as 20,00 horas,
corn a Ordem do Dia j a anunciada
e publicada, bern assirn para a Or-
dnária de amanhã, dia 29, as 14,00
horas, corn a seguinte Ordem do
Dia:
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ORrYEM DO DIA 29-3-66

1•a Parte

Das 14 as 15 horas:

Leitura e aprovacão. da Ata.
Expediente, inclusive leitura e

apresentacãO de parecereS, proje-
tos, comunicacOes, requerirnentos
e indicacôeS.

Das 15 as 16 hoas:
DiscusSãO e votacão de parce-

res, requerimentOs, comunicacöeS
e indicaçöes.

DiscussãO e votacão de redacöes
finals.

V Parte

Das 16 hs 18 horas:

l .a discussão do Projeto n° 3.577
/66, do Sr. GovernadOr do Estado,
o qual autoriza doacão de area de
terreno ao Govérno Federal para
funcionamentO do Centro Regional
dé PesquisaS EducacioflaiS João P1-
nheiro, do Ministério da Educação.

2.° discussão do Projeto no 3.484
/65, do Sr. Governador do Estado,
o qual cria ColegiO Normal Oficial
na cidade de Abaeté.

2.a discussão do Projeto no 3.485
/65, do Sr. GovernadOr do Estado,
o qual cria o Colégio Comercial
Oficial de São Lourenco.

2.a discussão do Projeto n.° 3.49l
/66, do Sr. Governador do Estado,
o• qual cria o curso secundário de
2.9 ciclo no Colégio Normal Oficial
Vital Brash, de Campanha.

2." discusSãO do Projeto fl.0 3.508
/66, do Sr. GovernadOr do Estado,
o qual concede auxllio financeiro
ao Sindicato dos Assistentes Socia_
is do Estado de Minas Gefais.

2a discUssãO do Projeto n° 3.526
/66, do Sr. Governador do Estado,
o qual autoriza o Govérno do Esta-
do a permutar imóvel corn a socle-
dade concepcionista do EnsinO.

2.a discussão do Proj eto n° 3.560
/66, do Sr. Governador do Estado,
o qual abre a Secretaria de Estado
da Educacão, para o Conselho Es-
tadual de EducacãO, 0 crédito es-
pecial de Cr$ 64.800.000.
• 3.a discussãO do Projeto n o 3.477
/65, do Sr. Governador do Estado,
o qual autoriza a concessào de au-
xilio, em titulos cia Divida Pdblica
Estadual, para constituicO do pa-
trimônio da Fundacão para Pro-
tecão e Amparo dos TrabaihadoreS
nas Indüstrias Extrativas do Es-
tado d&'Minas Gerais.

3.a discussãO do Proj eto no 3.530
/66, do Sr. GovernadOr do Estado,
o qual dispöe sôbre a desaproPria-
cão de bens e instalaçSes elétricas
pertencenteS a Prefeitura Munici-
pal de Pium-1.

3.- discussãO do projeto no 3.541
/66, do Sr. Governador do Estado,
o qual concede pènsão a D. Julie-
ta Fernandes de Resende.

2. 11 discussãO do Proj eto n° 3.564
/66, do Sr. Mario Hugo Ladeira, o
qual dã a denominacãO de Con-
junto Orestes Dinis aos edificios
onde funcionam o DepartamefltO
de Lepra e o Dispeflsário Central.

- Levanta-se a Reunião.

SUMARIO: - Comparecimento -
Ata - Discussão dos vetos totais
as Proposicöes de Lei ns. 2.960,
2.961, 2.984, 2.985 e 2.987 - En-
cerrada a discussão - Votação
- Chamada - Apuracão - Ma-
nutencão dos vetos - Nomeaçäo
de Comissão - Encerramento -
Ordem do Dia.

COMWIRECIMENTO

- As 20,12 horas, comparecem
os Senhores:

Bonifácio de Andrada - Leão
Borges - Mario Hugo Ladeira -
João Navarro - Reny Rabello -
Pinto Coelho - Anuar Fares -
Agostinho Campos Neto - Altair
Chagas - Alvaro Sales - Alvimar
Mourão - Anibal Teixeira - Ar-
tur Fagundes - Ataliba Mendes -
Athos Vieira de Andrade - Augus-
to Zenun - Aureliano Chaves -
Batista Miranda - Benedito Xavier
- Carlos Eloy - Carlos Megale -
Cicero Dumont - Délson Scarano
- Dermeval Pimenta Filho - Ex-
pedito Tavares - Florivaldo Dias
Geraldo Quintão - Gerardo Grossi
- Gomes Moreira - Hëlio Garcia
- Hermelindo Paixão - Homero
Santos - Hugo Castelo Branco -
Ibrahim AbiAckel - Jairo Maga-
lhães - Jarbas Medeiros - Jeho-
vah Santos - Jorge Ferraz - Joäo
BOSco - João Luiz de Carvaiho -
João Vaz - Joaquim de Melo Frei-
re - JOSé Maria Magalhäes - La-
c).islau Sales - Lélis Chaves -
Lourival Brasil - Lücio de Sousa
Cruz - Maurilio Cambrala - Ma-

noel Costa - Maria Pena - Marta
Nair Monteiro - Martins Silveira
- Nicanor Armando - Nunes Coe-
lho - Orlando Andrade - Otelino
Sol - Pauiino Cicero - Raimundo
Albergaria - Haul Fernandes -
Sebastião Nascimento - Sebastião
Anastdcio - Sette de Barros -
Sinval Boaventura —Sousa e Silva
- Ulysses Escobar - Waldir Mo-
rato - Waldomiro Lébo - Wal-
thon Goulart - Wilson Modesto -
Wilson de Paiva - Wilson Tanure.

- Corn a presenca de 71 Srs.
Deputados, o Sr. Presidente decla-
ra aberta a Reuniäo.

ATA

O SR. RENY RABELLO - (2.0
Secretdrio) - Procede a leltura da
Ata da Reuniáo anterior, a qual é
aprovada, sem restriçôes.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
passa a pauta dos nossos trabaihos
desta lteunião Extraordinária, corn
a discussão e votacão dos vetos to--
tais opostos as Proposicôes de Lei
ns. 2.960, 2.961, 2.984, 2.985 e 2.987.

Os vetos serão discutidos e vota-
dos, globalmente. No entanto, qual-
quer Sr. Deputado poderá requerer
destaque para discussão e votacão
das ProposicOes indicadas.

Em discussão Os vetos. Não M
oradores inscritos. Encerro a dis-
cussão.

Em votacão. A Mesa nomela co-
mo escrutinadores os Srs. Deputa-
dos Sebastião Anastdcio e Alvimar
Mourão.
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o SR. PRESIDENTE -.0 Sr.
Secretário vai proceder a chamada
dos Srs. Deputados e a Mesa so-
licita aos mesmos que respondam
a medida que forem sendo chama-
dos.
o SR. SECRETARIO - (Faz a

chamada).
o SR. PRESIDENTE --- A Mesa

vai proceder a segunda chamada
dos Srs. Deputados e encarece aos
colegas a necessidade de responde-
rem a mesma, para as devidas ano-
tacOes.

- Feita a chamada, depositam
seti voto fla urna os Senhores:

Bonifácio de Andrada - Ledo
Borges - Mario Hugo Ladeira, -
João Navarro - Reny Rabello -
Pinto Coelho - Anuar Fares -
Agostinho Campos Neto - Altair
Chagas -Alvaro Sales - Alvirnar
Mourão - Anibal Teixeira - Ar-
tur Faguncles - Ataliba Mendes -
Athos Vieira de Andrade - Augus-
to Zenun - Aureliano Chaves -
Batista Miranda - Benedito Xavier
- Carlos Eloy - Carlos Megale -
Cicero Dumont - DIson Scara-no
- Dermeval Pimenta Filho - Ex-
pedito Tavares - Florivaldo Bias
Geraldo Quintão - Gerardo Grossi

Gomes Moreira --- Hello Garcia
- Hermelindo Paixâo - Homero
Santos - Hugo Castelo Branco -
Ibrahim Abi-Ackel - Jairo Maga-
lhães - Jarbas Medeiros - Jeho-
vah Santos - Jorge Ferraz - João
BOsco - João Luiz de Carvalho -
João Vaz - Joaquim de Melo Frei-
ie Jose Maria Magalhães - La-
dislau Sales - Lëlis Chaves -
Lourival Brasil - LUcio de Sousa
Cruz - MaurIlio Cambraia - Ma-
noel Costa - Maria Pena - Marta
Nair Monteiro - Martins Silveira
- Nicanor Armando - Nunes Coe-
Hid' - Orlando Andrade - Oteiinô
Sol - Paulino Cicero - Raimundo
Albergaria - Raul Fernandes -
Sebastião Nascimento - Sebastião
Anastácio - Sette de Barros -
Sinval Boa-ventura —Souza e Silva

Ulysses Escobar - Waldir Mo-
rato - Waldorniro L6b0 - .Wal-

thon Goulart - Wilson Modesto -
Wilson de Paiva 	 Wilson Tanure.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
comuhiea ao Plendrio a presença
de 71 Deputados como votantes.

Os Srs. escrutinadores vão pro-
ceder, agora, a contagern das so-
brecartas - (Pausa).

Foram encontradas 71 sobrecar-
tas, conferindo, assini, o nthnero
de votantes corn o nümero de so-
brecartas.

A Mesa vai proceder a apuracão
- (Pausa).

MANUTENcAO DOS VETOS

O SR. PRESIDENTE - 0 resuF
tado da votacão foi o seguinte. no
tocante a Proposição de Lei n. -.
2.960, 65 votos "não"; 2 "sim", 4
em branco. Mantido o veto e pre-
judicada a Proposicão referida.

Corn referência a Proposição de
Lei n.° 2.961; o resultado foi: 62 vo-
tos "não", 5 "sim" e 4 em branco.
Mantido o veto do Sr. Governador
do Estado a prejudicada a Propo-
sicão de Lei mencionada.

Corp. relacão a Proposicão de Lei
ii. 2.984, 0 resultado fol: 67 votos
"não" e 4 em branco . Mantido o
veto e prejudicada a mencionada
Proposicão.

Quanto a Proposicão de Lei n.
2.985 a mariifestacao da Casa foi a
seguinte: 67 votos "não", 4 em
branco. Mantido o veto e prejudi-
cada a Proposição.

Corn referência a Proposicäo de
Lei n. 2.987 o resultado foi 0 Se-
guinte: 67 votos "não" e 4 em bran.
co . Mantido o veto oposto pelo Sr.
Governador do Estado.

NOMEAcAO BE COMISSAO

o SR. PRESIDENTE - Antes
de encerrar Os trabaihos, a Mesa
vai nomear uma Comissão para vi-
sitar, na forma regimental, a fami-
Ha do ex-Deputado Waldemar Soa-
res de Souza, hoje falecido, que
compôs o plenário desta Casa e
que inclusive, diriglu, por longo

tempo, uma Repartiçao dêsse Po-
der Legislativo, a cuja mernOria
ilustre todos nOs devemos aprêço e
estirna, e, sobretudo as homena-
gens devidas, por se tratar de per-
sonalidade que honrou esta Assem-
bléia. A Mesa norheia Os nobres
Deputados Anuar Fares, MaurIlio
Cambraia, Jehovah .Santos e Wal-
dir Morato para comparecerem a
residéncia da fanillia enlutada e le-
var os sentlrnentos dêste Plenário.

ENCERRAMEN'rO

0 SR. PRESIDENTE - Esgotada
a pauta desta Reunlão, a Mesa con-
voca Reunião Ordinria para ama-
nhã, a hora regimental, corn a Or-
ciem do Dja já anunciada e publi-
cada, e outra Reunlão Extraordiná-
na para arnanhä, as 21,00 horas,
corn a seguinte Ordem do Dia -

ORDEM DO DIA

Reunio Extraordinãrja
2913166

As 21,00 horas:
1.0 EscrutInjo

Discussão dos vetos totals opos-
tos as ProposiçOes de Lei ns.:

2.994, qua autoriza 0 Govêrno do
Estado a Conceder auxIlib financei-
ro de Cr$ 200.000 (duzentos mil
cruzeiros) ao Orfanato Nossa Se-
nhora da Abadja, de Belo Hori-
zonte.

3.113, que concede auxilio finan-
ceiro especial de Cr$ 800.000 a Pre-
feitura Municipal de Congonhas,
para erecão da estdtua de Dom Sil-
vério Gomes Pirnenta.

3.115, qua autoriza o Govêrno
do Estado a conceder 0 auxflio fi-
nanceir0 especial de Cr$ 500.000
(quinhentos mil cruzeiros) ao Or-
fanato São Eduardo, de Uberaba.

3.119, qua autoriza o Govêrno do
Estado a conceder o auxillo finan-
cairo de Cr$ 400.OQO (quatrocentos
mil cruzeiros) a Associacäo de Pro-
tencão dos Doentes Mentais, de
Pouso Alegre.

3.114, que autor.a 0 Govêrno do
Estado a conceder auxflio finan-
ceiro de Cr$ 500.000 b. Ação Social
dos Salesianos, de Araxá.

2.° EscrutIui
Discussão do veto parcial oposto

it Proposição de Lei n.:
4.390, qua cria urn Gindsio Esta-

dual na Cidade de Itapecenica.

- Levanta-se a Reunião.
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StJMABIO - Cornparecimenti -
Ata - Discussão dos votos totals
opostos 'as Proposicôes de Lei ns.
2.994, 3.113, 3.115, 3.119, 3.144 e
dos vetos parciais 'a Proposicão
de Lei n. 4.390 - Requerimento
do Sr. Anuar Fares - Aprova-
cão - Encerramento da discus-
são - Votacao - Escrutinado-
res - Chamada - Apuracão -
Manutencão dos vetos totals
opostos 'as Proposicôes de Lei ns.
2.994, 3.115, 3.119 e 3.144 - Re-
jeicão dos vetos parciais opostos
'a Proposicão de Lei n. 4.390 -
Encerramento - Ordem do Dia.

COMPARECIMENTO

- As 21,00 horas, comparecem Os
senhores:

Bonifãcio de .Andrada - Ledo
Borges - Mario Hugo Ladeira -
João Navarro - Reny Rabello -
Pinto Coelho - Anuar Fares -
Agostinflo Campos Neto - Altair
Chagas - Alvimar Mourão - Ani-
bal Teixeira - Artur Fagundes -
Ataliba Mendes - Athos Vieira de
Andrade Augusto Zenun - Au-
reliano Chaves - Batista Miranda
- Benedito Xavier - Carlos Eloy
-- Carlos Megale - Cicero Dumont
- Daniel de Barros - Délson Sca-
rano - Dermeval Pimenta Filho
- Expedito Tavares - Florivaldo
Dias - Geraldo Quintão - Gerar-
do Grossi - Gomes Moreira -
Hermelindo Paixão - Homero San-
tos - Hugo Castelo Branco - Ibra-
him Abi-Ackel - Jairo Magalhaes
- Jarbas Medeiros - Jehovah San-

tos - Jorge Ferraz - João Bôsco
- João Lutz de Carvaiho - João
Vaz - Joaquim de Melo Freire -
José Lutz Baccarini - José Maria
Magalhães - Ladislau Sales - Lé-
us Chaves - Lourival Brasil - Lu-
do de Sousa Cruz - Maurllio Cam-
braia - Lutz Junqueira - Manoel
Costa - Maria Pena - Marta Nair
Monteiro - Martins Silveira - Ni-
canor Armando - Nunes Coelho -
Orlando Andrade - Otelino Sol -
Paulino Cicero - Pires da Luz -
Raimundo Albergaria - Haul Fer-
nandes - Sebastião Anastácio -
Sebastião Nascimento - Sette de
Barros - Souza e Silva - Ulysses
Escobar - Valdir Melgaco - Wal-
dir Morato - Waldomiro LObo -
Walthon Goulart —$'Wilson Modesto
-. Wilson de Paiv - Wilson Ta-
nure.

- Corn a presenca de 73 Srs. De-
putados, o Sr. Presidente declara
aherta a Reunião.

ATA

O SR. PINTO COELHO - (30 Se-
cretário, nas funcöes de 2. 0 ) - Pro-
cede it leitura da Ata da Reuniâo
anterior, a qual d aprovada, cern
i estricöes.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
vai passar 'a discussão dos vetos
totals opostos 'as Proposicöes de
Lei nUmeros: 2.994, 3.113, 3115,
3.119 e 3.114, em 10 escrutinio, ye-
tos parciais opostos 'a Proposição
de Lei no 4.390, em 2. 9 escrutinio.

Os Srs. Deputados vão discutir
e votar a rnatéria e poderão, se o

desejarem e juigarern conveniente,
requerer destaque para qualquer
proposicão em pauta.

QUESTOES DE ORDEM
O SR. ANUAR FARES - Sr.

Presidente, encaminho 'a Mesa Re-
querimento em que solicito o
adiarnento da discussão do veto
total oposto 'a Proposição de Lei no
3.113, que concede auxilio finan-
ceiro especial de Cr$ 800.000 'a Pre-
feitura Municipal de . Congonhac,
para ereção da estátua de D. Sill
verb Gornes Pimenta.

Requeiro que esta Proposicão te-
nha adiada a sua discussão por-
que todos nOs mineiros considera-
mos D.. Silvério Gomes Pimenta
uma das figuras mais caras 'a tra-
dição de Minas, a sua histOria e 'a
íé criStã.

Passo 'as rnãos de V. Exa. 0 se-
guinte Requerirnento:

(Lé):
REQU'ERIMENTO

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

Nos têrmos do Regimento Inter-
no, solicito de V. Exa. seja adiada
por 10 (dez) dias, a discussäo do
veto total pposto 'a Proposição de
Lei n. 3.113.

Sala das ReuniOes, 29 de marco
de 1966.

(a.) Anuar Fares.
0 SR. PRESIDENTE - 0 Sr.

Deputado Anuar Fares requer 0
adiarnento da discussão do veto
total oposto 'a Proposição de Lei
n. 3.113, que concede auxilio finan-
ceiro especial 'a Prefeitura de Con-
gonhas, para ereção da estátua de
D. Silvérbo Gomes Pimenta, que
seria concedido para tanto, Segun-
do projeto que foi vetado.

Em votação o Requerimento. Os
Senhores Deputados que o apro-
yam queiram permanecer como se
encontram. (Pausa). Foi aprovado.
Pica adiada, por 10 dias, a discus-
são do veto 'a Proposicão de Lei
n. 3.113.

Em discussão Os vetos totals e
parciais constantes da pauta. Não
ha oradores inscritos. Encerro a
discussao. Em votacao.

ESCRUT:ENIO E CHAMADA

o SR. PRESIDENTE - A Mesa
convida os Srs. Deputados Sebas-
t'ão Anastdcio e Alvirnar Mourão
para funcioriarem como escrutina-
dores.

Os Srs. Deputados, 'a medida que
forem votando, usarão dois envelo-
pes, urn relativo ao Primeiro escru-
tinlo, outro relativo ao Segundo es-
crutInbo.

O Sr. Secretário vai proceder 'a
chamada dos Srs. Deputados para
o exercfcio do voto.

O SR. SECRETARIO - (Faz a
chamada).

O SR. PRESIDENTE - 0 Sr.
Secretário vai proceder 'a segunda
chamada dos Senhores Deputados.

- Feita a chamada, depositam
seu voto na urna os Senhores:

Bonifdcio de Andrada - Ledo
Borges - Mario Hugo Ladeira -
João Navarro - Reny Rabello -
Pinto Coelho - Anuar Fares -
Agostinho Campos Net0 - Altair
Chagas - Alvimar Mourão - Ani-
bal Teixeira - Ataliba Mendes -
Athos Vieira de Andrade - Augus-
gusto Zenun - Aureliano Chaves
- Batista Miranda - Benedito Xa-
vier - Carlos Eloy - Carlos Me-
gale - Cicero Dumont - Daniel de
Barros - Dermeval Pimenta FlIho
- Expedito Tavares - Florivaldo
Dias - Geraldo Quintão - Gerar-
do Grossi - Gomes Moreira -
Hermelindo Paixão - Homero San-
tos - Hugo Castelo Branco - Ibra-
him Abi-Ackel - Jarbas IVtedeiros
-- João BOsco - João Luiz de Car-
valho - João Vaz - Joaquirn de
Melo Freire - José Luiz Baccari-
fli - José Maria Magalhäes - La-
dislau Sales - Lélis Chaves - Lou-
rival Brasil - Lücio de Sousa Cruz
- Maurllio Cambraia - Luiz Jun-
queira - Manoel Costa - Maria
Pena - Marta Nair Monteiro -
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Martins Silveira - Nicanor Arman-
do - Nunes Coelho -. Orlando An-
drade - Otelino Sol - Paulino Ci-
cero - Fires da Luz - Raimundo
Albergania - Raul Fernandes -
Sebastião Anastácio - Sebastião
Nascirnento - Sette de Barros
Souza e Silva - Ulysses Escobar
- Valdir Melgaco - Waldir Mo-
rato - Waldomiro Lôbo - Wal-
thon Goulart - Wilson Modesto -
Wilson de Paiva - Wilson Tanure.

APURAcA0

o SR. PRESIDENTE - VOtaram
71 Srs. Deputados. Foram encon-
tradas na urna 71 sobrecartas em
cada escrutinio.

Os Srs. escrutinadores vão, ago-
ra, proceder 'a apuracão dos votos.
(Pausa).

Primiro escrutinlo: quanto ao
veto total oposto 'a Proposição de
Lei n. 2.994, foram encontrados 66
votos "não", isto d, a favor do veto
e 5 em branco. Prejudicada a Pro-
posicão e mantido o veto.

- Arquive-se.
Corn relacão 'a Proposição de Lei

n. 3.115: 65 votos "não", 6 em bran-
co. Mantido o veto e prejudicada
a Proposicão.

- Arquive-se.
Relativamente it Proposicão de

Lei n. 3.119, o resultado apurado
foi o seguinte: 66 votos "não" e 5
em branco. Maritido o veto e pre-
judicada a Proposicão.

Quanto 'a Proposição de Lei n.
3.114, a manifestacão do Plenário
foi o seguinte: 66 votos "não" e 5
em branco. Mantido o veto e pre-
judicada a Proposicão.

- Arquive-se.
Relativamente aos 2. escrutinios

constantes da pauta, as sobrecar-
tas, em nümero de 71, acusam o
seguinte resultado:

Rejeitado o veto parcial oposto
p610 Sr. Governador do Estado 'as
expressOes: "mi desapropriação por
interêsse social, pelo Govêrno do
Estado" e "e patrimônio do Gina-
So Padre Hercülano Paz, de Itape-

840 -
cerica", constantes do artigo 3. 0 da
Proposição de Lei n. 4.390, e a fa-
vor da Redação Final do Projeto n
1.983, pbr 51 votos contrários ao
veto, 14 favordveis e 16 em branco.

Foi também rejeitado o veto par-
cml oposto pelo Sr. Governador
do Estado ao pardgrafo 2. 0 do ar-
tigo 3•0 da Proposicão de Lei nO
4.390, e a favor da Redacão Final
do Projeto n. 1.983, por 51 votos
contránios iao veto, 14 favorãveis
e 6 em branco.

- A promulgaçäo.

ENCERRMENTO

O SR. PRESIDENTE - Esgota-
da a rnatéria constante da pauta, a
Mesa encerra a Reunião e convoca
os Srs. Deputados para a Ordiná-
na, de amarthã, 'as 14,00 horas, corn
a Ordem do Dia já anunciada, bern
assim para outra Extraordinária,
amanhã, As 21,00 horas, corn a Se-
guinte Ordem do Dia:

ORDEM DO DIA

Reunião Extraordinária

30366

As 21,00 horas:

Discussão dos vetos totais opos-
tos 'as Proposicôes de Lei. ns.:

2.609, que autoriza o Govêrno do
Estado a conceder o auxillo finan-
ceiro de Cr$ 200.000 (duzentos mil
cruzeiros) its Obras Soclais São
Domingos. de Gusmão, da Igreja
Matriz de São Domingos do Prata.

2.696, que concede auxilio de
Cr$ 1.000.000 (hum milhão de cru-
zeiros) para conclusão das obras
da Maternidade do Hospital Dou-
tor Cãndiclo Junqueira, da cidade
de Cruzilia.

2.725, que autoniza o Govêrno do
Estado a conceder auxilio finan-
ceiro de Cr$ 200.000 ao Instituto
Maria, da cidade de Juiz de Fora.

2.769, que autoriza o Govêrno do
Estado a conceder auxilio finan-
ceiro de Cr$ 500.000 (quinhentos
mil cruzeiros) a Sociedade São Vi-
cente de Paulo, em Varginha.

2.771, que autoriza o Govêrno do

Estado a conceder auxIlio finan-
ceiro de Cr$ 500.000 (quinhentos
mil cruzeiros) 'a Conferência de São
Vicente de Paulo, da Vila Arapon-
ga, municipio de Ervália.

- Levanta-se a Reunião.
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SUMARIO: - Comparecimento -
Ata - Expediente: OfIcios nS.
1.031 e 1.032 - OficioS, Tele-
gramas e RadiogramaS - Lei-
tura e Apresentacão de Propo-
sicôes - Pareceres: para. 2a dis-
cussão dos Projetos ns. 3.557
e 3.565; para 3 4 discussäo dos
Projetos ns. 3.435, 3.501 e 3.542;
de Redacäo Final dos Proj etos ns.
1.868, 2.025, 2.066, 3.153, 3.261,
3.475, 3.532 e 3.545; sObre o Re-
querimento n. 669 e sObre Repre-
sentação - QuestSo de Ordem -
Projeto n. 3.579 do Sr. Leão Bor-
ges - RequerimentO n. 1.177 do
Sr. Nicanor Armando - Discur-
so e Requerimento n. 1.178 do Sr.
Hélio Garcia - RequerimentOS
dos Srs. Pinto Coelho e Anibal
Teixeira - Discurso e Indicacão
n. 1.081 do Sr. Joäo Luiz de Car-
valho - ComunicacäO do Sr. Al-
vimar Mouräo - Discursos dos
Srs. Sinval BoaventUra e Waldo-
miro Lôbo - DiscuSSãO e Vota-
ção de ProposicöeS - PalavraS
do Sr. presidente - ComuniCa-
çäo do Sr. Alvimar Mourão -
Requerifliento do Sr. Carlos Me_
gale (Arts. 94 e 95) e discurso
do Sr. Athos Vieira de Andra-
de - Proj etos de Resolucão ns.
3.570 e 3.576 - Parecer de Re-
dacão Final ao Projeto n. 3.552
- Requeriniento (Arts. 94) dls-
curso e Requerimeflto n. 1.179,
do Sr. Jorge Ferraz - 2 a p..
TE DA ORDEM DO DIA - Ques-
tao de Ordem - Chamada

Falta de "quorum" - Encerra-
mento - Ordem do Dia.

COMPARECIMENTO
- As 14,10 horas, compareCem

os SenhoreS:
BonifáciO de Andrada -Ledo Bor-

ges - Mario Hugo Ladeira - Joäo
Navarro - Reny Rabello - Pinto
Coelho -, Anuar Fares - Agostinho
Campos Neto - Altair Chagas -
Alvaro Sales - Alvimar Mourão -
Anibal Teixeira - Artur FagundeS
- Ataliba Mendes - Athos Vieira
de Andrade - Augusto Zenun - Au-
reliano Chaves - Batista Miranda
- Benedito Xavier - Carlos Eloy
- Carlos Megale - Cicero Dumont
- Daniel de Barros - Délson Sea-
rano - Dermeval timenta Filho -
ExpeditO Tavares - Florivaldo Dias
- Geraldo Quintão - Gerardo
Grossi - Gomes Moreira - Hélio
Garcia - Hermelindo Paixäo - Ho-
mero Santos - Hugo Castelo Bran-
co - Ibrahim Abi-Ackel - Jairo
Magalhâes Jarbas Medeiros -
Jehovah Santos - Jorge Ferraz -
João Bosco - João Luiz de Carva-
iho - João Vaz - Joaquim de
Melo Freire - José Luiz Baccarini
- José Maria Magalhães - Ladis-
lau Sales - Lélis Chaves - Lou-
rival Brasil - LUcio de Sousa Cruz
- Maurilio Cambraia - Luiz Jun-
queira - Manoel Costa - Maria
Pena - Marta Nair Monteiro -
Martins Silveira - Nicanor Armafl-
do - Nunes Coelho - Orlando An-
drade - Otelino Sol - Paulino Ci-
cero - Pires da Luz - Raimundo

Albergaria - Raul Fernandes -
Sebastiäo Nascimento - Sebastião
Anastácio - Sette de Barros - Sin-
val Boaventura - Sousa e Silva -
Ulysses Escobar - Vald.ir Ivlelgaco
- Waldir Morato - Waldomiro Lö-
bo - Waithon Goulart - Wilson
Chaves - Wilson Modesto - Wil-
son de Paiva.

Corn a presença de 76 Srs.
Deputados, o Sr. Presidente decla-
ra aberta a Reun.ião.

ATA
- 0 SR. WALDIR MORATO -

(2.0 Secretãrio "ad-hoc") - Proce-
de a leitura da Ata da Reuniäo an-
terior, a qual é aprovada, sem ob-
servaçöes.

EXPEDIENTE
o SR. JOAO NAVAR.RO -

Secretário) - Lê Expediente cons-
tante da seguinte matéria:

OFfCIO N. 1.031

Belo Horizonte, 23 de marco de
1966.

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

Acusando o recebirnento, corn
aprêco, de seu OfIcio de 9 do cor-
rente, em que V. Exa. me transmi-
te os têrmos do telegrama que ihe
foi dirigido pelo Sr. Alberto Cal-
deira, residente em Guanhäes, ye-
nho comunicar-ihe o assunto foi
encaminhado a Secretaria da Se-
gurança, para o devido exame -

Prevaleco-me da oportunidade pa-
ra reafirmar-lhe as expressOes de
tOda a minha consideracão.

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

- Ciente. Publicar.

OFICIO N. 1.032

Belo Horizonte, 28 de marco de
1966.

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

Em resposta ao Oficio n. 2211661
LL, de 16 de fevereiro de 1966, re-

cebido corn aprêco, polo qual V.
Exa. me encaminhou a Ind.icaçfto
n. 1.036, apresentada pelos senho-
res Deputados Levy Sousa e Silva e
outros, venho transmitir-lhe a in-
formacão anexa, prestada pelo Sr.
Secretário de Estado da Acäo So-
cial.

Sirvo-me da oportunidade para
renovar a V. Exa. a expressão do
meu alto aprSço.

(a) Israel Pinheiro da Silva -
Governador do Estado de Minas
Gerais.

"COPIA

Belo Horizonte, 21 de marco de
1966.

Exmo. Sr. Dr. Israel Pinheiro
Filho - DD. Consultor-Chefe da
Assessoria Tdcnico-Consultiva -
Capital.

Senhor Consultor-Chefe:
Em atencão ao seu Oflcio 16166,

solicitando pronunciamento desta
-Secretaria sObre a Indicacão n.
1.036, da egrégia Assembléia Legis-
lativa, na qual ilustres senhores De-
putados encarecem a necessidade
de ser amparada pelo Estado a
"Fundacão Nosso Abrigo", tenho a
informar-ihe que visitei pessoalmen-
te a nova instituição.

Trata-se de obra que merece Os
melhores elogios pelo trabaiho a
que se propOe desenvolver em prol
dos menores abandonados e que
terá suas reivindieacôes acoihidas
quando da formulacâo do piano de
assisténcia aos menores, a ser ela-
borado pelo Govérno do Estaclo.

De momento, em virtude da não
existéncia de verbas, a Secretaria da
Ação Social auxiliará a "Fundacao
Nosso Abrigo" corn o fornecimento
de medicamentos.

Nesta oportunidade, desejo reno-
var a V. Exa. as expressães de meu
elevado apréço e constante admi-
raçao.

(a.) Sebastião Navarro Vieira -
Secretário de Estado da Ação So-
cial".

- Ciente. Publicar.

549k Feunao Ordinária da Assemb1ia Legislativa, aos
29 de marco dc 1966

PRESIDENCIA DO SR. BONIFACIO DE ANDRADA
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OFWIO

FlorianOpolis, 9 de marco de 1966.
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Tenho a satisfação dé acusar o
recebimento do Oulcio n. 152, de 4
de fevereiro prOximo passado, pelo
qual V. Exa. comunica a eleicO
da nova Mesa Diretora desta As-
sembléia para o presente perlodo
legislativo.

Ao agradecer, auguro a Vossa Ex-
celência e aos demais membroS
componentes da Mesa, êxito em suas
funcOes, aproveitando a oportuni-
dade para expressar-ihe meus pro-
testos de alta consideração e aprê-
çø.

(a.) Ivo Silveira - Governador
do Estado de Santa Catarina.

- Ciente. Publicar.

OFtCIO

Salvador, 18 de marco de 1966.
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Agradeco a comun.icacão do Oft-
cio de Vossa Excelência, sObre a
eleico e posse da nova Mesa Di-
retora que dirigith os destinos des-
sa Assembléia, no corrente ann.

Nesta oportunidade, felicito-o e
aos demais membros eleitos, apre-
sentado-ihes meus protestos de conS
sideracäo e aprêco.

(a.) Juthahy Magalhães - Presi-
dente da Assembléia Legislativa da
Bahia.

- Ciente. Publicar.

OFECIO

Apraz-me comunicar a V. Exa. a
eleição e posse da Mesa da Assern-
bléia Legislativa do Estado do Cea-
rá, corn mandato ate 31 de marco
de 1967, assirn constitulda:

Franklin Gondim Chaves - Pre-
sidente;

Edson da Mota Correia - 1 6 Vi-
ce-Presidente;

• Plácido Aderaldo Castelo - 2 0 Vi-
ce-Presidente;

Haroldo Sanford Barros - 3 0 Vi-
ce-Presidente;

Manuel de Castro Filho - 1 0 Se-
cretário;

Alceu Vieira Coutinho - 2 0 Se-
cretário;

José Simöes dos Santos - 31 Se-
cretário;

Temistocles de Castro e Silva -
40 Secretário;

José Correia Pinto - 5 0 Secretá-
rio;

Francisco Augusto Sales - 6 1 Se-
cretdrio.

Vaiho-me da oportunidade para
apresentar a Vossa Excelência pro-
testos de elevada estima e distinta
consideracão.

Atenciosamente,
(a.) Franklin Chaves - Presi-

dente da Assembldia Legislativa do
Estado do Ceard.

- Ciente. Publicar e agradecer.

OFICIO

Belo Horizonte, 24 de marco de
1966.

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

Tenho a satisfaco de acusar 0
OfIcio dessa Presidência, de n. 5601
66, E. C. R., de . 21 dêste més, corn
que V. Exa., comunicando que a
Assembléia representada pelos no-
bres Deputados José Maria Maga-
lhães e outros, a requerimento dos
senhores Deputados Lücio de Sou-
sa Cruz e outros, apela para esta
Diretoria no sentido de ser assegu-
rada matricula, nesta Faculdade, a
candidatos excedentes no Concur-
SO de Habilitacäo de 1966.

Sôbre o assunto, apraz-me escia-
recer V. Exa. do seguinte:

a) esta Faculdade tern tido sé-
rias diliculdades em aumentar o
nümero de vagas a matricula na
l.a série do curso, não sO dados os
seus insu.ficientes recursos finan-
ceiros, como ainda a carência ab-
soluta de espaco necessrio. Não

obstante, atendendo a sucessivos
apelos do Govêrno Federal, firmou
esta Faculdade convênjo corn o Mi-
nistério da Educação e Cultura no
sentido de serem aproveitados,, em
1962, 70 excedentes, corn a prornes-
sa de substancial ajuda financeira.
Infelismente, nao correspondeu o
Govêrno Federal as nossas necessi-
dades e os recursos foram entre-
gues a esta Diretoria apenas em
parte. Esta ocorréncia determi-
nou grandes apreensôes a esta Fa-
culdade, que teve de arcar corn o
onus do ensino daqueles exceden-
tes, contando apenas corn os seus
prOprios e poucos recursos. De-
monstrando, apesar disso, a nossa
boa vontade na colaboração sObre
aumento de vagas, esta Facuidade,
ainda atendendo a desejos do Go-
vérno Federal, duplicou o seu ml-
mero de vagas, na l.a série, nestes
ültirnos. anos, o qual passou de 35
para 70. Este limite e o máximo
que esta Faculade pode suportar e
o faz, é bern verdade, lutando sem-
pre corn sua precariedade de
meios. Necessitarnos de auxilio
muito mais eficaz do que vimos re-
cebendo, para completar moderna-
mente a nossa dparelhagem didd-
tica, para ministrar apenas aos
nossos alunos urn ensino médjo de
alto padrão, objetivo principal des-
ta Fáculdade.

b) Não tern ticlo esta Faculdade
mais excedentes corn as inovacôes
introduzidas a respeito, em seu Re-
gimento, aprovado pelo Colendo
Conselho Federal dé Educação. 0
Concurso de Habiitaçao é uma
prova de seleção a classificação.

ssim, não ha reprovaçOes. Por-
tanto, todos os 822 canclidatos que
fizerarn o vestibular foram classi -
ficados. Serão charnados a matri-
cula sOmente os 70 primeiros can-
didatos, conforme especificação fel-
ta no respectivo edital. No caso de
deixarem de requerer matrIculas
urn ou maja candidatos, serão cha-
mados os seguirites, na tdbua de
classiuicaçao, nunca ultrapassando
0 mimer0 fixado pelo Regimento.

Eis, Sr. Presidente, o que me Ca-
be informaj- sôbre o assunto do su-
pra citado Oficio de V. Exa.

Apreserito a V. Exa. as minhas
manifestaçoes de consideração e
respeito.

(a.) Lucas Montejro Machado -
Diretor da Faculdade de Ciências
Médicas de Minas Gerais.

- Ciente. Publicar.

OFf dOS

Dos Senhores:
Diretor da Faculciade de Ciências

Econômicas cia Universiclade de JuIz
de Fora - Agradecendo remessa
de exemplares das Constituicôes do
Estado de Minas Gerais e dos Es-
tados do Brasil.

- Ciente.
Dr. Durval Bustorff Pinto - Co-

municando nomeação como Repre-
sentante Regional do Consetho Téc-
nico da Fundaçao Serviço Especial
de Saüde Püblica.

- Ciente.
Francisco de Assis Castro - Acu-

sando recebimento e respondendo
ao Oficio n. 494166.

- Ciente.
Mario Cârnara - Comunicando

que, por iniciativa do Vereador Ma-
noel Messias cia Paixâo, foi apro-
vaclo, pela Cãmara Municipal de Joa-
quirn Felicio, urn voto de pesar pe-
10 falecimento do Deputado Clciu-
do Pinheiro Lima.

Ciente.
Orlando Stefanon - Solicitando

esciarecirnentos sôbre a situaçäo
em que se encontra o distrito de
Benfica, em relacão a Juiz de Fora,
no tocante a sua emancipação.

- Ciente. A Assessoria. Técnico-
-Legislativa.

Nelson Vieira Martins - Solici-
tando a retiuicação do Projeto n.
2.535166.

- Ciente. A Cornissäo de Segu-
ranca Püblica.

José hid0 Batista e outros, re-
presentantes da ex-UDN de Senho-
ra das Dores - Cumprimentando o
Deputado Bonifcio de Andrada,
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por motivo de sua eleiçâo para Pre-
sidente da Assembléia Legislativa
de Minas Gerais.

- Ciente. Agradecer.
José Neves de Lima - Solicitando

a concessäo de verba especial ao
GuardaCivil, por motivo de seu
trabaiho noturno e nos dias feria-
dos e uma gratificacao pelo risco
de vida.

- Ciente. A Comiss,o de Segu-
ranca.

Geraldo Lopes de Carvaiho, José
Goncalves Viana, Dr. MaurIcio Lu-
cato, José Daniel Beluco, Joaquirn
Fraga de Mendonca e Arcelino Soa-
res de Lime. - Comunicando, res-
pectivamente, as eleiçôes das Me-
sas Diretoras das Cãmaras Munici-
pals de Belo Horizonte, Campos Al-
tos, Monte Sião, Patos de Minas,
Santana do Manhuacu e Vargem
Bonita.

Ciente. Agradecer.

TELEGRAMA

Do Sr. Valdir Pereira da Silva -
Agradecendo a indicacão do Depu-
tado Federal Elias de Sousa Car-
mo para organizar a ARENA, na
cidade de Mantena.

- Ciente.

TELEGRAMA

NiterOi, 2513166.
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

fleputados fluminenses signatd
rios lamentarn notIcias divulgadas
imprensa sObre estudo DASP dila-
tando de trinta e chico para qua-
renta anos servico aposentadoria
servidores pUblicos federals vg bern
como abolindo hicenca prêrnio pt
Prerrogativas asseguradas p e la
Constituicao favor nosso g servido-
res vg não devern ser suprimidas
sob pena ser levada descrenca de
cada qual no seu prOprio direito pt
Newton Guerra Lima Teixeira Ca-
bral Flecha Altamir Lima Groender

Veloso Wilson Frederic! Sd Rego
Hamilton Xavier Nicanor Capand-
rio Paulo Herve Zulmar Batista
Perfira Pinto João Rodrigues Oli-
veira Jorge David Zorly Martins
José Kezen João Silveira Valter
Faria Pacheco Déclo Marci Ary
Ychiavo Peixoto Fliho Egidio Men-
donca Theurler Dario Bias Ferrei-
ra e outros.

- Ciente. Publicar.

RADIOGRAMA

Belo Horizonte, 24 de marco de
1966.

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

De ordern do SenhOr Governador
vg acuso recebida sua carta 7 do
corrente vg a respeito telegrama
que ihe foi dirigido Prefeito Valdir
Pereira da Silva vg venho comu-
nicar Vossência que S. Exa. reco-
mendou exame assunto pela Secre-
taria Seguranca pt.

Cordiais saudacôes pt
Raul Bernardo Nelson de Sena

—Secretdrio Particular do Gover-
nador.

- Ciente. Pubilcar.

RADIOGRAM

Belo Horizonte, 24 de marco de
1966.

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

De ordem do Senhor Governador
vg acuso recebida sua carta de 10
do corrente vg a respeito dispensa
professôras no municIpio de Cen-
tral de Minas vg vertho comunicar
Vossência que S. Exa. recomén-
dou exame assunto pela Secretaria
Educação pt

Cordials saudacoes pt
Raul Bernardo Nelson de Sena

- Secretário Particular do Gover-
nador.

- Ciente. Publicar.
Passa-se a

LEITtJRA E APRESENTAcAO DE
PROPQSIcOES
PARECERES

- Pelos respectivos Relatores são
enviados a Mesa Os seguintes pare-ceres:

PARECER PARA 20 DISCUSSAO
DO PROJETO N. 3.557166

Comissão de Constituição, Legisla-
ção e Justiça

O Projeto n. 3.557166, de autorja
do Sr. Deputado Jairo Magalhães,
reconhece de utifidade pUblica a
Fundação Serdfica de Educacao da
ParOquia de Nossa Senhora da Porn-
péia, corn sede no municfpjo de
Belo Horizonte.

A Proposiçao é das mais justas e
oportunas. Não merece qualquer re-
paro de ordem legal ou constitu-
cional, urna vez que se acha ins-
trulda na forma da lei.

Opinamos, pois, pela sua apro-
vacão em 2.a discussâo, tal como
se acha elaborada.

Sala José Proença, 29 de marco
de 1966.

(aa.) Hugo Castelo Branco, Pre-
sidente - Jehovah Santos, Rela-
tor - Jairo Magalhães - Expedi-
to Tavares - Jarbas Medeiros.

- Publicado o Parecer, inclua-
se o Projeto em Ordem do Dia.
PARECER PARA 2.a DISCUSSAO

DO PROJETO N. 3.565/66
Comissão de Constituieo,

LegislagiG e Justiça
Através do Projet0 n. 3.565/66,

de autoria do nobre Deputado Wil-
son Modesto, o Gindsio Estadual
da cidade de Santos Dumont, cria-
do pela Lei n. 2.305, de 3/1/1961,
passa a denomjnar-se "Presidente
João Pinhejro".

Muit0 justa é a presente home-
nagern, pois, de fato, o Presiden-
te João Pinheiro se evidencjou
pela sua administraçao dinâmica e
bern orientada a frente do Govêr-
no de Minas Gerais,

Assim sendo, não havendo qual-
quer objecao desfavordvel h ml-
ciativa em exaine, expressamo-nos
no sentido de que o Projeto seja
aprovado, em segunda discussfto,
tal como fo! proposto.

Sala José Proença, 29 de marco
de 1966.

(aa.) Hugo Castelo Branco, Pre-
sidente - Nicarior Armando, Re-
lator - Jarbas Medeiros - Jeho-
vah Santos - Jairo MagalhAes.

- Pubhicado 0 Parecer, inchua-
se o Projeto em Ordem do Dia.
PARECER PARA 3•a DISCUSSAO

DO PROJETO N. 3.435/65
Cornissa de Constituiçao,

Legislação e Justiça

De autoria do ilustre Deputado
Joaquirn Melo Freire, 0 Projeto n.
3.435/65, visa a declarar de utihida-
de püblica a Santa Casa de Mise-
ricOrdja da cidade de Muzambj-
nho.

Tendo sido aprovado em segun-
da discussão, sem Emendas, nes-
ta oporturjidade reiteramos 0 Pa-
recer anterior, ou seja aprovan-
do-o em sua terceira fase de dis-
cussão, em seus têrrnos de on-
gem.

Sala José Proença, 29 de março
de 1966.

(aa.) Hugo Castelo Branco, Pre-
sidente - Expedito Tavares, Rela-
tor - Jehovah Santos - Nicanor
Armando - Jarbas Medeiros -
Jairo Magalhães.

- Pubhicado o Parecer, inclua-
se o Projeto em Ordem do Dia.
PARECER IARA 3' DISCUsSAO

DO PROJETO N. 3.501/65
ComissSo de Constituiç50,

Legis1aço e Justiça

Através do Projet0 n. 3.501/65,
de autoria do ilustre Deputado
João Luiz de Freitas, pretende-se
dar a denominaçS,o de Dom Gas-
par, ao Colégio Estadual na cidade
de Arad,
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Tendo sido aprovado em segun-

da discussão, sem Ernendas, so-
mos nesta oportu.nidade, pela sua
aprovacão, em terceira discussão,
nos têrmos de sua redacào origi-
nal.

Sala José Proenca, 29 de marco
de 1966.

(aa.) Hugo Castelo Branco, Pre-
sidente - Jehovah Sntos, Rela-
tor - Jairo Magalhães - Expedi-
to Tavares - Jarbas Medeiros -
Nicanor Armando.

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

PARECER PARA 34 DISCUSSAO
DO PROJETO N. 3.542/66

Comissão de Constituico,
Legis1aco e Justica

O Projeto em exame, de auto-
na do nobre Deputado Jairo Ma-
galhães, que concede o tItulo de
Cidadão Honorário de Minas Ge-
rais, aos Engenheiros Oruila Lima
dos Santos e GeonIsio Carvaiho
Barroso, foi aprovado em segun-
da discussão, sem Emendas.

Em sua terceira discussão, nos-
so Parecer conclui que 0 Proj eto
seja aprovado, tal como está re-
digido.

Sala José Proenca, 29 de marco
de 1966.

(aa.) Hugo Castelo Branco, Pre-
sidente - Jehovah Santos, Rela-
tor - Jairo Magalhães - Expedi-
to Tavares - Jarbas Medeiros -
Nicanor Armando.

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

PARECER DE REDAcA0 FINAL

Comissão de Redaco

o Projeto n. 1 -.868/65, de auto-
na do Sr. Deputado Spartaco
Pompeu, que declara de utilidade
püblica o Botafogo Futebol Clube,
corn sede na cidade de Varginha,
foi aprovado nas discussôes regi-
mentals, sem Emenda.

Isto pôsto, somos de Parecer
que se Ihe dê, corno final, a reda-
cão abaixo, que está de acôrdo
corn o Proj eto, para que, sob esta
forma se.ja enviado it sancão:

PROJETO N. 1.868/65

Declara de utilidade pib1ica o
Botafogo Fi.itebol Clube, corn sede
na cidade de Varginha.

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

Art. 1.0 - Fica declarado tie
utilidade püblica o Botafogo Pu-
tebol Clube, corn sede na cidade
de Varginha.

Art. 2.0 - Revogadas as dispo-
sicôes em contrdrio, esta lei en-
trard em vigor na data de sua pu-
blicação.

Sala José Proenca, 29 de marco
de 1966.

(aa.) José Maria Magalhâes,
Presidente - Jairo Magalhães,
Relator - Carlos Megale.

- Publicar.

PARECER DE REDAcA0 FINAL

Comissão de Redaco

O Projeto . n. 2.025/65, de auto-
na da Sra. Deputada Maria Pe-
na, que .transformou em Grupo
Escolar as Escolas Reunidas de
São SebastiãO do Oeste, corn a
denominação de Governador Ma-
galhães Pinto, foi aprovado nas
discussöes regimentais, sem Emen-
da.

O nosso Parecer é por que se
aprove, corno final, a redação
abaixo, que está de acôrdo corn
o Projeto, para que sob esta for-
ma, seja enviado a sancão.

PROJETO N. 2.025/65

Transforma em Grupo Escolar
as escolas Reunidas de São Sebas-
tião do Oeste, corn a denomina-
ção de Governador Magalhäes
Pinto,

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

Art. 1.° - Ficam transformadas
ern Grupo Escolar as Escolas
Reunidas de São Sebastião do
Oeste.

Art. 2. 0 - 0 Grupo Escolar a
que se refere o artigo anterior
terá a denominacao de Grupo Es-
colar Governador IVtagalhães Pin-
to.

Art. 30 - Revogadas as dispo-
sicöes em contrário, esta lei en-
trard ern vigor na data de sua pu-
blicação.

Sala José Proença, 29 de marco
de 1966. 	 -

(aa.) José Maria Magalhães,
Presidente - Jairo Magalhaes,
Relator - Carlos Megale.

Publicar.

PARECER DE REDAçAO FINAL

Comissão de Redaço

O Projeto n. 2.066/65, de auto-
na do Sr. Deputado José de Cas-
tro Ferreira, que declara de uti-
Lidade püblica a Associação Bra-
sileira de Odontologia, sub-seccâo
de Juiz de Fora - Minas Gerais,
corn sede na cidade de Juiz de
Fora, foi aprovado nas discussOes
regimentais, sem Emenda.

O nosso Parecer é por que se
aprove, como final, a redaçao
abaixo, que está de acôrdo corn
o Projeto, para que, sob esta . for-
ma, seja enviado a sansäo.

PROJETO N. 2.066/65

Declara de utilidade püblica a
Associação Brasileira, de Odonto-
logia sub-secçao de Juiz de Fora
- MG., corn sede na cidade de
Juiz de Fora.

A Assembléla Legislativa do Es.
tado de Minas Gerais decreta:

Art. 1.0 - Fica declarada de uti-
lidade püblica a Associação Bra-
sileira de Odontologia, sub-secçäo
de Juiz de Fora, corn sede na ci-
dade de Juiz de Fora.

Art. 2.0 - Esta lei entrard em
vigor a partir da data de sua Pu-
blicação revogadas as disposiçOes
em contrdrio.

Sala José Proença, 29 de marco
de 1966.

(aa.) José Maria Magalhães,
Presiderite - Carlos Megale, Re-
lator - Jairo Magalhães.

- Publicar.

PARECER DE REDAAO FINAL

Comissão de Redacão

O Projeto n. 3.153/65, de auto-
na do Sr. Deputado Ibrahim Abi
Ackel, que determiria que a escri-
turacão dos livros fiscais sbmente
terd valor se estiver sob a res-
ponsabilidade de contabifistas, fol
aprovado nas discussôes regimen-
tais, sent em.enda.

Assim sendo, sornos de Parecer
que se ihe dê como final, a redaçã0
abaixo, que estd de acOrdo corn
o Projeto, para que, sob esta for-
ma, seja enviad0 a sanção.

PROJETO N. 3.153/65

Determina que a escrituracão dos
livros fiscais sômente terá valor
se estiver sob a responsabijda-
tie de contabilista.
A Assembléia Legislativa do Es-

tado de Minas Gerais decreta:
Art. 1.0 - A eserituração dos 11-

vros fiscais relativos aos tnibutos
do Estado sôrnente tend valor le-
gal Se estiver sob responsabiljda-
de de contabilista registrad0 no
Conselh0 Regional de Contabiida-
de.

Art. 20 - Esta lei entrard em
vigor na data de sua publicaçäo,
revogadas as disposicôes em con-
trdnio.

Sala José Proença, 29 de marco
de 1966.

(aa.) José Maria Magalhães,
Presidente - Jairo Magalhães,
Relator - Carlos Megale.

- Publicar,



IjARECER DE REDAçAO FINAL

Coniissãà de Redaçäo

o Projeto n. 3.261/65, de auto-
na do Sr. Deputado Joaquin de
Melo Freire, que autoriza 0 P0-
der Executivo a permutar terre-
no, foi aprovado nas discussôes
regimentais, sem emenda.

o nosso Parecer é por que se
aprove, como final, a redacäo
abaixo, que estci de acordo corn
o Proj eto, para que, sob esta for-
ma, seja enviado a sancão.

PROJETO N. 3.261/65

Autoriza o Poder Executivo a per-
mutar terreno, na cidade de
Guàranésia.
A Assembléia Legislativa do Es-

tado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 .0 - Fica o Poder Execu-

tivo autorizado a permutar o ter-
reno localizado na zona urbana cia
cidade de Guaranésia, corn a Area
de 2.000 m2 (dois mil metros qua-
drados), sito na Rua Capitão Ga-
briel, havido pelo Estado por doa-
ção feita por Alberto José Alves,
por outro terreno de propriedade
do mesmo Alberto José Alves, lo-
calizado também na zona urbana
da cidade de Guaranésia, corn a
area de 4.098 m2 (quatro mil e
noventa e oito metros quadrados),
situado na Rua Alberto José Alves,
na qual esta construido prédlo em
que funciona o Grupo Escolar
"Dom InAcio João del Monte".

Art. 2.0 - A permuta seth fel-
ta sem torna por qualquer das
partes, correndo tOdas as despe-
sas de transação por conta do Es-
tado.

Art. 3.0 - Fica o Poder Execu-
tivo autorizado a realizar as ope.
racöes de crédito que se tornarem
necesscirias ao cumprixnento des-
ta lei.

Art. 4.0 - Revogadas as dispo-
sicOes em contrdrio, esta lei en-
trard em vigor na data de sua pu-
blicação.

Sala José Proenca, 29 de marco
de 1966.

(aa.) José Maria Magalhães,
Presidente - Jairo Magalhaes,
Relator - Carlos Megale.

- Publicar.

PARECER DE n,EDAcA0 FINAL

Coinissâo de Redacão

o Projeto n. 3.475/65, de auto-
na do Poder Executivo, que esta-
belece novos valores para Os nil-
veis de vencimentos, na forma que
menciona e dci outras providên-
cias, foi aprovado nas discussôes
regimentais, sèin emenda.

Assim sendo, somos de Parecer
que se ihe dê, como final, a reda-
çâo abaixo, que estd de acôrdo
corn o Projeto, para que, sob es-
ta forma,, seja enviado h sancäo:

PROJETO N. 3.474/65
Estabelece novos valores para

niveis de vencinientos, na forma
que menciona, e dá outras provi-
dnêcias.

A Assembléia Legislativa do Es-
t'ado de Minas Gerais decreta:

Art. L° - Os valores dos niveis
XVI, XVII, XVIII, XIX, XX,
XXI e XXII, constantes do Anexo
V, da Lei n. 3.214;' de 16 de outu-
bro de 1964, do Anexo II, da Lei
n. 3.216, de 16 de outubro de
1964, do Anexo II,.da Lei n. 3.230,
de 27 de novembro de 1964, e do
Anexo V, cia Lei n. 3.215, de 16
de outubro de 1964, no qual se
mantém a designação P.J., pas-
Sam a ser Os estabelecidos no
Anexo I desta lei.

Parcigraf 0 ilnico - Inclui-se nos
valores dos nIveis referidos no ar-
tigo, aos quals fica incorporado,
o abono especial previsto nos ar-
tigos 2 0, da Lei n. 3.414, de 15 de
setembro de 1965, 4. 0, cia Lei n.
3.422 e 2.0, cia Lei n. 3.424, am-
bas de 8 de outubro de 1965.

Art. 2.0 - Fica incorporado ao
respectivo sImbolo de vencimen-
tos dos cargos de provimento em
omisso 0 abono pedal de 1/5

(urn quint,o a que se refere o §
3.°, do artigo 40, da Lei n. 3.422,
de 8 de outubro de 1965.

Art. 30 - Ficam revogados 0
artigo 2.0 e seus parcigrafos, da
Lei n. 3.414, de 15 de setembro de
1965, bern como o artigo 40 e
seus pardgrafos, da Lei n. 3.422
e 2.1 e seus parcigrafos da Lei n.
3.424, ambas de 8 de outubro de
1965.

Art. 40 - Fica revogado o art.
30 cia Lei n. 3.422, de 8 de outu-
bro de 1965, passando Os cargos
integrantes das series de classes
I, II e III de Engenbeiro e Ar-
quiteto a ter, respectivamente, Os
nIveis XVII, XVIII e XIX, estabe-
lecidos na sistemdtjca da Lei n.
3.214, de 16 de outubro de 1964.

Parágrafo ünico - Os atuais
ocupantes dos cargos das series
de classes I, II e III, se referidas
no artigo, perceberão, como van-
tagem pessoal, as importâncias
mensais, respectivamente, de Cr$
4.500, Cr$ 9.000 e Cr$ 12.500, cor-
respondentes a diferença entre os
valores dos niveis ora fixados e
os valores dos niveis vigorantes a
data da publicação da Lei n.
3.422, de 8 de outubro de 1965.

Art. 50 - Os cargos da sénie
de classes de Assessor Técnlco-Ad-
ministrativo passam a constituir
classe singular da mesma denomi-
nacão, corn o nivel de vencimen-
tos XIX, e o COdigo 1.051, do Qua-
dro Geral, a que se refere a Lei
n. 3.214, de 16 de outubro de
1964.

Art. 6.0 - As series de classes
de Dentista e Farmacêutico pas-
Sam a ter a seguinte constituicäo
e niveis de vencjmentos:

Dentista I - Farmacêutico I -
Nfvel XVII.

Dentista II - Farmacêutico II
- NIvel XVIII.

Dentista III - Farmacêutico III
- Nivel XIX.

Parcigrafo ünico - Os cargos
das atuais classes I e II passam
a integrar a classe I C OS clas clas-

851 -

ses III e IV, passam, respectiva-
mente, a integrar as classes II eIII.

Art. 70 - o ocupante do car-
go técnico, do serviço püblico fe-
deral ou municipal, que, em de-
corrência de Convênio, conte, ate
a data desta lei, pelo menos 15
(quinze) anos de serviço prestado
ao Estado, no exerdIcio do cargo
em comissão, passard a iritegrar,
Se o requerer, classe inicial da sé-
ne de classes nelacionadas corn sua
habiitaçäo, comprovada mediante
apresentaçäo do respectivo titulo
ou diploma.

Art. 8. 0 - As disposiçöes des-
ta Lei, ressalvadas as situaçöes de-
correntes da Lei n. 3.414, de 19
de setembro de 1965, produzirfto
seus efeitos a partir de 8 de fe-
vereiro de 1966.

Art. 90 - Os encargos resultan-
tes desta lei correrao pelas dota-
cöes prOpnias do Orcamento.

Art. 10 - Revogam-se as dispo-
sicOes em contrcirio, entrarido es-
ta lei em vigor na data de sua pu-
blicação.

Sala José Proenca, 29 de marco
de 1966.

(aa.) José Maria Magalhäes,
Presidente - Jairo Magalhäes,
Relator - Carlos Megale.

- Publicar.

FIARECER DE REDAAO FINAL

Comissâo de RedaçAo

-

O Proj eto de Resoluç.o n. 3.532/
66, de autonia do Poder Executivo,
que aprova convênio celebrado en-
tre o Govêrno do Estado e o Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e
Estatfstica, foi aprovado nas dis-
cussöes regimentals, sem Einen-
da.

Assim sendo, somos de Parecer
que se Ihe dê, como final, a reda-
cão abaixo, que estd de acôrdo
corn o Projeto, para que, sob tal
forma, seja enviado 4 sanço:
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PROJETO DE RES0LUA0
N. 3.532/66

Aprova Convênio celebrado entre
- o Govêrno do Estado e o Insti-

tuto Brasileiro de Geograffia e
Estatistica - Conseiho Nacional
de Geografia.
A Assembiéia Legislativa do Es-

tado de Minas Gerais promuiga:
Art. 1.0 - Flea aprovado 0 in-

ciuso Convênio celebrado entre o
Govêrno do Estado e 0 Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatis-
tica - Conseiho Nacional de Geo-
grafia, para a execuço de servi-
cos cartográfieos, aerofotogramé-
tricos e levantamentos topografi-
cos.

Paragrafo ünico - 0 Convênlo
previsto no artigo passa a fazer
parte integrante desta Resolução.

Art. 2.0 - Para atender as des-
pesas provenientes do Convênio
aprovado por esta Resolucão, é 0
Executivo autorizado a abrir ao
Departamento Geogrdfico do Esta-
do o créthto especial de Cr$
46.438.92 (quarenta e seis ml-
Ihöes, quatrocentos e trinta e 01-
to mu, novecentos e vinte cruzei-
ros), para isso podendo realizar
as operacôes de crédito que se
tornarern necessdrias.

Art. 3.0 - Revogarn-se as dispo-
sicôes em contrdrio.

Art. 4. 0 - Esta Resolução en-
trará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Sala José Proença, 29 tie marco
de 1966.

(aa.) José Maria Magalhães,
Presidente - Jairo Magaihães,
Relator - Carlos Megale.

- Publicar.
Têrmo de Convênio que entre si

fazem o Govêrno do Estado de
Minas Gerais e o Instituto Bra.
sileiro tie Geografia e EstatIsti-
ca - Conseiho Nacional de Gea-
grafia, para a exeeucão de ser-
viços cartogrãficos, aerofotogra-
métricos e levantamentos topo-
gráficos.
0 Estc10 de Minas Gerais, re-

presentado pelo seu Governador
Dr. José de Magaihães Pinto, e o
Instituto Brasileiro de Geografia,
a q u i simplesmente denorninado
IBGE/CNG, representado pelo Ge-
neral Aguinaldo José Senna Cam-
pos, Presidente do IBGE, de acOr-
do corn o que consta do Proces-
'so n......convencionaram cele-
brar o presente Convênio, median-
te as seguintes cldusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA

Objeto

1.1. - 0 presente Convênlo tern
como objetivo:

I - A execução dos trabaihos
topográficos no Estado de Minas
pelo IBGE,ACNG. constantes de:

a) deterrninação de apoio ter-
restre, necessdrio para restitui-
çao;

b) realizacão da r e S p e c t iv a
rearnbulacão.

II - A execução conjunta pelo
IBGE/CNG e Depãrtamento Geo-
grdfico do Estado, doravante de-
nominada DG/MG, tie:

a) trabaihos de restituição ae-
rofotograrnétrica;

b) preparo de originais para
impressão de fôihas fotográficas
de 30' x 30' na escala de 1:100.000,
relativas ao territOrio mineiro, ob-
servado o piano nacional de ma-
peamento.

CLAUSIJLA SEGUNDA

Especificaçôes

2.1 - Partindo do vôo USAF
23/63 em 1:60.000 e tendo em vis-
ta a restituicão de fOihas comple-
tas de 30'x30' na escala de ......
1:100.000, o IE/QNq realiará o

apoio tie que trata a cidusula an-
terior.

2.1.1 - 0 IBGE/CNG realizard
o apolo suplementar de campo, Se-
guido da estéreo-trianguiacao es-
pacial, devendo esta fornecer, por
par, urn mdximo tie 6 (seis) pontos
tietermin-ados pelas suas 3 (trés)
coortienadas dispostas em 3 (trés)
linhas perpendiculares a direção
do vôo, duas correspondentes ao
centro das fotos e a terceira ao
meio da base.

2.1.2 - Os pontos tie apoio pa-
ra estéreo-triangulacao s e r a o
aniarrados plano-altimetrjcamen
te a rêde geodésica de ja ordern doIBGE/CNG.

CLAUSULA TERCEIRA

Ohrigaçôes e responsabilidades do
Estad0 de Minas Gerais, através
do DG/MG.
31. - São obrigaçôes do DG/

MG:
3. 1.1 - Responsabilizar-se pelo

pagamento de quantitativo mensal
equivalente 2,3 salários-rninimos
vigentes em Belo Horizonte, a Ca-
da técnico do IBGE/CNG, ate o Ii-
mite de dois, designados para o
trabatho de coordenaça 0 e assis-
téncia técnica de aerofotograme-
tria e de cartografia, correndo por
conta dessa gratificaçao as despe-
sas tie transportes e permanéncia
em Belo Horizonte, previstas ma
cláusula 4.1.5.

3.1.2 - Restituir e preparar pa-
ra impressão, tie acôrdo corn as
normas técnicas vigorantes no
IBGE/CNG, fOihas topogrdficas tie
30'x30' na escala de 1:100.000,
abrangendo areas do territOrio do
Estado de Minas Gerais.

3. 1.3 - Restituir e preparar
originals para impressão tie fôlhas
de interêsse do IBGE/CNG, tie
acOrdo corn as possibiidaties do
DG/MG.

3. 1.4 - Contribuir, por intermé-
duo da Secretaria da Fazenda, corn
quantitativo mensal equivalente a
78 saltirios minimos vigorantes em

Belo Horizonte, para ap1icaço em
contratos tie serviços tie terceiros
pelo IBGE/CNG, em territOrio do
Estado tie Minas Gerais.

CLAUSULA QUABTA

Obrigacôes e responsabilidades do
IBGE/CNG.

4.1 - São obrigaçöes do IBGE/
CNG:

4.1.1 - Promover a execucé,o
tie trabalhos de apoio terrestre ne-
cessdrios a triangiIlação espacial,
correspondentes a drea minima tie
uma fôlha tie 30'x30' por més.

4.1.2 - Realizar a reambulação
necessãria, con.forme -as normas ado-
tatias pelo IBGEJCNG.

4.1.3 - Fornecer ao Estado tie
Minas Gerais, (Departamento Geo-
grdfico), a partir do 8 0 (oitavo)
més tie execução do presente Con-
vénlo, os resultados dos trabaihos
tie estéreo-triangulação espacial
necessários a restituiçao p e 1 0
DGmMG de no máximo uma fOlha
de 30'x30' por mês.

4. 1.4 - Fornecer assistência tee-
nica ao DGjMG, em Belo Horizonte,
nos setores tie aerofotogrametria e
tie cartografia, através tie funcionti-
rios de seus quadros, na vigência do
presente Convênio. A perinanência,
no DGIMG, dos servidores indica-
dos pelo IBGEJ'CNG, far-se-a em
datas que atendam as conveniên-
cias reciprocas do DGJMG e IBGEI
CNG.

4.1.5 - Solicitar a utiizacao tie
seus laboratOrios para tarefas rela-
tivas a confecção das fOihas topo-
grtificas tie Minas Gerais, nos Se-
tores onde o equipamento do DGI
MG Se apresentar deficiente.

4.1.6 - Restituir e preparar pa-
ra impressão, tie acrdo corn as tee-
nicas vigorantes no IBGEJCNG, 12
(doze) fôlhas topogrdficas por ano,
tie 30'x30', na escala tie 1:100.000,
abrangendo dreas do territOrio do
Estado tie Minas Gerais, na vigén-
cia do presente Convênio.
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CLAUSULA QUINTA
Disposiçöes Gerais

5.1 —0 IBGEICNG e 0 DGIMG se
comprometem a fazer constar do
rodapé das fOlhas restituldas e pre-
paradas para impressäo a legenda
referente ao Convênio IBGEjCNGj
DGIMG.

5.1.2 - 0 DGMG indicará as
areas de prioridade para Os traba-
ihos de Campo, para anuência do
IBGE!CNG, observadas a existência
de r&de de apoio báSico, a cober-
tura de area coinpieta e as possi-
biidades de deslocamento de pes-
soal.

5.1.3 - Os originals das fOihas
topográficas, objeto do presente
Convênio, preparados pelo IBGEj
CNG passarão ao acervo do IBOEI
CNG e déles serão fornecidos dis-
positivos ao DGMG. E Os que ía-
rem preparados pelo DGIMG per-
tencerão ao acervo do DGIMG e
déles serão fornecidos dispositivos
ao IBGEjCNG.

CLAUSULA SEXTA
Prazos

.6.1 - 0 presente Têrmo de Con-
venio terá validade durante trés
a.nos, podendo ser denunciado me-
diante manifestacãO expressa de
uma das partes, tomadas as neces-
sárias providéncias a salvaguarda
dos trabaihos em curso, ou se ye-
rificando o inadimplemento, por
qualquer das partes.

CLAUULA STIMA
Vigência

7.1 - 0 presente Convênio entra-
rá em vigor apOs 0 seu registro
no Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais e aprovacâo pela
Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais e pelo Diretório
Central do Conseiho Nacional de
Geografia, näo cabendo a qualquer
das partes signatárias nenhuma in-

denização se porventura essa apro-
vacão vier a ser negada (art. 775,
Letra I, do Regulamento do COdi-
go de Contabilidade PCiblica).

CLAUStJLA OITAVA

8.1 - 0 presente Convênio está
isento de pagamentos de imOsto
de sélo nos térmos da Lei n. 4.5051
64.

Para constar, foi lavrado 0 pre-
sente térmo que vai assinado pelo
Governador do Estado de Minas
Gerais, Dr. José de Magalhäes Pin-
to, e pelo General Aguinaldo José
Senna Campos, Presidente do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatistica, e por duas testemunhas.

Belo Horizonte,
(a.) José de Magalhães Pinto -

Dr. José de Magalhães Pinto.
(a.) Aguinaldo José Senna Cam-

P05 - General Agulnaldo José Sen-
na Campôs;.

Testemunhas:
(a.) Wilson Coelho.
(a.) René de Matos.
(Con.fere corn o original).
- Publicar.

PARECER DE REDAcAO FINAL

Comissâo d Redacão
K.

O Projeto n. 3.545166, de autoria
do Sr. Deputado Carlos Eloy, que
dá a denominacão de Deputado
CláUdio Pinheiro a Unidade Sani-
tãria do Municipio de Caetë, foi
aprovado nas di.scussôes regimen-
tais, sem emenda.

O noSso parecer é por que se
aprove, como final, a redacão aba!-
xo, que está de acOrdo corn o Pro-
jeto, para que, sob esta forma, seja
enviadoà sancão:

PROJETO NO 3.545166

Dá a denominacäo de Deputado
Cláudio Pinheiro a Unidade Sanitá-
na do Municlpio de Caeté.

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

Art. 1.0 - Passa a denominar-se
Deputado Cláudjo Pinheiro a Un!-
dade Sanitária situada no Munici-
plo de Caeté.

Art. 2.1 - Revogadas as disposi-
cOes em Contrário, esta lei entrará
em vigor na data de sua publica-
ção.

Sala "José Proença", 29 de marco
de 1966.

(aa.) José Maria Magalhães, Pre-
sidente - Jairo Magaihães, Relator
- Carlos Megale.

- Publicar.

PABECER SOBRE 0 REQUERI-
MENTO N9 669

Comissão de Siiderurgia e
Mineraç

0 nobre Deputado Manoel Costa,
através do Requeriniento n° 669,
faz veemente apêlo ao Exmo. Sr.
Presidente do Congresso Nacional,
ao Exmo. Sr. Presidente da Câma-
ra dos Deputados, aos Srs. Lideres
da Maloria e da Minoria, em am -
bas as Casas do Congresso, no sen-
tido de que seja aprovado, corn ur-
gência, o Proj eto que cria o im-
pôsto ünico sôbre os minerais do
Pals, dispôe sôbre o produto de sua
arrecadaçao ,institui o Fundo Na-
cional de Mineração e dá outras
providências.

A Comissão de Siderurgia e Mi-
neração, examinando-o, conclui pe-
Ia sua aprovação, face a alta im-
portância para a economia brasi-
leira de que se revestem as medi-
das pleiteadas.

PARECER SOBRE A REPRESEN-
TAcA0 DE JOSE' PIMENTA E

OtJTROS MORADORES DO BAIR-
RO JK. (PARQUE INDUSTRIAL

DE CONTAGEM).
Comisso de Trabalho e Ordem

Social

O Sr. José Pirnenta e outros mo-
radores do Bairro JK (Parque In-
dustrial de Contagem), solicitam,
desta Assernbléia providências no

sentido de meihor assistncia ao
nücleo da Fundacão da Casa Popu-
lar, naquele logradouro.

Alegam que aquela Fundaco não
esta dand0 assisténcja necessária
aos moradores.

Assim, examinando a referida re-
presentacao, somos. de Parecer que
se indique ao Senhor Governador
do Estado, fazendo-Ihe um apêlo,
no sentido de que interceda junto
ao Excelentissjmo Senhor Presiden-
te da Republica para a solução
do problema, juntando-se cOpia da
representacao ora examinada.

Sala "José Proenca", 29 de mar-
go de 1966.

(aa.) Waldomiro LObo, Presiden-
te - Wilson Modesto, Relator -
Waldir Morato.

- Publicar.
0 SR. PRESIDENTE - A Mesa

val passar a deferir a palavra aos
oradores prèviamente inscritos.

QUESTAO DE ORDEM
O SR. JAIRO MAGALHAES -

— Sr. Presidente, estou receben-
do o Sr. Efigenio da Cunha Me-
nezes, Prefeito do Municipio de
Gonzaga, uma carta em que o
mesmo nos dá conhecimento do
assassinato, ali ocorrido, do Sr. Vi-
ce-Prefeito, Osvaldo Rabêlo Leite.
A respeito, nOs já obtivemos da
Casa urn voto de profundo pesar.
Todavia, a carta tece considera-
cöes sôbre a pessoa do falecido,
razão pela qual me permit0 18-la,
a fim de que conste dos Anais da
Casa:

Gonzaga, 18 de marco de 1966.
Exmo. Sr. Deputado Estadual.
Dr. Jairo Monteir0 da Cunha Ma-

galhães.
SaudaçOes:
E' corn grande pesar que ihe co-

munico o falecimento de nosso Vi-
ce-Prefeito, Sr. Osvaldo Rabêlo Lel-
te, ocorrido no dia 16 Ultimo, quan-
do fol brutalmente assassinado em
plena avenida desta cidade, pelo
Policial Joäo Oyfdio da Costa.

Nada pior poderia acontecer, pois
Se tratava de urn jovem solteiro,
com urn futuro promissor, corn 38
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anos incompletos, nascido nesta ci-
dade aos 17 dias do mês de outu-
bro do ano de 1928; filho de fami-
ila tradicional dêste Municiplo, sen-
do seus pais o casal Alvaro Rabêlo
Leite e D. Efigenia Cândida de
Souza. Era alto comerciante e
atualmente grande fazendeiro neste
Municipio e em munieipio vizinho.
Perdemos, pois, corn esta tragëdia,
urn dos mais promissores futuro
de nossa Cornuna.

Rogo-ihe a fineza de comunicar
ou apresentar it Assembléia Legis-
lativa de Minas Gerais, da qual
V. Exa. é urn dos grandes repre-
sentantes, - êsse acontecimento.

Atenciosamente, subscrevo-me.
(a.) Efigênio da Cunha Menezes

- Prefeito Municipal.
O SR. PRESIDENTE - A Ques-

tao de Ordem do nobre Deputado
não se enquadra no Regimento In-
terno. A Mesa não interrompeu as
palavras de V. Exa., devido ao
grande apreco que tern pela sua
pessoa, rnas faz urn apêlo a V.
Exa. no sentido de que matéria
desta natureza seja exposta na he-
ra destinada a Leitura e Apresen
tacão de Proposicôes.

- Vêm a Mesa:

PROJETO N. 3.57966

Declara de utilidade püblica o Di-
retOrio Central dos Estudantes da
Universidade CatOlica de Minas Ge-
rais.

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

Art. 1.0 - Flea declarado de uti-
lidade püblioa o DiretOrio Central
dos Estudantes da Universidade Ca-
tOlica de Minas Gerais.

Art 2.0 - Revogadas as disposi-
c-

'Art..
es em contrdrio, esta' lei entrará

em vigor na data de sua publica-
çao.

Sala das Reuniöes,- 29 de marco
de 1966.

(aa.) Ledo Borges Orlando An-
drade - José Luiz Baccarinj -
Maria Pena - Ibrahim Abi-Ackel.

Justificativa 	 0 DiretOrio Cen-

tral dos Estudantes da Universida-
de CatOlica de Minas Gerais é o
órgão supremo de representação
dos alunos que cursana as diversas
escolas da entidade. Vem de ser
oferecido ao DiretOrio urn lote na
Capital, para all construir sua
sede. Para tanto, terd de provar
sua utilidade püblica reconhecida
em lei. Esta e evidente e decorre
das prOprias funcoes de caráter
social do Diretório. iDai justifi-
car-se plenamente a Proposicão,
para aqual solicitamos Os votos fa
voráveis dos Senhores Deputados e
das Comissöes Técnicas

Sala das Reuniöes, 29 de marco
de 1966.

(a.) Ledo Borges.
- Publicado 0 Projeto, inclua-se

em Ordem do Dia.

REQIYERIMENTO N. 1.177

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

0 Deputadó que êste subscreve,
na forma regimental, requer it As-
sembléia Legislativa que dirija urn
apêlo aos Exmos. Srs. Ministro da
Viacão e Obras PUblicas, Diretor
do Departamento Nacional de Es-
tradas de Rodageim(DNER), Secre-
térlo de Estado dasComunicaçôes e
Obras Püblicas e Diretor do Depar-
tamento de Estradas de Rodagem
de Minas Gerais (DERIMG), no sen-
tido de ser providenciada a cons-
trucão de uma rodovia que ilga as
cidades de Barroso, Dores de Cam-
pos e Prados a Rodovia São João
del Rei-Lagoa Dourada.

Sala das Reuniôes, 28 de marco
de 1966.

(aa.) Nicanor Armando - Expe-
dito Tavares - Cicero Dumont -
Gerardo Grossi - Alvimar Mourão.

Justificativa - Os municIpios de
Barroso, Dores de Campos e Pra-
dos, alm de se destacarem na agri-
cültura e na pecuária, estão locali-
zados em uma região dominada por
acentuado clima de desenvolvimen-
to, onde se encontram inümeras fá-

bricas, come as de cimento, laticI-
nios, curturnes e artefatos de couro.

Entretanto, carecem ainda aque-
las cidades de meihores vias de
cmunicacão para intercâmbio e
escoani.ento de seus proclutos.

Nada mais justo, pois, do que in-
tegrá-las no sistema rodoviário, o
que se faria sem maiores dificul-
dades, ligando-as a estrada de ro-
dagem que vai de São João del Rei
a Lagoa Dourada.

(a.) Nicanor Armando.
- A Comissão de Transportes.
O SR. PRESIDENTE - Corn a

palavra o Sr. Hello Garcia.
0 SR. HELlO GARCIA - Sr.

Presidente, Srs. Deputados, ocupo
esta Tribuna neste iristante para
tratar de dois assuntos d.iretamente
ligados ao interêsse da população.
Urn diz respeito a Policia Civil e ou-
tro a Secretaria de Educacao.

Prirneirarnente, Sr. Presidente,
quero fazer urn apêlo a S. Exa.
O Sr. Governador Israel Pirtheiro,,
para que interceda, por intermédio
da Secretaria do Trabaiho, ou da
Secretaria da Educaçao, no sentido
de que encontrem uma fOrmula pa-
ra terminar corn a greve que, ha
mais de urn mês, foj deflagrada no
Estado de Minas Gerais.

Não 0 possIvel, Sr. Presidente,
que S. Exa., 0 Sr. Governador do
Estado, assista impassivel ao de-
senrolar de uma greve de profes-
sOres. E cabe aqui dizer que a re-
ferida greve é justa, mas 0 que não
podemos admitir 0 que Os alu.nos
dos colOgios, ha mais de urn mês,
continuern sem assistir as suas au-
las.

Não podemos admitir que os do-
nos dos colégios aumentem as men-
salidades e taxas e não aumentem
o vencimento dos professOres.

Assim sendo, fazemos urn apêlo
ao Sr. Governador do Estado e aos
Srs. SecretOrio do Trabaiho e da
Educaçao para que tomem urna po-
sicão, a fim de que a greve tenha
O seu final e Os mestres mineir3s
sejam atendidos nas suas minimas
reivindicaçoes. E' uma classe que

merece 0 nosso mais irrestrjtoapoio.
0 outro assunto que me traz a

Tribuiia dtz respeito a urn boletim
reservado de S. Exa. o Delegado
Wilson Vieira Gouvêa, Delegado-
-Auxiljar.

SObre o assurito apresentarel a
Casa, neste instante, urn Requeri-
mento para que S. Exa., o Sr. Se-
cretdrio de Segurança, tome as
providências que o caso requer.

0 Requerimento estd assim redi-
gido:

REQUERIMENTO N. 1.178

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

0 Deputado que êste subscreve,
na forma regimental, expOe e re-
quer a Casa o seguinte:

1 - que a Secretaria de Estado da
Administracao fez realizar, no ano
de 1965, concurso para provimento
de cargos vagos na Classe I, Nivel
IX, inicial da sOrie de classes de
Perito Criminal.

2 - que 64 dos inscritos foram
aprovados e, em seguida, nomeados,
passando, de imediato, ao exerci-
cio de suas fu.ncOes.

3 - que os candidates, ao presta-
rem o concurso, demonstraram a
saciedade competéncia total para
o cargo, segundo Se pode deduzir
da simples leitura das matOrias
constantes das provas elinilnatOrias
ou não, conforme edital que anexa-
mos.

4 - que para surprêsa dos pen-
tos aprovados e nomeados e para
major surprésa daqueles que jd são
peritos ha longos anos, o Sr. Super-
intendente da Técnica Policial, por
simples Portaria de n. 47, constan-
te de uma publicacão denominada
"Boletjm Reservado", mandou ins-
crever "ex-officio", no Curso de
Criminaljstjca da Academia de P0-
licia de Minas Gerais, todos os Pe-
ritos Criminals que atualmente
exerçam as respectivas funcOes, sob
regime de tempo integral.
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5 A providência, por mais sa-

lutar que fOsse sob o aspecto ad-
ministrativo, é de ilegalidade fla-
grante. A verdade é que ningum
pode ser obrigado a fazer qualquer
curso, muito menos em regime de
tempo integral, especialmente se
considerarmos que aqueles que se-
riam os alimos já demonstram, Se-
ja por recente concurso, seja pela
prática de muitos anos no exerci-
cio da atividade pericial, competên-
cia suficiente.

6 - Ademais, ao tempo em que
ingressaram no serviço püblico -
e mesmo no dia de hoje - rienhu-
ma lei exige, para exercIcio do car-
go de perito, o diploma de curso
da Academia de Policia, nem tal
exigência foi reclarnada para . que
Os peritos fOssem admitidos ao con-
curso a que se submeteram.

7 - Diante do que, requeremos
seja o texto desta Proposicão, bern
assim o dos documentos que a ins-
truem, encaminhados ao Sr. Go-
vernador do Estado e ao Sr. Se-
cretário de Estado da Seguranca
Püblica, indicando a S. Exas. a
conveniência de ser, urgentemente
revcgada a referida e ilegal 'Por-
taria 47 do Boletim Reservado fl°
46", em anexo, a tim de se evitar
O treniendo mal-estar que vein
causando nos meios policlais e na
consciência do povo mineiro.

Sala das Reuniôes, 29 de marco
de 1966.

(aa.) Hello Garcia - Jorge Fer-
raz - Florivaldo Dias - Cicero
Dumont - Pinto Coelho.

- A Comissão de Servico Pu-
blico.

Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Entre Os peritos que aqui nos re- ,
ferimos, muitos dêles são alunos
da Faculdade de Direito, da Facii-
de de Medicina e da Escola de En-
genharia. Não seria possivel que,
apOs concursados e nomeados, es-
ses alunos fOssem obnigados a pa-
ralisar Os seus cursos, nas referi-
das escolas, a tim de atenderern a

urn boletim reservado do Dele-
gado.
Não se justifica a Portaria.

Assim sendo, Sr. Presidente, taco
urn apêio a S. Exa., o Sr. Gover-
nador do Estado, e ao ilustre Se-
cretário da Segurança, para que
tornern sem efeit0 a referida Por-
taria.

- Vêm a Mesa:
REQUERIMENTO

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

o Deputado infra-assinado
quer, ouvido o Plenário da Assem-
bléia, seja consignado nos Anais
da Casa urn voto de congratulaçöes
corn a União dos Municipios, do Al-
to e Mddio São Francisco, pelo
êxito da VII Reuniäo realizada na
cidade de São Francisco, notada-
.rnente a aprovacão pelo Plenánio
do Congresso de mocão que con-
fere 0 tItulo de "Barranqueiro do
São Francisco" ao ilustre jornalista
Assis Chateaubriand.

Sala das Reuniôes, 29 de marco
de 1966.

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

Justificativa - A IJnião dos Mu-
nicIpios do Alto e Mddio São Fran-
cisco e uma entidáde criada em
1963, que congrega o 22 municipios
daquela região.

A finalidade do organismo d pres-
tigiar as reivindicaçôes dos mum-
cipios a ela filiados, conseguindo
dos Podêres Estaduais e Federais
as obras solicitadas.

As reu.niOes, em nUmero de sete,
jd realisadas, tern sido prestigiadas
pela presenca da maioria dos Pre-
feitos da região, tal como aconte-
ceu na Ultima realizada em São
Francisco, que contou corn a pre-
sença de representantes de 17 Mu-
nicIpios, aldm dos dois Secretdrios
de Estado do Interior e do Govêr-
no, Srs. Lutz Fernando Azevedo e
Murio Badaró, do Superintendente
da Comissão do Vale São Francis-
co, Engenheiro João Gomes Sobri-
nho, Deputados Federais, Estaduais

e tecnicos dos diversos Orgâos que
atuam na regiãO.

Além de acontecimento de alto
interêsse para a região, o Con-
gresso teve urn de seus momentos
mas felizes corn a aprovação, pela
unânimidade do Plenário, do Re-
querimento do Prefeito de Januá-
na, Sebastião Carlos de Mattos,
que confere o titulo de "Barran-
queiro do São Francisco" a0 jor-
nalista Assis Chateaubriand, pelos
servicos por êle prestados ao de-
senvolvirnento do Vale, notada-
mente corn a organização da Fa-
zenda Nova Gália.

Devemos tambdm esciarecer que
para o êxito do Congresso as auto-
dades municipais emprestaram tO-
da sua dedicação e seu esfOrço.

(a.) Pinto Coelho.
- Publicar.

REQUERIMENTO

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

0 Deputado infra-assinado, ouvi-
do o Plendrio, requer de V. Exa.
seja enviado urn voto de congratu-
cOes corn a Diretoria da Uniäo Mu-
nicipal dcs Estudantes Secundários
pelo programa de realizaçOes que
vem levando a efeito a favor da
classe estudantil.

Sala das ReuniSes, 24 de marco
de 1966.

(aa.) Anibal Teixeira - Jose Ma-
ria Magalhães - Jorge Ferraz -
Batista Miranda.

Justificativa - A Dinetoria da
União Municipal dos Estudantes Se-
cunddrios, menos de seis meses
apOs sua posse, ja havia edificado
a favor da classe estudantil:

a) piano de concessão de Bôlsas
de Estudo para Os secundaristas
pobres;

b) 1.0 festival secundanista de
Cinema, visando ao aprimoramento
cultural da classe estudantil;

c) instalação de urn Gabinete de
Assisténcia Dentdria para atendi-
mento a preço de custo;

d) instalaç,o do um Gabinete de
Assistência Medica, custeando tOda
o qualquer despesa corn 0 mesmo;

e) instalacão de urn Gabinete de
Assistência Juridica;

f) instalação da Barbearia Estu-
dantil, além da publicação do "Jon-
nal do Estudante Secunddrio", que
conta corn uma tiragem de 5.000
exemplares, para distribuição gra-
tuita. Portanto, a tIMES merece
os nossos pa.rabdns.

(a.) Anibal Teixeira.
o SR. PRESIDENTE - Corn a

palavra o Sr. João Lutz de Car-
vatho.

o SR. JOAO LUIZ DE CARVA-
LHO - Sr. Presidente, Sen.hores
Deputados.

Venh0 a esta Tribuna para apre-
sentar a Casa a seguinte Indica-
cão:

INDICAAO N. 1.081

Excelentissimo Senhor Presiden-
te da Assembldia Legislativa do Es-
tado de Minas Gerais.

0 Deputado que esta subscreve,
na forma regimental, requer a Vos-
sa Excelência, ouvida a Casa, seja
feita Indicacão ao ExcelentIssimo
Senhor Secretánio da Agricultura,
no sentido de mandar estudar a
conveniéncia e a oportunidade de
se instalarem moinhos para tritu-
racão de "tuuito vulcânico" e cal-
cdreo, existentes na região do Alto
Paranalba, notadarnente nos muni-
cipios de Carmo do Paranaiba, Pa-
tos de Minas e São Gotardo.

Sala das ReuniOes, 28 de marco
de 1966.

(aa.) João Luiz de Carvaiho -
Paulino Cicero - Waldir Morato -
Carlos Megale - Jairo Magathães.

Justificativa - Existem em tôda
a região da Serra da Mata da Cor-
da grandes reservas de "tufito viii-
canico" e calcâreo. Não obstante
a grande percentagem de terras fér-
teis ali existentes, aquela região e
formada também, na sua rnaior
parte, de cerrados e mato-seco, 0
que vale. dizer, de terras pobres
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mesmo, destinadas pelos fazendei-
ros e agricultores a pecuária. En-
tretanto. a I alta de sais minerais
que as caracteriza e o seu elevado
indice de acidez as tornam de bai-
xo rendimento na engorda de- gado
e na producao de leite. Em geral
são planas ou ligeiramente ondula-
das, em contraste corn as terras de
cultura, que são bastante aciden-
tadas, o que torna estas pouco apro-
veitdveis Para a agricultura meca-
nizada.

A instalação de moinhos naquéles
municIpios, bern como em outros
que possuam igualmente aquêles
minerais, propiciaria o seu forneci-
mento aos fazendeiros, a precos re-
duzidos. A eletrlficaçäo da regifto
do Alto Päranaiba, levada a.efeito
pela ERMIG, proporcionard a ener-
gia elétrica necesséria e suficiente
A realizaçao do empreendirnento.

Se levada a efeito a medida que
ora sugerimos, tôda aquela região
agro-pastoril seria beneficiada, es-
tirnulados Os fazencleiros e valori-
zados aquéles campos, corn gran.
des vantagens econOrnicas Para o
Estado. Acresce, ainda, a circuns-
tãncia de que a aplicação racional
de tufito nas terras pobres e ácidas
transforma as suas condicOes fisi-
cas e orgânicas, tornando-as pro-
dutoras de cereals.

Tivemos oportunidade de presen-
ciar a demonstração feita ao Sr.
Ministro da Agricultura pelo Enge-
nheiro-agrOnorno Dr. Moacir Via-
na, em Patos de Minas, quando S.
Exa. visitava aquele municipio em
abril do ano passado. Usando co-
mo campo de prova trés vasos de
cerãmica perfeitamente iguais, nê-
les colocou aquêle técnlco determi-
nada quantidade da pior terra cia-
quela região. No primeiro vaso
plantou sementes de trigo na terra
pura; no segundo adicionou peque-
na quantidade de tufito; no tercei-
ro, percentagern major. Tudo isso
feito na mesma hora, recebendo
aqueles vasos o mesmo cuidado de
irrigação e de exposicão ao sol. 0

resultado foi surpreendente, con-
forme pudemos todos observar.
Formou-se urna escala ascendente,
corn transformacoes visiveis de co-
loracão e vico daquelas plantas,
eviclenciando a grande transforma-
ção daquela terra, sob o efeito do
tufito. Concluiu o Dr. Moacir suge-
rindo ao Sr. Ministro a instalaçao
de mothhos Para preparação da-
quele corretivo natural, lembrando
a S. Exa. o elevado custo dos adu-
bos importados, cujo uso se torna
proibitivo ao lavrador brasileiro.
o que hoje proponho ë exatarnente
a adoção do conseiho daquele re-
nornado tëcnico: - a instalacao de
moin.hos. Poderemos, destarte, me
ihorar consideràvelrnente as condi-
cOes dos nossos campos de cultu-
ra e pastoreio, a baixo custo.

Sala das ReuniOes, 28 de marco
de 1966.

(a.) João Lu12 de Carvaiho.
- A Comissão de Agricultura.
Sr. Presidente, Srs. DeputadOs, o

artigo 73, do Estatuto da Terra
preceitua, no seu § 2. 0, alInea B,
que caberd ao Estado prestar assis-
tência tëcnica aos proprietdrios ru-
rais, nas dreas de sua jurlsdição.
Cremos, Sr. Presidente, Srs. Depu-
tados, que ja é tempo de passar,
o Govêrno a acão ojetiva, no sen-
tido de dar a necessdria assistência
ao homem do campo. As declara-
çOes do IBRA, sem a necessdria
campanha prëvia de esciarecimen-
tos aos proprietdrios rurais, provo-
caram verdadeir 0 pãn.ico no. seio
da classe. A irresponsabilidade dos
encarregados daquele servico, a sua
ignorãncia sObre o assunto e as ex-
ploracOes a que Os proprietdrios
rurais se submeteram de terceiros,
que dêles cobravarn importãncias
excessivarnente altas, Para auxilid-
•los nas suas declaraçOes e faze-las
ainda erradamente, e mais a onda
de boatos que, .então, surgiu no
seio da classe, trouxeram a intran-
qüilidade aos proprietrios rurais.
Além disso, a cobrança do ImpOsto
Sindical, inovacão introdu.zida pela
Lei de Reforma Agrária, veio tra-

zer o desalento a classe rural bra-
sileira, justamente quando precisa
de meihores condiçOes psicolOgi-.
cas.

E' mister que se dê inicio a urna
campanha de amparo real e obje-
tivo, a fim de modificar a impres-
são causada naquela oportunidade
e captar a confiança do homem do
campo, nos sadios propOsitos do
Govérno Castelo Branco ao instituir
a lei de reforma agrdria no Pals.
Passou a Opoca em que o assunto
era objeto de demagogia e de ex-
ploraçOes de ordem ideolOgica. Mas
estamos certos, Srs. Deputados, de
que em Minas Gerais 0 Excelentis-
simo Sr. Governador Israel Pinhei-
ro haverá de determinar providên-
cias a seu Secretário da Agricultu-
ra, o ilustre fazendeiro Dr. Evaris
to Soares de Paula, e S. Exa. em-
preenderá açã 0 no sentido de pres-
tar assistência técnica ao proprie-
tdrio rural, ensinando-ihe a me-
Ihorar as condiçOes fisicas da sua
terra, através de uma adubacao
barata e praticável, colocando a
seu alcance Os corretivcs necessá-
rios. Faca-o ver oS efeitos da adu-
bacão e éle, então, acredjtard nela
e se dispora a aplicar 0 seu capi-
tal Para meihoria de seus campos
de producao e de pastagens. Serd
esta uma forma de se dar intcio
a reforma agrdria em Minas no
seu aspecto assistencial, pois que
do ponto-de-vista tributário ela jã
ha muito se iniciou -

As atividades do IBRA, que ate
agora sO se efetivaram junto a clas-
Se, sob a forma de preparação Para
a tributaçao da terra, deixaram a
impressAo de que o Instituto a
nada mais visa que isso. n neces-
sdrio, pois, que se descubra a ou-
tra face, a do amparo ao produtor
e da assistêncja ao seu trabaiho.
SO assim adquirirá o Govêrno a
confiança do ruricola e ihe dard a
necessdria colaboraçao. Confiamos-
nos propOsitos do Govêrno. SO pe-
dimos que não demore na sua exe-
Cução.
- Vern 4 Mesa:

C0MUNIcJAcAO

Exmo. Sr. Presiderite da Assem-
blëia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.
o Deputado que esta subscreve

requer, ouvida a Casa, seja inseri-
do em Ata urn voto de pesar pelo
falecimento da Sra. Margarida Sil-
va, ocorrido em DivinOpolis no cia
25 do corrente, dando-se ciência da
decisão da Casa a farnilia enlutada
na pessoa de seu marido, o Sr. Ge-
raldo Teixeira, residente na Av. 1.0
de Junho, 163, em DivinOpolis.

Sala das ReunlOes, 26 de marco
de 1966.

(a.) Alvimar Mourão.
o SR. PRESIDENTE - Corn a

palavra o Sr. Deputado Sinval Boa-
ventura.

0 SR. SINVAL BOAVENTEJRA -
Sr. Presidente, Srs. Deputados -

Fui procurado por urna comissão
de elementos da cidade de Ipatinga,
a fim de examinar o problema do
Gindsio Estadual daquela comuna.
Devo. esciarecer que não faco poif-
tica naquela região. Fui procura-
do por elementos do Rotary Club
Para tomar providéncias sôbre
aquele Gindsio.

"Senhores Deputados.
A luta que o nosso colega Depu -

tado Geraldo Quintão teve nesta
augusta AssemblOia Para c'riar o
Gindsio Estadual de Ipatinga fol
por todos nOs presenciada. Agora,
depois quo êste Deputado criou o
gindsio, nomeou o Diretor e o Se-
cretdrio e o instalou. Quando tudo
parecia tranquilo, 0 ilustre profes-
sor Ary Policarpo da Crux pediu
sua exoneração e Se transferiu Para
a cidade de Marlidria onde leciona
vdrias matOrias no Gindsio e no
Colëgio Normal que ali foram cria-
dos, também, pelo Deputado Geral-
do Quintão.

'Agora, quando o Rotary Clube
que estd construindo o prOdio do
Gindsio de Ipatinga, financiado pe-
10 operariado da Usiminas, e corn
o adiantaniento do financiamento
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por aquela emprêsa, seus dirlgen-
tes e grande parcela do povo de
Ipatinga esperavarn a nomeaçâo de
uma Reverendissirna Irma de Can- -
dade Para dirigir o estabelecirnen-
to, els que patrocinada polo ex-Pa-
dre Vidigal f 01 publicada recente-
mente a norneaçäo de urn profes-
sor protestante.

Acontece que O professor, nomea-
do a pedido do ex-reverendo, criou
un-i caso no Ginásio. Os rotarianos
querem revogar a doação do prédio
doado ao Estado para funciona-
mento do referido educandário, fe-
chando-o.

Isto importará em grande prejul-
zo Para 0 ensino è Os operarios; OS
flihos de operários não poderão ter
mais o ensino gratuito que o Depu-
tado Geraldo Quintão deseja pro-
porcionar-ihes corn a criaqão e ins-
talação do Ginásio.

E a politica apaixonada é a culpa-
da - 0 que mais causa estranheza é
justarnente urn ex-padre ser contra
a nomeacão de uma Irrnã de Carl-
dade - 0 Deputado Geraldo Quin-
tao deve andar decepcionado corn
o que vem acontecendo, embora es-
teja calado. Rle é matreiro e, ao
que parece, espera a organizacão
da Arena e a fixacão de critérios,
pois é o Deputado mais votado de
Ipatinga".

Nada ternos contra a norneação
daquele professor. Mas, estranha-
mos o fato de ter sido preterida a
Irma de Caridade, prèviamente in-
dicada, corn mais de 14 tItulos.
Quando me refiro h indicaqão de
urn presbiteriano, em preferência a
uma Irma de Caridade, não quero
corn isto manifestar qualquer pre-
vençäo contra a Igrej a Presbiteria-
na. A populacão de Ipatinga, na sua
maioria, está mal satisfeita, con-
trariada, e espera que o atual Go-
vêrno possa nornear a Irma de Ca-
ridade, o que virá ao encontro dos
seus anselos.

Quero deixar claro que nâo tertho
qualquer interêsse politico naquela
regiao. Todavia, não podia deixar
de registrar êste fato, ocorrido na-

quela prOspera cidade do Vale do
Rio Doce, em franco desenvolvi-
mento. Espero que Os Deputados
Geraldo Quintão, Batista Miranda,
Rairnundo Aibergaria, Athos Viei-
ra do Andrade e tantos outros, que
I azern politica naquela região, exa-
minem corn cuidado êste fato, a fim
de não decepcionarem a nova e
progressista cidade de Ipatinga.

O SR. PRESIDENTE - Corn a
palavra o Sr. Deputado Waldomi-
ro LObo.

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

Recebi do trabaihador José Qua-
resma Sobrinho a seguinte carta:

"Caixa Beneficente dos Trabalha-
dores Metalürgicos de João IVIonle-
vade.

Monievade, 20 de marco de 1966.
Exmo. Sr. Waldomiro LObo.
DD. Deputado Estadual.
Belo Horizonte.
Prezado amigo.
Sirvo-me da presente Para cornu-

nicar-ihe que surgiu uma nova de-
nUncia contra os operários de Mon-
levade e fomos citados Para corn-
parecer em Juiz de Fora, a tim de
fazermos depoimentos, dias 20 e 22
do abril, respectivamente, pelo que
venho solicitar do eminente amigo
que, da Tribuna da Assèmbléia se
congrauie em nosso nome corn o
Exército Brasileiro por se mostrar
resolvido a apurar a nossa causa,
tirando-nos da situação angustian-
te em que vivemos, pois tenho cer-
teza de que a verdade apareceri
e que entre nós não encontrarão
manchas de traicão ou subver-
são -

Na certeza de sua sempre carac-
terizada aténcão, subscrevo-me
corn elevado aprêco e considera-
cão.

Seu amigo de sempre.
(a.) José Quaresma Sobrinbo -

Caixa Postal 62 - Monlevade - Mi-
nas Gerais.

Não poderia, Sr. Presidente e Srs.
Deputados, deixar de atender ao
pedido que f as o trabaihador José

Quaresma Sobrinho. Aquêles que
nada fizerarn a favor da Revolução,
Para se desforrarem politicatnente
denunciararn operários, corno José
Quaresma Sobrinho, operdrios êsses
que procurarn ajudar Os seus corn-
panheiros - Conheço, de ha muito,
José Quaresma Sobrinho, que vive
do casa em casa dos trabaihadores,
quando êstes estão doentes. Como
secretdrio que foi, diversas vêzes,
da Caixa Beneficente dos Metalür-
gicos, levava a êles palavras de con-
fOrto, aplicando injeçes, auxiian-
do-os em tudo o que era possivel.
Não conheço bern a situação dos
outros operários, mas a carta de
José Quaresma Sobrinho ja diz que
todos êles estão autorizados a ser
ouvidos em Juiz de Fora. 0 Exér-

- cito merece as nossas congratula-
coes, porque estd dando oportunF
dade Para que êsses operdrios pos-
sam se defender, ao contrário do
que fizerarn certas autoridades no
interior do Estado onde, por sim-
ples denüncia, urn cidadão era prê.
so e submetido aos maiores vexa-
mes. E' assirn que deve ser feito.
E êles estão sujeitos, conforme diz
a carta, a ser ouvidos em Juiz de
Fora, onde José Quaresma Sobrinho
vaj esciarecer que os operdrios de
Monievade não são subversivos,
n e m cometeram nenhuma es-
pécie de traição. Espero que seja
feita justica, que possam êsses ho-
ruens pertencentes a essa enorme le-
gião de "mans calosas" de nossa Pd-
tria dernonstrar que apenas são vI-
timas de inimigos politicos, de mi-
migos dos trabaihadores. Nos dias
20 e 22 de abril êles estarão em Juiz
de Fora. No dia 21 de abril, o Brash
vai comemorar mats urna data da
morte de Tiradentes, o homem que
pregou a iiberdade, que foi sacrifi-
cado peios seus ideais. E êsses ope-
rdrios serão ouvidos nos dias 20 e
22.

Assim deixo aqui, Sr. Presidente,
urn pedido - de congratuiacOes corn
o Ex6rcit 0 Brasileiro por ter dado
esta oportunidade, a êstes traballia-
clores, de fazerem sua clefesa.

Sr. Presidente, aproveitando o
tempo de que ainda disponho, de-
sejo fazer sentir ao Sr. Secretdrio do
Abastecimento a necessidade de se
evitarem certos abusos. Qu-ando 0
Sr. Jorge Ferras era Secretário do
Abastecirnento, peixe de 1. 4 quali-
dade era vendido a Cr$ 800 o quilo.
Agora, o mesmo peixe é vendido a
Cr$ 2.200 e Cr$ 2.500. 0 Secretd-
rio de Abastecimento precisa ver a
situação do feijão em nossa Capi-
tal. Quando a SUNA!B nada tern nos
depOsitos, o comércio eieva Os pre-
cos das mercadorias. 0 preco do
feijão vai de Cr$ 570 a Cr$ 600
o quilo. 0 Secretdrio de Abas-
tecimento tern a obrigação de to-
mar conhecimento disso, fazendo
corn que -a cidade seja abaste-
cida de géneros de primeira ne-
cessidade. Não ha ate 0 momen-
to, no Govêrno do Sr. Israel P1-
nheiro, urn sO ato nesse sentido,
Go St a r i a que comunicassern a
Casa as providências que foram
tomadas em beneficio do povo
sofredor. 0 café passou do Cr$ 300
Para Cr$ 800; o feijão também ja
subiu; -0 arroz subiu tambérn de
preço; a SUNAB comunica no-
v0s aumentos. E a situação é esta:
a came que vai Para Os bairros é
pior e a preço major. E' preciso
que o Secretdrio tire o paletO, ar-
regace as mangas da camisa e tra-
baihe. Não ë sO por rnotivo politi-
co que urn Secretdrio se empoleira
nurna Secretaria e se esquece do
povo, sO cuidando urn pouco da sua
zona eleitoral. A popuiação está
abandonada a mercê -dos "tubarôes"
e dos ladrôes do povo. Ameaças
nao adiantarn. Aqui ainda ha Depu-
tados que ousam criticar o Govêr-
no mesmo diante das arneaças.

0 Secretdrjo do Abastecimento 0
Para tratar do abastecimento da
nossa população, e não apenas pa-
ra gozar das regalias, dos privilO-
gios e beneficios que a Secretaria
possa trazer em seu proveito, inclu-
sive eleitoral. Ele não deve apenas
fazer alguma coisa Para sua zona
eleitoral. So cada Secretdrio assim
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agisse, Minas Gerais estaria per-
dida.

Fica, aqul, portanto, Sr. Presiden-
te, Srs. Deputados, o primeiro re-
cado ao Sr. Secretdrio do Abasteci-
mento e ao Sr. Governador Israel
Pinbeiro. E' obrigacão do Sr. Go-
vernador do Estado, caso o Secre-
trio não esteja cumprindo bern
sua missão, como ë o caso do Se-
cretário do Abastecimento - mu-
dar logo o Secretário e arranjar
outro que o ajude a governar.

- E S g o t  d a esta hora, Se-
gue-se a

DISCUSSAO E VOTAAO DE
PR0P0SIcOES

PALAVRAS DO SR. PRESIDENTE
O SR. PRESIDENTE - Estão

abertas as inscricöes Para a próxi-
ma Reunião.

- A Mesa comunica a designa-
ção dos ilustres Deputados Herme-
lindo Paixão e - Martins Silveira
Para usarem da palavra na Reu-
ni5n Especial do dia 31 de mar-
go, corneinorativa do 2. 0 aniversá-
rio da Revolucão Democrática.

A Mesa informa, airida, aos Srs.
Deputados que, bs 24 horas de hoje,
se encerra o prazo de 5 dias üteis
Para a apresentaçâo do Emendas
ao Projeto n. 3.566, do Sr. Governa-
dor do Estado, o qual fixa o efeti-
vo da Poilcia Militar Para o exer-
cIcio de 1967 e dd outras providên-
cias. 	 -

Firialmente, esta Presidência co-
munica a Casa que os Proj etos ns.
3.540 e 3.541 estão corn o prazo de
discussão e votacão encerrado e,
nos térmos do Artigo 29 da Cons-
tituicão do Estado, modificado pela
Lei Constitucional n; 14, conside-
ra-os aprovados, remetendo os mes-
mos ao Poder Executivo.

"Belo Horizonte, 29 de marco de
1966.

Senhor Secretdrio-Chefe da Mesa:
Cumpre-me levar ao conhecimen-

to de V. S. que 0 Projeto n.°
3.540166, de iniciativa governamen-
tal, que autoriza o Govêrno a con-

trair, corn a União, empréstiino de
Cr$ 15.000.000.000, na forma do art.
29 da Constituição do Estado, mo-
thficado pela Lei Constitucional n.
14, está corn prazo de discussão e
votacão esgotado, conforme se ye-
rifica da informacâo anexa.

Atenciosamente,
(a.) Adonis Martins Moreira -

Diretor das ComissOes".
- A apreciacão do Sr. Preslden-

te.
Em 29131661
(a.) Darke Baêta da Costa, Se

cretdrio-Chefe da Mesa.
- A Diretoria do Expediente,

Para a elaboracão do Of!cio respec-
tivo.

Em 2913166.
(a.) Bonffácio de Andrada - Pre-

sidente.
"Em 2913166.

PROJETd N. 3.540166 - MENSA
GEM N. 1.046

Autoriza o Govêrno a contrair,
corn a União, emprdstimo de .....
Cr$ 15.000.000.000.

Prazo Para votacão: 45 dias.
Apresentado em: 312166.
Terminou o prazp em: 2413166.
(a.) Adonis Maiins Moreira -

Diretor das ComissSes.
"Belo Horizonte, 29 de marco de

1966.
Senhor Secretário-Chefe da Mesa:
Cumpre-me levar ao conhecimen-

to de V. S 11, que o Projeto n.,?
3:54166,  de iniciativa governamen-
tal, que concede pensão a D. Julie-
ta Fernandes de Rezende, na for-
ma do art. 29 da Constituicäo do
Estado, modificado pela Lei Cons-
titucional 14, está com prazo de
discussão e votação esgotado, con-
forme se verifica da informação
anexa.

Atenciosamente:
(a.) Adonis Martins Moreira, Di-

retor das ComissOes".
- A apreciacão do Sr. Presiden-

te.
Em 2913166.

(a.) Darke Baêta da Costa, Se-
cretário .Chefe da Mesa.

- A Diretoria do Expediente, pa-
ra elaboraçao do Offcio respectivo.

Em 2913166.
(a.) Bonifácjo de Andrada - Pre-

sidente.
"Em 2913166.

PROJETO N. 3.541166 - MENSA-
SAGEM N. 1.047

Concede pensão a D. Julieta Fer.
nandes de Rezende.

Prazo Para votação: 45 dias.
Apresentado em: 412166.
Terminou o prazo em: 2513166.
(a.) Adonis Martins Moreira -

Diretoj- das ComissOes".
O SR. PRESIDENTE - Sôbre a

Mesa, Comunicação do nobre -De-
putado Alvimar Mourão, d0 fale-
cimento da Sra. Margarida Silva,
ocorrid0 em DivinOpolis. Ciente.
Cominique-se.

- Vem a Mesa:

REQUERIMENTO

Exmo. Sr. Fresidente da Assem-
blëia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

O Deputado que êste subscreve,
na qualidade de lfder da ex-bancada
do Partido Republicano, requer a
V. Exa., na forma dos artigos 94
o 95 do nosso Regimento Interno,
lhe seja concedida a palavra Para,
em seguida, passá-la ao Deputado
Athos Vieira de Andrade que tra-
tard de assunto relevante e urgente.

Sala das Reuniöes, 28 de marco
de 1966.

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

Mesa, Requerimento do Sr. Depu-
tado Carlos Megale, que pede a pa-
iavra na forma dos Artigos 94 e 95
do Regimento Interno, Para trans-
feri-la ao Sr. Deputado Athos Viei-
ra do Andrade, que tratard de assun-
to urgente e relevante.

A Mesa defere o Requerimento e
fixa o prazo de 40 minutos, para 0

uso da palavra pelo nobre Deputa-
do.

Tern a palavra o Sr. Deputado
Athos Vieira de Andrade.

0 SR. ATHOS VIEIRA DE AN-
DRADE - Sr. Presidente, Srs. De-
putados.

Ha poucos dias, minha presença
na Secretaria de Educação foi es-
tranhada por certo elemento liga.
do ao atual Govérno, quo afirmou,
a uma outra pessoa, quo a sua Os.
tranheza decorria do fato de ser
eu urn dos deputados que, constan-
temente, vêm fazendo criticas ao
Govêrno e, portanto, näo deveria
estar na Secretaria da Educaçao.

Desejo, inicialmente, dar respos-
ta a Oste elemento ligado ao Govê-
no. A minha presença na Secreta-
na da Educação deve-se em pri-
meiro lugar, ao fato de ser aque-
la Secretaria urn órgão adminis-
trativo do Govêrno, destinado, por.
tanto, ao atendimento ao povo ml-
neiro, indistintamente. Não me
consta ser a Secretaria da Educa-
cão, como qualquer outro Orgáo
administratjyo, veiculo exciusivista
Para atendimento dos correligiond-
rios do Govêrno, porque aquela
Pasta cuida da educacão de todos
os mineiros. Considero-me, ainda,
representante do povo mineiro e,
como tal, tenho 0 dever de levar
ao Sr. Secretdrio da Educacäo as
reclamaçOes que chegam ao meu
conhecimento e dar a S. Exa. no-
ticia dos atos de perseguiço e de
hostilidade quo vêm sendo, cons-
tanteinente, praticados no Inte-
rior do nosso Estado. Näo ful a
Secretaria de Educação, como não
fui a nenhum outro Orgão do
Govêrno, pedir favores. Os fa-
vores devem ser dados a correligio-
ndrios. Não sou correligondrio do
Govêrno; portanto, não tenho di-
reito a favores. Fui e continuo in-
do Para reclamar justica, Para re-
clamar direito a êsse Govêrno, quo
permanece mudo e surdo aos ape-
los constantes e veementes que ye-
nho fazendo desta Tribuna. Ful
reclamar direitos àquela Secrea-
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na, e a minha presenca ali já se
torna incômoda, não porque levo
pedidos de favores, mas, porque
levo a verdade de fatos incontes-
táveis de atos de perseguicäo. Es-
tive au, para reclamar denilncia
que formulei ha tempos desta Tn-
buna, contra a atitude da Sra. Di-
retora do Grupo Escolar de COne-
go NOvo. Entre as arbitrariedades
praticadas . dispensararn-se qua-
tro professôras estabilizadas, corn
9, 10 e 11 anos de servicos, e estas
professOras continuam na rua, per.
manecendo, o Secretário da Eduóa-
ção indiferente aos apelos que f a-
zemos da Tnibuna. Hoje, USO do
Art. 94, para que Os Srs. Deputa-
dos do Govêrno possam responder
'as minhas acusaçôes. Não uso do
PequeflO Expediente, para que não
aleguem falta de oportunidade pa-
ra defender o Govêrno. E pre-
ciso que o Sr. Secretário da Edu-
cação encontre, hoje, aqui, alguérn
que faca as justificativas e a defe-
sa dos seus atos. Apontei arbitra-
riedades, injustiças, perseguicOes
praticadas naquele municIplo, quan-
do foram dispénsadas, e ate hoje
não readmitidas, as segutntes pro-
fessOras: Eclair Brito .	Masp
119.374, admitida em fevereiro de
1958, corn oito anos de serviços,
Padrão M-A-l; Maria de Lourdes
Pereira, onze anos de servicos; Ma-
ria Aparecida Pereira, Masp 73.706,
corn dez anos de serviços; Maria
Auxiliadora Lopes - Masp 120.155,
Padrão M-A-1.

Sr. Presidente, deve estar rnesmo
o preposto do Govêrno estarrecido
corn a minha presenca naquela Se-
cretaria.

Não fui sobrecarregar o Sr. Se-
cretário corn pedidos para prática
de injusticas; fui reclamar, porque
S. Exa., ainda näo tornou provi-
dências quanto as deniincias feitas
no meu discurso pronunciado em
fevereiro e publicado no "Minas
Gerais", do dia 12 daquele mês.

As professôraS estâo aqua, nas
galerias; várias professOras,já por
três vêzes, estiveram em Belo 10-

rizonte, batendo, aqui e acolá, nesta
e naquela porta, tendo inclusive di-
ficuldades de falar corn o Sr. Se-
cretário da Educacão. A Diretora
contra quern pedimos a abertura
de inquérito administrativo, junto
'a Secretaria de Administracão, con-
tinua na mesma situação, pois esta
Secretaria tarnbém não deu ouvidos
ao nosso pedido de inquéritO.

Sim, a minha presenca na Secre-
taria da Educacão incomoda mui-
to; incomoda pelas verdades que
digo; incomoda pela rnanèira corn
que expresso as verdades que co-
nheco e pela coragem que tenho
de não me intimidar diante das
ameacas de desprestIgio politico
junta ao Govêrno. Continuarei indo
aquela Secretaria para denunciar
outros fatos. Denunciarei ao Sr. Se-
cretánio a dispensa da Diretora Ma-
ria José Hipólito, normalista no-
meada, padronizada, que foi - retira-
da da direcão do Grupo Escolar
do municipio de Passa Dez, em cujo
lugar foi colocada outra que não é
nomeada. E querem, ainda, certos
representantes do Govêrno empa-
nar a verdade e dizer que não ha
perseguiçôes e injusticas no inte-
rior.- Que respondam its acusaçôes
que faco desta Tribunae mandem
o -Sr. Secretário da Educacão jus-
tifar os atos aqui denunciados.

Denunciei, Sr. Presidente, a iriva-
são de urn Grupo Escolar no dis-
trito de Quartel de Sacramento, pe-
lo Sr. Preleito Municipal de Born
Jesus do Gaiho, 0 Sr. Francisco
Caetano de Souza Filho, que espe-
ro esteja me ouvindo nesta hora, já
que esta em Belo Horizonte, para
que S. Exa. fique sabendo que o
seu dominio arbitranio deve ter urn
fim, deve acabar. No entanto, nem
o Sr. Secretário da Segunanç'a, nem

• o Sr. Delegado de Poilcia que, hoje,
ocupa a Delegacia do MunicIpiO, 0
Major José Cornélio dos Santos,
deu atendimento ao meu telegrama,
atravOs do qual pedia abertuna de
inquérito para apUrar as irregula-
ridades praticadas por aquêle Pre-
feito. Rsse Deleac10 reqSoU-Se a

atender-me. Fui, pessoalmente, 'a
Delegacia daquele Municiplo. En-
derecei-lhe urn nOvo telegrama,
de Belo Horizonte, e êle permane-
ceu na recusa Apelel para o Sr.
Secretário da Segurança que, tarn-
bern, ate hoje, 'ndo tomou as pro-
vidências necessdnias e o Prefeito,
o Sr. Francisco Caetano de Souza
Filho, continua, corn 0 chacal do
interior, a abusar da simplicidade
do povo daquele Municipio, pelo
qual foi eleito, desmerecendb, por
tanto, 0 mandato que Ihe foi ou-
torgado pelos votos de seus con-
cidadáos.

Hoje, dou conhecimento 'a Casa,
do meu quarto telegrama - vejarn
bern, não é 0 primeiro e, sim, o
quarto- - e desta yes apelo para
os brios do Sr. Delegado de Poll-
cia, Major José Cornélio dos San-
tos, a quern envio o telegrama, redi-
gido nos seguintes têrmos:

"Pela quarta vez, solicito Vossa
Scnhoria abertura de inquérito pa-
ra apurar atos de violência prati-
cados pelo senhor Francisco Caeta-
no Sousa Fliho, Prefeito Municipal
dêsse municlpio, praticados mês dc
fevereiro -dia quatorze no distrito
de Quartel do Sacramento no re-
cinto Grupo Escolar. Se Vossa Se-
nhoria não tern dignidade nem horn-
bridade para abrfr inquénito, deve
renunciar condição de delegado -
Seja homem, senhor Major. Depu-
tado Athos Vieira Andrade".

Pelo inenos, como homem, êste ci-
dadão deve tomar atitudes - Provo-
quei a sua dignidade de homem para
ver o que S. S. vai fazer. Enviei
ao Sr. Secretdrio da Seguranca ou-
tro telegrama no mesmo sentido -

E' para isto que tertho ido a Se-
cretaria. Não e para pedir empre-
gos e nem favores, ou muit 0 me-
nos, para pedir que se pratiquein
injustiças. Mas, é para denunciar,
reiteradarnente, violêncja e perse-
guiçöes, apesar de que, nesse epi-
sOdio, sinto-me como João Batista
pregando no deserto, de autonida-
de, de dignidade, de sens 0 de res-
ponsabilidade, deserto de homens

que ocupam cargo, mas näo hon-
ram os cargos que ocupam.

Sr. Presidente, Srs. Deputados,
trago, fiesta tarde, outro fato, fato
novo para esta Casa e para o povo
de Minas Gerais. Recebi, na data
de 25 de marco, a seguinte comu-
flicação: (TA).

"Exrno. Sr. Deputado Athos Vi-
eira de Andrade.

Belo Horizonte.
Sr. Deputado: 	 -
Para conhecirnento e providêncjas

de V. Exa., passo 'as suas mäos
uma cOpia do OfIcio e justificativa
que, nesta data, estou encarninhan-
do ao Exmo. Sr. Secretário da Edu-
cação do Estado de Minas Gerais,
Dr. Gilberto Antunes de Almeida.

Na certeza de que V. Exa. dará
ao assunto a sua costumeira aten-
ção, sirvo-me da oportunidade pa-
ra apresentar-Ihe as minhas

Atenciosas Saudaçöes -
Belo Horizonte, 25 de marco de

1966.
(a.) Moacir Côrtes Pires.
- Rua Marechal Deodoro, 79 -

Caratinga - Estado de Minas Ge-
rais".

Quando abordo êsse assunto, de-
vo esciarecer a Casa que falo em
meu nome e traduzo também a voz
do nobre Deputado Altair Chagas
que me pedlu tornar as minhas pa-
lavras o reflexo do seu pensa-
mento.

sse é o oflcio do Professor Moa-
cir Côrtes Pires, do Colégio Esta-
dual de Caratinga, dirigido ao Sr.
Secretánio da Educação. E êsse
documento foi entregue pessoal-
mente por mim ao Sr. Secretário
da Educ-ação, junto a êste profes-
sor e a rnais dois professôres que
constituem uma cOmissfto de prO-
fessOres daquele Colégio, represen-
tando aqui a congregação do Cole-
gio Estadual de Caratinga. 0 do-
cumento é o seguinte:

"Exmo. Sr. Dr. Gilberto Antu-
nes de Almeida - DD. Secretgnjo
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da Educacão do Estado de Minas
Gerais.

Sr. Secretário:
Moacir Côrtes Pires, professor

do ensino mécUo do Colégio Es-
tadual de Caratinga, tendo sido
nomeado para o cargo . de Diretor
do referido Colégio, por ato do Ex-
mo. Sr. Governador do .Estado, pu-
blicado no Orgão Oficial "Minas
Gerais", de 26 de janeiro dêste ano,
dentro das normas estabelecidas no
art. 5.1, da Lei n. 2.939, de 7/11/63,
vem, respeitosamente, solicitar que
V. Exa. autorize sua posse ao De-
partamento competente dessa Se-
cretaria.

Belo Horizonte, 25 de marco de
1966.

(a.) Moacir Côrtes Pires".
Acornpanha êste oficio a seguin-

te justificativa, para a qual peço a
costumeira atencão dos meus cole-
gas, porque aqui se insere uma das
maiores arbitrariedades morals pra-
ticadas por êste Govêrno:

"Justificativa:
1.0 ) - A vacância do cargo de Di-

retor do Colëgio Estadual de Cara-
tinga deu-se em 8 do janeiro de
1966.

0 Art. 5. 0 da Lei n. 2.939, de 7/
11/63, estabelece que:

"Art. 5.0 - Em caso de vacâiri-
cia, a nomeacão para o cargo, em
comissão, de Diretor de estabele-
cimento oficial de ensino médio do
Estado deverá recair, dentro de
30 (trinta) dias, em membro de
seu corpo docente legalmente ha-
bilitado para o exerciclo do mes-
mo e escoihido em lista trIplice or-
ganizada pela Congregacão.

Pardgrafo ünico - No estabele-
cimento em que não houver Con-
gregacão, as atribuiçôes desta serão
exercidas pelos titulares do cargo
de Professor de Ensino Médio.

2.0) - Em cumprimento a nor-
ma estabelecida neste artigo, a
Congregacão reimiu-se e organizou
a lista trlplice, rernetendo-a, em
seguida, a S. Exa. o Sr. Governa-
dor, do Estado, corn os seguintes
nomes:

1 - Prof. Moacir Côrtes Fires:
2 - Prof. Francisco dos Reis Al-

ves;
3 - Prof. Joseph Ildefonso de

Araüjo.
30) - For ato do Sr. Governa-

dor do Estado, publicado no Orgão
oficial "Minas Gerais", de 26/1/66,
foi nomeado para o cargo o Prof.
Moacir COrtes Fires.

4.0) - Apesar das tentativas rel-
teradas junto a Secretaria da Edu-
cação, 0 peticiondrio não conse-
guiu empossar-se no cargo para 0
qual foi nomeado.

50) - A ünica explicação que
ihe vem dando, repetidamente, a
Secretaria, através dos seus Orgãos
administrativos, inclusive pela pa-
lavra do Sr. Secretário, Dr. Gil-
berto Antunes de Almeida, d que
foi suspensa indistintamente, a
posse de tôdas as pessoas recém-
nomeadas.

6.0 ) - Apesar dessa exp1icaco,
a Secretaria em foco, (que é a da
Educação), deu posse ao cidadão
Milton Gomes do Carmo, no cargo
de Secretário (por incrIvel que pa-
reca!) do mencionado Colégio Es-
tadual de Caratinga.

7•0) - Desrespeitando a norma
legal preceituada no artigo acima
citado, a Secretaria da Educação
autorizou o referido Secretdrio a
responder pelo expediente, vale di-
er, pela Direção do Coléglo em

apreço, através de simples Memo-
rando.

0 mais grave na apreciação des-
Se ato da Secretaria é que o secre-
tário não é pessoa habilitada para
investir-se nesse cargo de direcão,
conforme exige a Lei 2.939, no seu
art. 5•o

Ainda que se respeitem as quali-
dades pessoais do Secretário do Go-
légio, contra quern nâo se preten-
de fazer nenhuma alegacão, mes-
mo porque d desconhecido do pe-
ticionário, deve-se ressaltar que,
por ser portador apenas de certi-
ficado do conclusão do 1.0 Ciclo do
Curso Secunddrio, näo é pessoa
eredenciada p a r a sobrepor Lse a

professOres concursados, m u it o s
dos quais detentores de Cursos Su-
periores e, de modo especial do
Curso de Faculdade do Filosofja,
Cincia e Lêtras.

8.°) - Crendo quo tal situacão
não pode perdurar por mais tem-
po, 0 suplicante apela para. o Sr.
Secretdrio da Educação, na certe-
za de que S. Exa. nao permaiece-
rd indiferente diante do problema,
dando-Ihe a soiução legal que se
faz necessária, qual seja sua pos-
se no cargo para o qual fol regu-
larmente nomeado.

Belo Horizonte, 25 de marco de
1966.

Em Tempo:
Do presente documento estão

sendo enviadas c6pias as seguintes
autoridades:

1 - Ao Exmo. Sr. Presidente
da Repüblica.

2 - Ao Exmo. Sr. Ministro da
Educaçao e Cultura.

3 - Ao Exmo. Sr. Governador
do Estado.

4 - Ao Exmo. •Sr. Ministro da
Justica.

5 - Ao Serviço Nacional de In-
formaçao (S.N.I.).

6 - Ao Exrno. Sr. Comandante
da I.D.-4.

7 - Ao Exrno. Sr. Deputado Fe-
deral Dnar Mendes Ferreira.

8 - Ao Exmo. Sr. Deputado Es-
taduai Athos Vieira de Andrade.
9 - AO Exmo. Sr. Deputado

Guilherme Machado, DD. Presiden-
te da Arena Mineira.

(a.) Prof. Moaéir Côrtes Fires".
Sr. Presidente, Srs. Deputados.

fste documento quase dispensaria
qualquer comentário de nossa par-
te. Mas a conseqtiencia dêsse do-
cumento d ainda mais grave.

Recebi o seguinte radiograma, de
Caratinga postado ali em 28 de
marco, ontern, portanto, e chegado
hoje a Belo Horizonte:

"Deputado Athos Vieira de An-
drade - Belo Horizonte.

A Congregaçao do Colégio Cara-
tinga cienti.fica clue se fastou das
atividades escolares do Colégio Es-

tadual de Caratinga, devido a cr1-
Se gerada no Coldgio pt Pela Con-
gregacão vg Moacjr Côrtes Pires".

E éste o resultado das arbitra-
riedades do Sr. Secretárjo da Edu-
cação, que cobocou em xeque a
dignidacbe de uma Congregação, que
ë composta de mais de 20 profes-
sOres, Os quals silo concursados,
sendo quo muitos dêles possuern
diploma do Curso Superior. S. Exa.,
o Sr. Secretário da Educação, co-
bocou na direcao do Colegio do Ca-
ratiuga urn jovem que, não obstan-
te tratar-se de urn rapaz digno -
alias mep ex-colega do curso gi-
nasial - não tern condiçOes de
exercer as funçOes de Diretor da-
que]e estabelecimento.

E ainda dizern por ai que não
ha perseguição! Dizem por al que
nan ha, da parte do Sr. Secretário
da Educação, qualquer ato de hos-
tilidade praticado em Minas Ge-
rais.

Mas, a Congregaçao, ciosa de sua
dignidade, deliberou afastar-se das
atividades escolares. Vale dizer,
Sr. Presidente, quo o Coleglo Es-
tadual de Caratinga estã hoje de
portas fechadas, porque a Congre-
gação decidiu não mais compare-
cer as atividades escolares, porque.
não so submete a direção de urn
rapaz que tern apenas 0 4.0 ano
ginasial. Por que? Porque 0 Sr.
Secretárjo da Educaçâo não ouviu
o nosso apélo. S. Exa. ficou sur-
do, indiferente a acusação quo ihe
fizernos por duas vOzes. Eu esti-
ye em seu gabinete acompan.hado
do 4 professOres que faziarn apêlo.
a S. Exa., e, corno solucão final
diziam: - "Sr. Secretdrio, ainda
que ilegalmente, faca a designação
do qualquer professor mais habi-
litado da Congregacão para dirigir
o colégio. E ibegal, mas assirn te-
romos condiçOes do comparecer as
aulas. Mas, corn êste diretor, não
d possivol". E o Sr. Secretdrio,
corn a sua fbeugma inglesa, corn
a sua impassibilidade diante da rea-
lidade, ouviu atentamente, mas na-
da decidju.
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o Sr. Altair Chagas - Sr. De-
putado 'Athos Vieira de Andrade,
eu não necessitava apartear V.
Exa. porque Ihe fiz urn pedido e
V. Exa. ja o atendeu, de que
também considerasse o seu pro-
nunciarnento como rneu • No en-
tanto, diante do fato nôvo que
V. Exa. traz, que é o afastamen-
to da Congregacão em sinai de pro-
testo contra 0 que se vern pasSan-
do naquela cidade, eu gostaria de
trazer mais urn dado para que cons-
tasse do discurso de V. Exa. E
para fixar bern ate onde vai o in-
terêsse pelo ensino da corrente que
pretende, hoje, manobrar tudo,
contra tudo e contra todos, na ci-
dade de Caratinga you citar o
episódio ocorrido corn o Professor
Moacir Côrtes, a quem o Govêrno
passado fez justica pessoai, fazen-
do justica tarnbém a tôda a Con-
gregação, cumprindo a lei, e, den-
tro de 30 dias, norneando urn dos
membros da iista trIpiice da Con-
gregação. Gostaria de concluir,
dizendo ate onde vai o - interêsse
da atual administração pelo en-
sino. Taivez Vossa Exceléncia
não conheca o episódio ocorrido
corn a Universidade de Caratin-
ga, que foi criada no Govêrno Ma-
gaihaes Pinto. As apóiices foram
doadas e encarninhadas para re-
gistro ao Tribunal de Contas, e
foi nomeado para dirigir aquêle
estabeiecimento o professor João
Batista Tôrres, de tendéncia pes-
sedista, como V o 5 s a Exceiên-
cia bern o sabe, mas urn elemento
trabalhador, a altura de represen-
tar o Estado na instalacão da Uiii-
versidade de Caratinga. Pois bern.
Aquele professor está tendo difi-
culdades, agora, porque a Adminis-
tracão atual determinou ao Tribu-
nal de Contas que lhe devolvesse
aquéles pedidos de registro ainda
não realizados, a firn de que fOs
sem os mesmos reexarninados. 0
professor João Batista TOrres pro-
curou o Secretário da Fazenda e
o Deputado José Augusto, para ii-
berar êste registro de cautelas e
possibilitar o reinlcio das aulas na

Universidade de Caratinga. Rece-
beu, corno resposta, a afirmativa
de que aquela cidade nO tern con-
dicôes para manter uma Universi-
dade. Veja bern Vossa Excelência
que essa inclusäo que faco nesse
meu aparte, é para patentear bern
ate onde vaj 0 interêsse pelo ensi-
no da atual administracão no mu-
niclpio de Caratinga.

o SR. ATHOS VIEIRA DE AN-
DRADE - 0 aparte de Vossa Ex-
celência constitui subsIdio de gran-
de utilidade para o meu discu.rso,
exatamente porque V. Exa. co-
nhece Caratinga tao bern ou melhor
d0 que eu, sendo, portanto, conhe-
cedor dos problemas que afligem
a sua popuiacão. 0 mérito do seu
aparte está exatamente no fato no-
vo, que é trazido ao conhecimento
da Casa, que retrata a indiferença
do atual Govêrno pela instalação
da Universidade de Caratinga, urn
dos sonhos acalentados pela popu-
lacão, nâo sO do municIpio, mas
de tOda a região. Desdé os idos
de mil novecentos e cinqüenta e
dois ja era pensamento do então
Juiz de Direito e da populacào ca-
ratinguense, através do Dr. Sila
Santos Coura, a instalacão, all, de
urna Universidade.

o Sr. Altair Chagas —Aproveito
a oportunidade para dizera V.
Exa. que, pelo menos, 80% do que
se deveria fazer estäo feitos, que é
a doacão pelo Estado de 600 mi-
lhOes de cruzeiros em apolices;
o corpo docente já está todo recru-
tado, dentro das normas usadas pe-
io Conseiho Estadual de Educacão.
Falta apenas o registro da cautela
pelo Tribunal de Contas e isto es-
td sendo negado pela atual admi-
nistracao.

O SR. ATHOS VIEIRA DE AN-
DRADE - Indago a Mesa qual 0
tempo que me resta para o térmi-
no do meu discurso.

o SR. PRESIDENTE - A Me-
sa informa que o nobre orador dis-
pOe de doze minutos. 	 -

o SR. ATHOS VIEIRA DE AN-
DRADE - Espero, Sr Presidente

que, desta vez, a denüncia feita
desta Tribuna, näo fique a ecoar
apenas entre as quatro paredes des-
te Parlamento. Espero que Sua
Exceléncia, o Sr. Secretário da
Educacão, seja mais sensivel a rea-
lidade dos fatos e dO, senão na sua
totalidade, ao menos algum crédito
As denuncias que fazemos corn da-
dos, nomes e fatos indiscutiveis.
0 que se está fazendo O urna bur-
la ao Direito; e a quebra de nor-
mas legais. 0 Colégio Estadual de
Caratinga não é urn dos novos es-
tabelecimentos de ensino do Esta-
do, mas pertence a categoria dos
velbos estabelecimentos e, portan-
to, regido pela Lei n. 2.39. Tao
logo vagou a sua diretoria, dentro
dos preceitos desta lei, a Congre-
gacão se reuniu e enviou, ao Sr.
Goverriador do Estado, lista tripli-
ce. Cumprindo disposição de lei, 0
Sr. Governador do Estado nomeou
urn dos nornes indicados na refe-
rida lista. No entanto, o atual Se-
cretário da Educacao recusa-se a
empossar no cargo o Diretor Moa-
dr Côrtes Pires emais do que isso,
o Sr. Secretário da Educacäo
designou o nOvo Secretário do Go-
légio, corn quem mantenho as me-
Mores relaçOes, e de que não
conheco nada que desabone sua
pessoa - é born que se diga, pois,
näo quero que, amanhã, nossa
amizade venha a ser quebrada.
E mais ainda, at r a v é S dos
famosos memorandos que 0 Sr.
Secretârio assina por baixo da
porta, credenciou o referido Se-
cretário do Colégio a responder pe-
ia sua direcäo. Resuitado: ferida
nos seus brios, na sua dign.idade,
a Congregacão, constitulda de pro-
fessôres concursados, detentores de
diplomas de curso superior de fi-
losofia, deliberou afastar-se das
atividades escolares, ficando, pois,
em crise 0 Coiegio Estaduai de
Caratinga, pelo ato de desrespei-
to a Lei praticado peld Sr. Se-
cretário da Edueacão, Dr. Gil-
berto Antunes de Almeida.- Esta
é a denüncia que renovamos des-

ta Tribuna. 0 mandaclo de se-
gurança contra o Sr. Secretário
da Educacão jã está sendo prepa-
r a d o, pois administrativamente,
não temos êxito nas nossas recla-
maçOes, de vez que o -nosso direi-
to é apenas de falar e gritar, por-
que Os Orgãos administrativos do
E s t a do permanecem indiferentes,
mudos e surdos aos apelos que te-
mos, constanternente, feito daqul.
Ainda hoj e, eu dizia ao Sr. Secre-
tário da Segurança Püblica que a
corda se parte sempre do lado
mais fraco. 0 floss 0 dirèito é Os-
te: dar ao p0 v 0 conhecirnento
dOsses fatos, trarisforrnar as injus-
ticas cometidas pelo GovOrno em
denüncias püblicas e usar os meios
legais para a reposiçäo do, dire!-
to usurpado. Dentro do prazo le-
gal, será impetrado o mandado de
segurança contra 0 Sr. Secretário
da Educação, porque a procura-
cão, para tanto, já estd em nosso
poder.

Sr. Presidente, Srs. Deputados,
é por isto que a minha presença
incomoda aos homens da Secreta-
na da Educação. 2 incOmodo,
também, para rnim, porque Os
olhares irOriicos e sorrisos maldo-
sos sempre existem, de vez que Os
homens que ali estão pensam que
ali fornos em busca de favores, e
de beneplácitos. Não, Srs. Depu-
tados, ali vamos, e ali memos por-
que aquela Casa é de todos, não 6
urn partido politico; porque urn
partido politico não representa a
totalidade da opinião pUblica.
'Aquela Secretaria é urn Orgäo ad-
ministrativo e deve acoiher e rece-
ber todos Os que batem a sua por-
ta, pleiteando reparaçOes de atos
ilegais. E nOs ali iremos, ainida
que Os sorrisos sejarn irônicos,
ainda que nao sejamos recebidos
corn agrado, ainda que a nossa pre-
senca seja reprovada, como acon-
teceu, por aquêle elernento cujo
norne não me cabe dizer no mo-
mento. Mas, saiba o povo minei-
ro e esta Casa que, se estamos na
Secretaria de Educacão. e dentro
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de qualquer outra Secretaria, nào
estarnos em forrnação de nenhum
prbcesso adesista e, muito menos,
a pleitear favores do Govérno. Es-
t a ni o s, simplesmente, clamando
justica, por atos praticados pelo
Govêrno, reiteradamente, desres-
peitadores da lei e para os quaiS o
povo mineiro, não viu ainda vol-
tada a atencão d0 Govêrno. Se
pudessem falar em meu lugar,
nesta hora, as professôras corn
nove, dez ou onze anos de magis-
tério, que nas galerias estão cia-
mando ao Govêrno, mais alto fa-
lariam elas, porque o fariam não
corn palavras, mas pela sua ati-
tude e pelo seu exemplo. Estão
elas, hoje, submetidas 'a ironia da
população maciçamente ex-peSSe-
dista através do Prefeito Muni-
cipal, através da Inspetora Muni-
cipal e através da Diretora do Gru-
p0 Escolar. Advirto o Sr. Presi-
ciente e 'a Casa, advirto como liz
hoje, pessoalmente, o Sr. Secre-
rio da Seguranca, de que fatos desa-
graddveis poderão ocorrer em Born
Jesus do Galho e em COrrego Nôvo.
FatOs desagradáveis vão ocorrer au
e quero que o Govérno saiba dis-
so. a décima vez que subimos
'a Tribuna. Dez discursos ja fize-
mos, dez vêzes jd pedithos e a pa-
ciência humana se esgota, pois tern
limite. Chegard o ponto em que
o povo não tendo para quern ape-
lar, não tendo para quem gritar,
fará justica corn suas prOprias
mãos. Essas muiheres que aqui
estão, essas muiheres que aqui
comparecem e que ha quase dois
meses foram postas na rua, tern
seus maridos, tern alguém que olha
por elas e ihes defende os direi-
tos. Hoje, pela ültima vez, irei 'a
presenca do Sr. Secretdrio da Edu-
cação, ja tendo comprornissada a
palavra do Lider Manoel Costa,
que tern sempre dernonstrado inte-
résse no atendimento a êsses re-
clamos, de que estard presente tarn-
bOrn. S. Exa. nos acompanhará
• êsse encontro para fazer cessar
• "via crucis", das professOras do

que deixam seus filhos para ficarem
que deixarn seus filhos para flea-
indefinidamente, b a t e n d o as
portas de repartiçOes, batendo em
portas que nunca se abrem e que
permanecem eternamente fechadas,
pela indfferenca dos hornens. No
dia em que cessar a esperanQa de
direito e de justica, no dia em que
for sufocada no coracão dessas
mulheres a minima iuz de esperan-
ça pelo direito que tern, não sabe-
mos o que vai acontecer. E quem.
será o culpado? Serd o Deputado
que, por dez vêzes, veio 'a . Tribu-
na alertar e prevenir ou sera;  o Go-
vOrno que permaneceu indiferente,
que fechou os ouvidos ao apelo
quo ihe era dirigido por essas mu-
lhes? Esta Casa será o juiz.
Muito breve, teremos . noticias de-
sagradáveis. Então, esta Casa,
atravOs do pronunciarnento, atravOs
do testemunho dos meus ilustres
colegas, haverd. de se pronunciar
para dizer quem estava corn o di-
reito e quem estava corn a razão:
se o Deputado que pediu e clarnou,
ou se o Govêrno irresponsável, de-
sumano, que se fez surdo diante
de tantos apelos.

0 Sr. Carlos Megale - Nobre
Deputado, V. Exa. nesta hora se
exalta, porque estd aq1i na defe-
sa dos oprimidos. A dOni:incia que
V. Exa. acaba de fazer, estou cer-
to, será, desta vez, levada a sOrio.
Nâo 0 possIvel que se continue as-
sistindo a espetácuios vergonhosos
como 0 que V. Exa. acaba de de-
nunciar. V. Exa. apelou para o
Lider do Govèrno e não sei se êle
ouviU as suas palavras, maS, es-
tou certo de que, hoje, o Govêrno,
o Secretãrio e êle häo de tomar
as devidas providências.

Naquilo que me d.iz respeito, no.
bre colega, como homem da ARE-
NA, levo-ihe a rninha solidarieda-
de e a certeza de que näo titubea-
rei em ficar a.o seu lado se outras
denüncias V. Exa. tiver que fazer.
Ocuparei, des prOxirnas vêzes, es-
ta Tribuna, para acornpanhar V.
Exa., nas denüncias.

Para dizer 'a gente de Minas
Gerais que nem tudo está perdi-
do; que ainda ha vozes que se
levantam contra  o homem do
interior, contra aquêles que lutam
de sol a sol, contra aquéles que
tambOm pagam impostos, corn 0 os
homens das grandes cidades. V.
Exa. disse muito bern: a Secreta-
na não O propriedade do Govér-
no, porque 0 homern que votou no
Govêrno, assim conio aquêle que
votou contra o GovOrno, e contri-
buinte do Estado e e o seu dllnhei-
ro, passando para os Cofres Pu-
blicos, que Sustenta a máquina
administrativa.

Trago a V. Exa. - como não
poderia deixar de trazer - a ml-
nha solidariedade e a certeza de
que serei urn soldado ao seu lado,
na iuta contra as injusticas que
se fizeram neste Govérno.

0 SR. ATHOS VIEIRA DE AN-
DRADE - Agradeço .0 aparte de
V. Exa., que para mim reflete a
caracteristica da sua personaiida-
de: homem destemido, arroj ado e
inteinerato, que sempre soube le-
var de vencida as arrancadas na
luta pelo direit0 pela razão. A so-
lidariedade que V. Exa. me ma-
nifesta muito me enobrece e con-
forta o meu coração. Fico, por-
tanto, grato a V. Exa. pelas pala-
vras proferidas neste aparte.

Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Aqui fica, corno desencargo de
consciencia da minha parte, mais
esta denüncia e mais êste apelo.
Espero ser esta a ültima dentincia
que faco; espero ser êste o ülti-
mo apêlo, pois não 0 posslvel que
o GovOrno fique indiferente a rnais
éste reclamo que faco em nome de
quern se sente oprimido e humi-
ihado no interior do Estado, que
O o povo que sofre nas garras de
urn GovOrno que tenta empanar a
realidade, que tenta divulgar a
mentira de que näo ha restricOes,
de qua não ha injustiças, de que
nao ha qualquer ato capaz de con-
trariar Os anseios de pacificação
de nOSSO povo. Muito ao contra-

rio. Se formos analisar Os fatos
qua vimos trazendo a esta Tribu-
na, não havera apenas desarrnonia
no interior do Estado; haverá re-
volucão. Contra isto é que esta-
mos nos levantando; não quere-
rnos ver a intranquilidade e o de-
sassossego, e a ünica rnaneira que
temos de evita-los 0 esta: de aler-
tar o GovOrrjo para esta realidade,
pois nas suas mäos estd o instru-
mento necessarj0 As soluçOes recla.
madas.

- Sr. Presidente, o meu
tempo estd esgotado e eu deixa-
rei esta Tnibuna, esperando näo
mais ter de voltar aqui para tra-
tar dêste assunto. Todavia o farei,
se necessdrio fOr. Estou certo de
qua desta vez o Sr. Governador do
Estado, o Sr. Secretdrjo da Edu-
cação e Os serthores representan-
tes do Govêrno haverão de levar
a sOrio a denUncja que fazemos,
pois, ate aqui, o Govêrno tern sido
indiferente As nossas denUncias,
nao as levando a sénio.

Coisas graves ocorrerao nos mu-
nicipios de Born Jesus do Gaiho e
COrrego N6v0 se o Govêrno não
atentar para os fatos que aqul de-
nunciamos. Quando tais ocorrên-
cia.s Se derern, pedirei que esta Ca-
sa que seja o juiz das minhas ati-
tudes, para julgar quern estd corn
a razão e corn o direito: Eu ou
o Governo?

o SR. PRESIDEN -- Sôbre
a Mesa Proj eto de Resoluçao no
3.570, que concede licença ao De-
putado HOlio Garcia pelo prazo de
61 dias, para tratar de interêsses
particulares.

o Parecer da Cornissão Executi-
va 0 favordvel.

Em discussão 0 Projeto. Não
hO oradores inscritos. Encerr 0 adiscussâo.

Em votação. Os Srs. Deputados
que 0 aprovarn queiram conser-.
var-se como Se encontrarn. (Pau-
sa). Foi aprovado.

- A promulgacão.
Sôbre a Mesa Projeto de Reso-

lucão n. 3.576, que concede licen-
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ça ao Deputado Sebastio Nasci-
mento pelo prazo de 61 dias, pa-
ra tratar de interêsses particula-
res.

O Parecer da Corniss50 Executi-
va é favorável.

Em discussäo 0 ' Projeto. Não
ha ôradores inscritos. EncerrO a
discussäO.

Em votaçäo. Os Srs. Depüta-
dos que o aprovaln, queirarn con-
servar-se como se encontram.
(Pausa). Foi aprovado.

- A promulgacãO.
Sôbre a Mesa Parecer de Reda-

çäo Final ao Projeto n. 3.552, que
cria o Conseiho de Coordenação de
Crdito Rural e dd outras provi-
dêrxcias.

Em discussão. Näo ha oradores
inscritos. Encerro a discussãO.
Em votacão. Os Srs. Deputados
que o aprovarn, queiram permafle-
cer como se encontram. (Pausa).
Foi aprovado.

- A sanção.
- Vern 'a Mesa:

REQUERIMENTO
Exmo Sr.. Presidente da .Assem-

béia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

O Deputado abaixo assinado, na
•quaLidade de LIder. da Bancada do
ex-PSD, requer a V. Exa. ihe se-
ja concedida a palavra, nos têr-
mos do art. 94 do RegimentO In-
terno, a fim de que possa trazer
ao corthecirnentO da Casa assu.nto
de natureza relevante e urgente.

Sala das Reu.niOes, 29 de marco
de 1966.

(a.) Jorge Ferraz.
O SR. PRESIDENTE - Sôbre

a Mesa, requerimento do Sr. De-
putado Jorge Ferraz, que, na qua-
lidade de Lider da Bancada do
ex-PR, requer a palavra pelo Art.
94 para tratar de assunto urgente
e rélevante. 	 -

A Mesa defere o Requerirnento
e fixa o prazo do orador em 40
minutos.

Corn a palavra o Sr. Deputado
Jorge Ferraz.

O SR. JORGE FERRAZ - Sr.
Presidente, Srs: Deputados.

Ocupamos, hoje, a Tribuna para
tratar do caso da Mannesmann e
do mercado paralelo.

LA nossa voz reflete o -anseio, a
angüstia e a apreensão de mais de
oito mil tomadores de tItulos da
Mannesmann que estão aguardan-
do solucão do Poder Püblico, pa-
ra que p o n h a térmo 'as suas
apreensOes, de vez que tiveram. as
suas economias investidas numa
indUstria que ihes parecia sëria, e
que merecia, não so do Govêrno,
mas, de todos Os setores fina.ncei-
ros do Brasil, todo crédito e con-
fianca; todos acreditavarn no su-
cesso daquele empreendimento ins-
talado nas cercanias da Capital.

Mas, urn breve histOrico devo tra-
zer ao conhecimento dos Srs. De-
putados:

Ha quase urn ano, a N a ca 0
aguarda a soluçäo do caso criado
pelo grupo alemão da Mannes-
mann, que se recusoU ao pagamen-
to dos titulos emitidos no merca-
do paralelo para a expansão dos
seus negOcios.

A acão da . Mannesmann se iniciou
corn uma queixa-crime apresenta-
da nas policias de Belo Horizonte
e da Guanabara contra seus ex-
diretores brasileiros, e 'com a pro-
positura no fOrum de Belo Hori-
zonte de uma acão declaratOria da
iriexistència de relaçäo jurIdica,
obrigando a emprêsa pelos titulos
emitidos. Pretendia, assirn, atthgin-
do tanto Os seus ex-diretores, como
os seus credores, fugir as responsa-
bilidades assurnidas.

Essa manobra, todavia, fracas-
sou completarnente.

0 inquërito de Minas terminou
na Justica corn a revogação da pri-
são do ex-diretor Jorge Serpa, em
sentenca do Juiz da 7. 4 Vara Cri-
minal de Belo Horizonte, que, de-
pois de dizer que näo podia fa-
zer "justiça pela metade", afir-
mou: "Dada a repercussão social
que o caso Mannesmann vem des-

pertando, 0 possIvel atO que n.o se-
ja bern compreendido êste ato re-
vogatOrio por uma parcela das Ca-
madas humanas menos avisadas,
mas, como proclama Calarnandrei:
ha mais coragem em ser justo cot-
rendo o perigo do parecer injus-
to, que ser injusto para salvar as
aparências da justica".

Em seguida, a Justica Mineira se
reconheceu incompetente, face ao
processo em curso na Guanabara.

0 inquOrito na Guanabara termi-
nou corn 0 relatOrio da Delegacia
EspocialLzada, datado de 7 de so-
tembro de 1965, reconhecondo a
responsabilidade de tOda a direto-
na da Mannesmann. Afirmou o
Delegado que procurou a Diretoria,
por todos Os mobs, negar tivesse
conheciment0 do lancarnento de
seus titulos no mercado paralelo,
sem contabilizaçao do seu produ-
to. Todavia, "Os elemontos exis-
tentes no inquenito dão prova ca-
bal, volumosa e incontestável de
que a Diretoria não sOmonte sabia,
como aprovava e participava da co-
locacao dos tItulos a venda e se
beneficiava do seu produto".

Dêsse modo, tanto em Minas,
quanto na Guanabara, tOda a Di-
retoria 'da Mannesmann foi consi-
derada responsável, fracassando as-
sirn a tentativa de atnibuir a cul-
pa apenas aos diretores brasilei-
ros.

Ao mesmo- tempo, fracassava a
manobra judicial contra Os credo-
res que Se recusaram a compare-
cer para receber a notificacão de
que Os titulos eram indevidos ou
falsos. AlOm de não ser êsse 0
caminho adequado para a cobran-
ça judicial dos titulos, tornáva-se
necessário aguardar a palavra do
Govêrno Federal, tanto ,sObre 0
problema das multas fiscais, co-
mo sôbre a complota apuração dos
fatos e das responsabilidades pa-
ra a qual foi criada, por Portaria
fl 30. do MinistOrio da Justica,
uma Comissäo Federal de Invos-
tigaçOes presidida pelo General
Ayrton Salgueiro de Freitas.

A palavra d0 Govêrno Federal
surgiu em 22 de dezembro de 1965,
atravOs do nota oficial distribujda
pelo Palácio das Laranjefras, assina-
da pelo Ministro da Fazenda e pe-
10 Presidente da Comissão Federal
de InvestigacOes.

Naquela nota, o Govêrno admi-
tiu que a Mannesmann vem prati-
cando irregularidades desde a sua
fundação, culminando corn o cri-
me de 'fugir ao pagarnonto dos ti-
tubs que emitiu, colocou ao pu-
blico e cujo produto utiizou para
seus nogOcios. Em conseqüëncia,
antes de atitude mais rigorosa, o
Govêrno prOpunha urn entendi-
mento anhigável corn 0 grupo ale-
mao.

Dix, a nota do Ministro Bulhöes
e do General Salgueiro, exatarnen-
te o seguinte:

"0 Sr. Presidente da Repüblica,
exarando despacho em exposição do
motivos do Sr. Ministro da Justica,
determinou ao Sr. Ministro da Fa-
zenda quo, juntamente corn o Ge-
neral Ayrton Salgueiro do Freitas,
convidasse representantes do Gru-
pa Mannesmann para formular uma
solucão am.igável quo, atendendo 'a
conveniência de resguardar a confi-
anca do Pals nos investimontos ale-
mães e no mercado nacional de Ca-
pitais, possibilitasse a correcao de
irregularidades praticadas na Corn-
pal-thia Sidenirgica Mannesmann,
desde a sua fundacão, ate a tenta-
tiva do nao pagamento do titulos
cuj a emissäo, lancarnento, utiiza-
cao e esforcos do contabiizaçäo
foram da responsabiidade integral
da sua diretonia.

Em seguida, na mesma nota ofi-
cial, tomando conhecirnento do que
o Grupo alemäo ainda protendia
fugir ao pagamento, o Govêrno Fe-
deral, denunciando tal atitude co-
mo "solerte manobra protelatOria
e confusionista quo visa a criar o
pânico entre os tomadores", pro-
meteu textualmente quo "caso se
confirmo a manobra, sorão toma-
das modidas rigorosas resguardan-
do o respeito as autoridades, asse-
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gurando a punicão das irregularida-
des e o ressarcirnento da economia
popular".

Depois dessa promessa do Govêr-
no, passararn-Se alguns meses ate
que em 4 de fevereiro de 1966 foi
emitido urn novo comunicado ofi-
cial, informando que o Ministro da
Fazenda resolveu encaminhar ao
Presidente da Repüblica 0 resulta-
do dos seus entendimentos corn 0
grupo alemão e dos estudos e in-
vestigacOes que se realizararn para
esciarecer a questäo. Pste nOvo co-
municado,que foi distribuido a im-
prensa pelo Ministro cia Justica, diz
que o Presidente da Repüblica "in.-
cumbiu o Sr. Ministro da Justica e
NegOcios Interiores das providên-
cias da execução da formula esta-
belecida para o pagamento da di-
vida assurnida pela Companhia Man-
nesmann no mercado paralelo de
titulos, resguardados os interêsses
nacionais envolvidos na questão".

0 comunicado esciarece ainda o
seguinte: "Havendo sido apurado
que a Comparthia SiderUrgica Man-
nesmann, além de outras irregula-
ridades, emitiu promissOrias no
mercado paralelo para custear a
expansão da sua usina e atender a
outras necessidades, procedeu-se
ao levantamento do montante exa-
to daqueles titulos, confirmado pe-
la apresentacão dos mesmos a Co-
rnissão de Investigacôes".

Continuando, diz o comunicado do
Govêrno que o Ministro da Fazen-
da "estabeleceu as condiçôes dentro
das quals a Companhia SiderUrgica
Mannesmann poderia honrar Os
seus compromissoS, sem incidir em
penalidades do fisco".

E, finalmente, conclul o Ministro
da Justica que, por determinacão
do Presidente da Repüblica "a
Companhia Siderürgica Mannes-
mann terá fixado urn prazo para
atender a sugestão do Govêrno Fe-
deral, findo o qual, no caso de näo
atendimento, estaria sujeita, além
do executivo fiscal, as dernais pe-
nalidades previstas na lei."

Este prazo foi estabelecido em
duas portarias assinadas pelo Mi-
nistro da Justica no mesmo dia 4
de fevereiro, designando o Ernbai-
xador Edmundo Barbosa da Silva
e o Sr. Luiz Felipe d'Aragona, re-
presentante do Ministro da Fazen-
da, para irem a Alemanha a fim de
"dar o devido corthecimento a Man-
nesmann A. G. Dusseldorf, da
decisão tomada pelo Govêrno do
Brasil, sObre a solucão capaz de
resguardar Os interêsses nacionaiS
envolvidos na crise da Comparthia
Siderürgica Mannesmann, ficando
estabelecido o prazo de ate 15 (quin-
ze) de fevereiro do corrente ano,
para o atendimento a sugestão do
Govêrno, findo o qual a emprêsa
ficard sujeita, além do executivo fis-
cal, as demais penalidades da lei".

Chamo a atencão desta Casa e de
todo o povo mineiro para a gravi-
dade das afirmativas feitas pelo
Govêrno Federal, seiindo as quals
foi averiguado que o grupo alemäo
da Mannesmann A. G. praticou di-
versás irregularidades, durante os
14 anos de suas atividades no Bra-
sil.

Foi tambOm averiguado que 0
mesmo grupo lançou promissOrias
no mercado nacional, mobiizando
assim recursos de milharesde in-
vestidores brasileiros, tentando, em
seguida, fugir an pagamento dos
mesmos.

Apesar da apuração de todos es-
ses atos atentatOrios a economia
nacional e a poupanca popular, 0
Govêrno Federal ainda concedeu urn
prazo para a solução amigdvel de
tais irregularidades. Pois bern, êsse
prazo encerrou-se a 15 de fevereiro
passaclo, sem que a Mannesmann
tivesse cumprido a decisão gover-
namental. E, ate hoje, o grupo ale-
mao permanece impune, enquanto
que Os embaixadores brasileiros per-
manecem em Dusselforf numa p0-
sição humilhante, tentando conse-
guir, que a firma estrangeira honre
Os seus compromiSsOS e prometen-
do em troca uma isenäo fiscal que

se torna mais estranha e injustifi-
cável neste momento em que o con-
tribuinte brasileiro vem sendo sub-
metido it major pressäo fiscal da
nossa histOria.

Enquanto os brasileiros são amea-
cados ate de prisão por tentativas
de sonegação do Lisco, ulna firma
estrangeira recebe uma promessa
de isencão, depois de apurada a sua
responsabilidade em uma seqUên-
cia de irrefutáveis irregularidades.

Ante essa situaqäo, o Govêrno e 0
povo de Minas Gerais nä0 podem
ficar impassIveis.

Não nos move nenhum propOsi-
to jacobino contra investimentos
estrangeiros no Brasil, principal-
mente alemäo.

Sabemos que 10% dos investi-
mentos exteriores alemães são em-
pregados no Brash.

Nas duas visitas que fizemos a
Alemanha, constatarnos o grande in-
terêsse dos industriais germânicos
nas suas relacöes comerciaia em
nossa Pãtria.

Em nosso relatOrio na Comissão
de Siderurgia e Mineracão de nos-
sa viagem as regiôes ferriferas cia
Africa e aos grandes centros side-
rürgicos da Europa, tivemos opor-.
tunidade de dizer:

"Na cordial acoihida que tivemos,
o Deputado Batista Miranda e eu,
Os diretores e tOcnicos das emprê-
sas visitadas demonstraram perfei-
to conhecirnento dos nossos pro-
blemas de exportacao e siderurgia,
manifestando o desejo de incremen-
tar as relacoes comercia;is entre Os
nossos paises, especialmente quan-
to ao rninOrio de ferro, sobretudo
porque as minas de ferrb alemãs
se enèontram corn suas atividades
paralisadas.

ConvOm ressaltar, neste passo, a
expressão pitoresôa usada pelo Dr.
Karl Kaup, quanto a construção do
Pôrto de Tubarão, bern como da
construção do ramal ferroviário
que liga os Vales dos Rios Doce, Pi-
racicaba e Paraopeba. Segundo êle,

essas obras deveriam ser feitas no
"ritmo de Brasilia."

Trata-se de bons clientes do Bra-
sil e, como tais, devem merecer tO-
da a nossa atençao. Assim enten-
dendo, foi que o Governador Maga-
lhães Pinto ratificou, oficialmente,
o convite, por nOs formulado, para
urna visita do Dr. Karl Kaup ao
nosso Estado".

E quando dizIamos a respeito de
associação de capitais financeiros,
tornando comum Os interesses em
jOgo, conclulamos: "E, no Brash,
vdrias emprêsas de mineração as-
sociaram capitais forâneos as suas
atividades, de tal forma a tornar
comuns Os interêsses em jôgo. Ci-
ternos, entre outras, a ICOMI, no

!Amapd, a Ferteco, a Ferro e Car-
vão, a Serra da Moeda e a Samitri,
no Vale do Rio Doce e Piracicaba.

Parece-nos indispensdvel que essa
prdtica se generalize, no prOprio in-
terêsse da industrialização das re-
giOes mineradoras".

A criação de um conj unto side-
rdrgico integrado em Belo Horizon-
te, para o aproveitamento industrial
de nossaS reservas de minOrio de
ferro e a implantacão da eletro-si-
derurgia, como forma de resgual--
dar as reservas florestais doEsta-
do, ameaçadas pelo consumo cres-
cente de carvão vegetal, foram un-
posicOes que justificaram a conces-
são de estImulos federais e esta-
duals, que permitiram o levanta-
mento da usina do Barreiro.

Foi êsse caráter de utihidade pü-
blica do emprendimento que fun-
damentou a concessão dos amplos
e diversificados beneficios propor-
cionados a Mannesmann A. G.. E'
sabido que, na constituiqão do capi-
tal da Siderurgia do Barreiro, o
grupo alemão nã0 fez qualquer in-
vestimento corn recursos proprios,
mas apenas aplicou emprOstimos
concedidos pelo Banco do Brash
e direitos industriais de patente e
processos

Os subsIdios cambiais, a isenção
aduaneira, a reducão de tarifas
ferrovidrias e demais favorecimen-
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tos concedidos pelo Govêrno Fede-
ral, visavam a criar para 0 grüpo
alemão as condiçöes necessárias
para a instaiacão do sisterna de
reducão elétrica de parte do min&
rio do quadrilátero ferrifero de
Minas Gerais.

Deu-se assim a urn grupo estran-
geiro o contrôle acionário de urna
indüstria feita corn recursos exclu-
sivamente nacionais. E 0 que fez
o grupo estrangeiro?

Conduziu a emprêsa, segundo vém
de ser apurado e comimicado a Na-
ção pelo Govêrno Federal, a prdti-
ca continua de irregularidades, que
culminaram no escândalo do -Mer-
cado Paralelo e na tentativa de f U-
gir ao pagamento dos tItulos cob-
cados no mercado nacional de ca-
pitais.

Insistimos em frisar que êsse pro-
cedimento do grupo alemäo não
pocle ficar impune, e bern àssim,
que ao Estado de Minas Gerais ca-
be urn papel decisivo na solucão
dêsse assunto.

Os Orgãos mais prestigiosos da
opinião publica nacional já se ma-
nifestam denunciando a emprêsa
alemã e exigindo -a ação regula-
dora clas autoridades.

Assim, o "Jornal do Brasil" de-
clarou que o primeiro dever das
autoridades no chamado caso Man-
nesmann deve ser a defesa da eco-
nornia popular e acrescenta: "De-
uma coisa estamos convencidos: a
emprêsa não pode fugir a compro-
missos que foram assumidos em
seu norne por diretores no exercI-
do pleno de seus podêres. 0 mais
importante é que poupanças indi-
viduals, na sua grande maioria on-
ginárias dessa adrnirável classe me-
dia brasileira, no podern desapa-
recer na voragem de urn debate in-
terminável".

Disse o "Globo", referindo-se a
nota oficial do Govêrno Federal:
"Essa apuracão pôe a nu a mano-
bra corn que, ha alguns meses, a
Companhia procurou fugir aos seus
compromissos, transferindo-os para
Os ombros de dois cliretores bra-

sileiros. A verdade vern agora de
sen revelada, corn a agravante de
que a Mannesmann alemã, ao apro-
var as contas de diretoria na as-
sernbléia geral de 1965, ratificou
aquela responsabilidade". Os de-
mais investidores estrangeiros Se-
rã•o Os primeiros a aplaudir medi-
das governamentais, tais corno a
cassação de créditos do Banco do
Brasil ou 0 seqtiestro de bens, que
visem a impor ao grupo faltoso os
ditames da lei, na falta do cumpni-
mento espontâneo de suas inegáveis
obrigaçôes. A Nação confla em que
o Govérno, corn o mesnio rigor e
isencão corn que soube descobrir
a verdade, saiba fazer justica".

0 "Correio da Manhã", fob tam-
bém categorico: "0 Govêrno Fede-
ral, por nota oficial, ja reconheceu
a responsabilidade da Mannesmann
nas lêtras que lancou no mercado
paralelo e cujo pagamento suspen-
deu por tergivesacôes várias. Mas
O reconhecimento das responsabili-
dades não ë suliciente para. que Os
que confiaram as suas poupanças

Mannesmann tenham assegurada
a devolucão. E' preciso mais do
que isso: uma acão compulsiva pa-
ra que o pagarnento seja feito sern
rnaiores delongas e punidos Os que
obstaculizarn e fomentant a fraude
pUblica".

A "Tribuna da Imprensa" se ma-
nifestou sôbre o assunto da seguin-
te forma: "Com a experiência que
a rnaioria dos ingênuos e entusiás-
ticos credores da Mannesman não
possuem, alertarnos aqui para as
promessas de pagamentô .por parte
da matrLz alemã, promessas essas
que considerarnos inconsistentes.
Tomem nota. Esse caso da Man-
nesmann sO terá solucão, se houver
urna firme e decidida ação do Go-
vêrno brasileiro.

A "Tfltima Hora" assim se expres-
sou: "De fato 6 inadmissIvel que a
ernprèsa possa se eximir de qual-
quer responsabilidade, tendo em
vista, sobretudo, a autoridade con-
cedida aos seus diretores e o tem-
po decorrido em que os titubos

questionados foram lançados no
mercado. Seja como for, a apura-
çãø da responsabilidade no escan-
daboso caso não pode redund-ar em
prejuizo dos investidores".

A revista "Visão" fez urn cornen-
tário impiedoso sObre o assunto,
assim descrevendo a situação da
empresa: "0 que stirpreende em
meio a tantas provas, tantos desli-
zes, tantas sonegaçôes de impOsto,
tantas transaçOes ilegais, tantos re-
cursos descontabilizados, tantos
fios de platina guardados nos co-
fres na sede de Belo Horizonte,
tanto contrabando ostensivo, tanto
dinheiro embruihado que os audi-
tones da Price Waterhouse encon-
traram nas suas venificaçOes pelos

- cofres cia Companhia, 0 que a em-
prêsa ainda tenha conseguido pro-
duzir tubos sern costura".

0 jornal" 0 Estado de São Pau-
- 10" observa que a- responsabilidade

do- escãndalo não podia sen atri-
buida ao Govôrn-o, pois se tnatava
de "uma nesponsabilidade que ca-
bia a firma Mannesmann, pelos ti-
tubs colocados no mercado para- -
lelo de numeránios", esclarecendo
que "a sobucão em têrmos satisfa-
tOri-os e corretos" se impôe, a fim de
fortalecer "a colaboração econômi-
ca cada vez mais Intima entre a
Repüblic'a Federal Alemã e o. nos-
so pals." - 	 -	 -

Finalmente, o "Diário de Minas",
descneveu a situacão em têrmos
muito clanos e exatos: "Para safar-
so de problemas financeiros. a Man-
nesmann lançou-se no mercado pa-
ralelo de titulos. Os suportes f i-
nanceiros foram negados. E a Corn-
panhia, pressionada pebos Orgãos
governamentais, encontrou a fOn-
mula mais simples ainda para con-
tornar a dificuldade. Num ato que
devia sen tornado como pilhenia,
disse que os titulos não erani de
sua responsabilidade, mas apenas
do dois de seus thretores que fo
ram então denunciados como de-
fraudadores a policia e a opinião
püblica. E' evidente que as alega-

cOes da empresa são inaceitáveis e
tern de ser repudiadas".

Como vernos, jornais de tôdas as
regiOes do pals e vinculados as
mais diversas correntes politicas, se
identificaram numa unanimidade
poucas vêzes vista em nosso Pals,
no sentido de apontar o procedi-
mento irregular do grupo alemão,
que detOm, o contnôle, da Compa-
nhia SiderUrgica Mannesmann, por
concessão de favores oficiais. E
bern assim, exigem do Govêrno bra-
sileiro uma atitude enOrgica pondo
côbro as irneguiaridades, defenden-
do Os interêsses da economia na-
cional e da poupança popular.

A luz de todos esses fatos, tor-
n'am-se evidentes as razöes que obni-
gam o Govêrno de Minas Gerais a
uma intervençäo irnediata para
uma pronta soluçâo do assunto.

A nds, sobretudo, preocupa a si-
tuação de milhares de particulares,
homens -e rnulheres de tOdas as
categorias sociais e viüvas que vi-
ram neste investirnento a fOrmu-
la de conseguir a rnulti-plicacão de
suas minguadas poupanças, que
conseguiram amealhar muitas ye-
zes passando ate privaçöes. -

Nern se pode dizen que estes são
passiveis de culpa, quando aplica-
ram seus capitais a juros acima cia
lei, quando o prOprio Govêrno ja-
mais coibiu a usura no nosso pals,
permitindo que Bancos particulares
e oficiais pnatiquem a agiotagem
cobrando juros de 3, 4 e ate 5% ao
rnês. Já tivemos oportunidade de
dizer desta Tnibuna que esta agio-
tagem oficiosa 0 que sufoca o de-
senvolvimento de nossa indüstria,
de nosso comOrcio, de nossa agri-
cultura, de nossa pecuária. Näo
posso deixar de fixar aqui o traba-
Iho exaustivo dêste admirãvel Padre
Irineu Leopoldino, que arregimen-
tou num Comitê de Defesa cente-
nas ou milhares de investidores par-
ticulanes.

Ja observarnos que o Govêrno Fe-
deral, -ao estirnular o empreendi-
mento scIerürgico de Barreiro, ob-
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jetivava atender a inexoráveis exi-
gências da economia mineira. Do
mesmo modo, o Govêrno de Minas
Gerais procurou atendê-las, quando
prestou a sua contribuição decisi-
va para a implantação da referida
indUstria, mediante aforarnento de
terrenos, concessâo de cotas de
energia corn tarifas especiais, be-
nefIcios fiscais, prestacão de ser-
vicos pUblicos e outros favoreci-
mentos. Acima de tudo, o Govêrno
de Minàs, atravës de seus estabele-
cimentos oficiais de crédito, tornou-
-Se 0 acionista rnajoritário brasilei-
ro, tendo sido, na hora da consti-
tuição da emprêsa, o major inves-
tidor corn recursos prOprios, pois
a Mannesmann alernã, lapenas in-
vestiu o dinheiro que ret irou do
Banco do Brasil.

Tendo em vista que ihe calDe, co-
mo acionista, o mesmo direito de
colaborar para a solução do assun-
to, que foi reconliecido 5, Mannes-
mann alemã, o Governador de Mi-
nas Gerais, encaminhou represen-
tacão ao Govêrno Federal, afirman-
do o seguinte:

1 .0 - que reconhece a responsa-
bilidade da ernprêsa pela emissão
e consequente pagarnento dos refe-
ridos tItulos, na forma consignada
na nota oficial emitida pelo Govêr-
no Federal em 4 de fevereiro de
1966;

2.0 - que aceita o montante des-
ta responsabilidade, de acOrdo corn
levantamento realizado, pela Conils-
são Federal de Investigaçôes;

3•0 - que, na oportunidade do
pagamento, deverá ser recoihido o
impOsto de renda na forma devi-
da.

Em face do exposto, Os Bancos
do Estado estão dispostos a apre-
sentar uma proposta de pagamen-
to do total dos tItulos, desde que
ihes fique assegurado o recebimen-
to de acOes ordinárias da Compa-
nhia, ernitidas, no mesmo montan-
te, corn fundarnento no artigo 17
da Lei 4.728, de 14 de juiho de
1965.

Para isso, será feito urn aumento
de Capital não superior ãquela im-
portânci•a, garantindo-se ao Estado
o contrOle acionário da Emprêsa.

Deve ser acentuado que esta pro-
posta do Govêrno Mineiro, foi apre-
sentada dentro do prazo fixado pelo
Govêrno Federal. Assim, - enquanto
o acionista alemäo se manteve na
sua manobra protelàtória, desres-
peitando o têrmo estabelecido pela
Autoridade Federal, 0 acionista bra-
sileiro respeitou o prazo e apresen-
tou uma proposta que, segundo no-
ticiado, foi recebida corn demons-
tracöes de apoio do próprioPresi-
sidente da Repüblica. Todavia, ate
êste mornento, o assunto continua
sem solucão, permanecendo os em-
haixadores brasileiros em Dussel-
dorf.

sse fato provocou rnanifestacôes
de estranheza de vários Deputados
na Cãmara Federal.

Esta Casa, que ll, representa mais
de perto os interêsses de Minas Ge-
rais, tern o dever de Se manifestar,
ressaltando que o Govêrno de Mi-
nas Gerais, cumpriu o seu dever
de acionist'a, apresentando a citada
proposta ao Govêrno Federal.

0 Sr. H61i Garcia - Nobre Depu-
tado. Estou ouvindo corn atencão
o discurso que V. Exa. pofere a
respeito do famigerado escãndalo
da Mannesmann. Não quero, Sr.
Presidente, Srs. Deputados, entrar
no mérito da proposta que fez o Go-
vêrno mineiro: se d boa ou ma pa-
ra o Govêrno de Minas. 0 que es-
tranho, Srs. Deputados, é que a
Mannesmann, apOs praticar o major
assalto, ja registrado na histOria de
Minas, contra a sua populacão, am-
da permaneça corn os seus Dire-
tores soltos, frequeritando os nos-
sos "societies" e as praias de Copa-
cabana. 0 que lamento e que o Go-
vêrno revolucionário ainda nâo te-
nha trancafiado os Diretores da
Mannesmann, que são verdadeiros
"gangsters", que para aqui se trans-
portaram e se aliararn a maus bra-
sileiros para ludibriar e furtar a
economia do nosso Estado.

Estou soliddrio corn V. Exa.
quando deseja encontrar uma so-
lucão no sentido do pagamento as
vitimas das falcatruas dos Direto-
res da Mannesmann Mas não pos-
so conceber que êsses homens ainda
continuem soltos Parece ate que
não existe Policia em nosso Pals;
enquanto se prendem Os pequenos,
os grandes e poderosos continuam
soltos e impunes. necessária uma
medida severa por parte do Govêr-
no Estadu-al contra a poderosa
"gang" composta dos dirigentes bra-
sileiros e alemães da Mannesmann.

0 SR. JORGE FERRAZ - A nos-
sa preocupação não é apenas corn
aquêles possuidores de .tltulns da
Mannesmann, do mercado paralelo;
ela tern urn sentido mais amplo, ja
que os Bancos do Estado, que são
os maiores acionistas do. Ernprêsa,
tern tambëm a maior preocupação
em defender os interêsses represen-
tados pela participação no Capital
da emprêsa, mas não sO devido a
sua participação como acionistas
mas, tambOm, e sobretudo, para que
a Mannesmann, aceita a proposta
do Govêrno Mineiro, possibilite
a continuacão dos trabaihos daque-
Ia siderurgia, pois, realmente, Se
trata de urn empreendimento de
grande valia para 0 flOS5O Estado.
Quem se der o trabaiho de fazer
urn levantamento de quanto o Es-
tado de Minas ja recebeu daquela
Emprêsa, de inipostos de Vendas e
Consignaçöes, pode verificar que,
efetivamente, a instalacão daquela
siderurgia em Minas, de iniciativa
do Sr. Juscelino Kubitschek, aten-
dia e atendeu aos interêsses da eco-
nomia mineira.

-r E' preciso a sobrevivência da Cia.
! Mannesmann e mesmo de outros
grupos alemães, em Minas Gerais,
para que possamos assim resolver

- urn dos problemas mais sërios de
I.Minas Gerais que é a industrializa-
'tcão da materia-prima, uma dddiva
'de"Deus ao Brasil, ao Estado de Mi-
(nas Gerais. 0 Govern0 Federal fez
puma proposta. As autoridades ale-

mãs, através do grupo germânico,
não atenderam l dentro do prazo fi
xado pelo nosso Govêrno e o Govêr
no do Estado atraves dos Bancos
acionistas da Cia Mannesmann
Além disso, ira atender a indmeras
viüvas, Orfãos, homens do povo qüe
confiaram no empreendimOnto in-
dustrial. A poupanca dos mineiros
serviu para o desenvolvimento da
Mannesmann em nosso Estado. Se-
gundo o que se apurou no inquOri-
to, grande parte do paralelo foi em-
pregado na expansão da Cia. Side-
rUrgica Mannesmann do Barreiro.

O Sr. Cicero Dumont - Gostaria
que V. Exa. informasse a Casa
qual a solução concreta encontrada
para o Caso Mannesmann. 	 -

O SR. JORGE FERRAZ - A so-
lução concreta mais viável 0 a Se-
guinte: os bancos do Estado, que
são tambOm acionistas, porque fo-
ram os bancos que cooperaram pa-
ra a constituição do capital da
Mannesmann, irão pagar todo 0 dO-
bito. Posso afirmar, - corn certeza,
que do grupo alemão nenlium flu-
merário foi aplicado, a não ser 0
valor de patentes e processos que
entraram como quota de capital do
grupo alemão. Grande parte d0 ca-
pital foi integralizado corn emprOs-
timos do Banco do Brasil e do Ban-
CO do Desenvolvimento. Na reu-
nião dos acionistas, que deverá ser
realizada em abril será aventado ês-
te assunto. 0 Estado se comprome-
te a pagar aos credores, mais ou me-
nos, 32 bilhOes de cruzeiros. Essa
inportancia seria convertida em
acöes nominais.

o Sr. Cicero Dumont - Nesta hi-
pOtese, o Estado passaria a ser o
major acionista da Mannesmann?

0 SR. JORGE FERHJAZ - Sern
düvida.

o Sr. Hello Garcia - V. Exa.
afirmou que grande parte do para-
lelo foi aplicado no aperfeiçoamen-
to da indüstria da Mannesmann.
Quer dizer que esta emprêsa con-
fessa que os titulos falsificados
erám inclusive recebidos pela Man-
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nesmann é aplicados dentro da pro-
pria indUstria. Não deseja pagd-los,
mas Os admite para efeito de corn-
pra por parte do govêrno. Acho
muito estranha esta transacão.
Acho que existe "bandaiheira' por
al.

o SR. JORGE FERRAZ— 0 gru-
p0 alemão apresentou urn:a queixa-
crime contra os diretores brasilei-
ros, alegando que a importância
apurada no mercado paralelo näo
havia entrado na contabilidade da
Mannesmann, mas a verdade 0 que
a importância recebida do mercado
paralelo perrnitiu que a Mannes-
mann realizasse b seu programa de
expansão, inclusive caminhando pa-
ra a exportacão de mirlOrio, for-
mando uma nova Companhia subsi-
diana da Manesmann em Minas Ge-
rais.

Agradecemos aos ilustres colegas
que nos honraram corn seus apar-
tea e prossegu.irei, Sr. Presidente,
repetindo: o Sr. Governador Israel
Pinheiro apresentou urna proposta
que possibilita o resgate das dlvi-
das.

Resta-ihé, porOrn, cumprir as obri-
gacOes que ihes SãO atribuidas pe-
la Constituição e pela Lei, no san-
tido de reconhecer o carãter social
e de utilidade publica do empreen-
dimento, tendo em vista resguardar
os empregos conquistados pelos mi-
ihares de operdrios e funcionários
da emprêsa, reasarcir OS milhares
de investidores brasileiros que ihe
emprestaram as suas economias e
assegurar o funcionamento de urn
conjunto industrial indispensável ao
desenvolvimento econômico do Es-
tado e a seguranca nacional.

Em abril prOximo, deverá reali-
zar-se a I AssemblOia Ordindria da
emprêsa, que ira tracar seus futu-
ros rumos administrativos, e não 0
possIvel que os mesmos sejam tra-
cados pelo grupo estrangeiro que
transformou os favores recebidos
do Govêrno em instrumentos de
acinte aos interèsses nacionaiS.

Em situacOes andlogas, como no
caso do Banco HipotecriQ e Agri-

cola de Minas Gerais, do Banco Pe-
lotense e da Companhia Paulista de
Estradas de Ferro, os Governos de
Minas e de São Paulo, respectiva-
mente, no legItimo uso de suas atri-
buicOes constitucionais e dentro
dos dispositivos legais, souberam
chamar a si o contrOle de emprê-
sas que se haviam desviado dos
seus objetivos sociais.

Não 0 outro 0 dever que se 11Th
poe neste momento ao Governador
de Minas Gerais.

Nesse sentido, estou encarninhan-
do a V. Exa., Sr. Presidente, assina-
da por quase todos Os Deputados,
uma indicacão ao Governador de
Minas Gerais, a fim de que:

1 .0 - 0 Govêrno de MinasGerais
comuniqüe ao Govêrno Federal que
resolve assumir diretamente a res-
ponsabilidade, que ihe impOem a
Constituição e a Lei, do assegurar o
pleno funcionamento da Compaithia
SiderUrgica Mannesmann, resguar-
dar a frente de trabalho de seus
operdrios e funcionänios, ressarcir
os investidores brasileiros no mon-
tante apurado pela Comissão Fede-
ral de InvestigaçOes, corrigir as ir-
regulanidades administrativas apu-
radas, pagar osdObitos fiscais e fi-
nalmente, reajustar a emprêsa ao
cumprimento dos 0bjetivospara os
quais foi criada.

2.0 - 0 Govêrno de Minas baixe
imediatamente os atos necessánios
a concretização das medidas pre-
vistas no item anterior.

.E, mais ainda, urn apêlo ao Sr.
Presidente da Repüblica vazado nos
seguintes têrmos:

REQUERIMENTO N. 1.179

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
b101a Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

0 Deputado que êste subscreve,
devidamente apoiado, requer a V.
Exa., ouvida a Casa, seja indicada
ao Exmo. Sr. Presidente da Repü-
blica, por apélo, a urgente necessi-
dade de adoção da fOrmula sugeri-
da pelo OoveniadQr irae1 Pinleiro,

para 0 ressarcimento dos prejuizos
sofridos pelos tomadores de pro-
missOnias da Companhia Siderurgi-
ca Mannesmann e qua consiste na
encampação, atravOs dos Bancos
Oficials de Minas, da dIvida de 32
bilhOes de cruzeiros, oriunda da
emissão daqueles tItulos e a entre-
ga, em contrapartida, de igual im-
portância, em acOes da emprêsa
teuto-brasileira, aos estabelecimen-
tos de crOdito de contrOle aciondnio
do Estado.

Sala das ReunlOes, 29 de marco
de 1966.

(a.) Jorge Ferraz - Sinval Boa-
ventura - Daniel de Barros - Ni-
canon Armando - Agostinho Cam-
05 Neto - Waldir Morato - Al-

vimar Mourão - Ataliba Mendes
Joaquirn de Melo Freire - Maria

Pena - Sette de Barros - Gerardo
Grossi - Florivaldo Dias - Maurl-
110 Cambrala - Ulysses Escobar
- Valdir Melgaco - Martins Silvei-
ra - Cicero Dumont -Anibal Tei-
xeira - João Bosco Liicio de Sou-
sa Cruz - Artur Fagundes - Wilson
Tanure - Athos Vieira. de Andrade
- Orlando Andrade - Mdnio Hugo
Ladeira - Carlos Eloy - Aurelia-
no Chaves - Carlos Megale - Her-
melindo Paixão - Otelino Sol -
Jehovah Santos - Reny Rabelo -
Raul Fernandes - João Luiz de Car-
vaiho - Sousa e Silva - Pinto Coe-
lho - DOlson Scarano - Augusto
Zenun - Ladislau Sales - Altair
Chagas - Expedito Tavares - Se-
bastião Nascimento - Hugo Caste-
10 Branco - Nunes Coelho.

Justificativa - 0 caso Mannes-
mann, Senhor Presidente e Senho-
res Deputados, não comporta mais
procrastinacOes. São milhares de
investidores brasileiros que, de boa
fO, certos de que faziam urn ne-
gOcio seguro, não sO pelo conheci-
mento que as autonidades tinharn
cia sua existência, como tambOm
pela liquidez absoluta que, du-
rante anos, representaram as pro-
missOrias da Mannesmann no mer-
cado do titulos, investiram suas eco-

nomias. De repente, como nurn
passe de mdgica veio o "estou-
ro", corn todos os desdobramentos
do dominio pUblico e que ocupam,
ha meses, as manchetes da impren-
sa do Pals.

Não pretendemos entrar em con-
sideraçOes em tOrno da posicdo da
Mannesmann no episOdio, sendo na
sua parte histOric,a, pois disso já
se ocupou a Cornissão Federal de
InvestigaçOes, presidida pelo ilus-
tre General Ayrton Salgueiro, que
conclulu pela responsabiidade to-
tal da emprOsa na emissão das pro-
missOnias. 0 que importa, Senhor
Presidente e Senhores Deputados,
ë a situacao aflitiva de quase 10
mil brasileiros, os quals, corn an-
gUstia, esperam a execução de qual-
quer uma das mUltiplas fOrmulas
apresentadas para solucionar o pro-
blema.

Inspirado, justamente, no propO-
sito de contnibuir para que o caso
não mais seja protelado, 0 que me
animo a apresentar o presente Re-
quenimento, por entender que a su-
gestao levada pelo Governador Is-
rael Pinheiro ao Ministro da Justi-
ça é a de melhor e mais rdpida exe-
quibilidade. Sua adoção, de urn la-
do, signi.fica o imediato reembôlso
das pessoas que confiaram seu di-
qUibiidade. Sua adocão, de urn la-
nheiro a Mannesmann e, de outro, a
garantia de que 0 pleno funciona-
mento daquela siderürgica não so-
f rend solucão de continuidade, por-
quanto o aumento de. participacão
dos Bancos do Estado no seu capi-
tal social eonstituird, forçosamente,
importante fator para o restabele-
cimento da normalidade financeira
da companhia.

Sala das ReuniOes, 29 de marco
de 1966.

(a.) Jorge Ferraz.
- A Comissão do Justica.
- Esgotada a hora destinada

l.a parte da Reunião, passa-se a
2 PARTE DA ORDEM DO DA

QUESTAO DE ORDEM
o SR. JOAO BOSCO - Sr. Presi-
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dente, observo que da Ordem do Dia
constam 11 Projetos, 10 dos quals de
autoria do Sr. Governador do Esta-
do, sendo o 19 o Projeto n. 3.577, que
autoriza a doacao de area de terreno
ao Govêrno Federal, para funciona.
mento do Centro Regional de Pea.
quisas Educacionais "João Pinhei-
ro", ilustre progenitor do Sr. Go
vernador Israel Pinheiro.

Entretanto, .constato em Plenário
inexistência de "quorum" para dis-
cussão e votacäo da matéria. Vejo
que apenas estd presente, dentre Os
Deputados da bancada governista -
os que deveriam ser Os mais- inte-
ressados na votacão do Proj eto do
Sr. Governador - apenas, o Sr.
José Luiz Baccarini, e, para gran.
de surprêsa nossa, o Sr. Daniel de
Barros.

Não havendo nUmero regimental,
solicito a V. Exa. o encerramento
da presente Reuniäo.

CHAMADA

O SR. PRESIDENTE - A Mesa,
verificando de piano a inexistência
de "quorum", no que aceita as pon-
deraçOes feitas na questão de or-
dem suscitada pelo nobre Depflta-
do João Bosco, na forma regimen-
tal, solicita ao Sr. Secretarjo proce-
der a chamada dos Srs. Deputa-
dos.

Corn a palavra 0 Sr. Secretrio
para fazer a chamada.

- Feita a charnada, deixam de
responder os senhores:

Ledo Borges - João Navarro -
Reny Rabelo - Anuar Fares -
Agostinho Campos Neto - Altair
Chagas - Alvaro Sales - Alvirnar
Mourão -Anibal Teixeira - Artur
Fagundes - Benedito Xavier -
Carlos Megale - Délson Scarano
- Dermeval Pimenta Filho - Do-
mingos JOrio - Expedito Tavares
-- Gornes Moreira - Hornero San-
tos - Hugo Castelo Branco - Ibra-
him AbiAckel - Jairo Magalhães
- Jarbas Medeiros - Jehovah San-
tos - Jorge Vargas - Joäo Luiz

de Carvaiho - Joaquim de Melo
Freire - José Augusto - José de
Castro - José Maria Magalhães -
Ladislau Sales - Lourival Brash
- LUcio de Sousa Cruz Luiz Jun-
queira - Maria Pena - Marta Nair
Monteiro Martins Silveira - Ni-
canor Armando - Orlando Andra-
de - Otelino Sol - Paulino Cicero
- Pires da Luz - Raymundo Al-
bergaria - Raul Fernandes - Sa-
lim Nacur - Sebastião Nascirnento
-- Sebastião Anastácio - Sette de
Barros - Ulysses Escobar - Val-
dir Melgaco - Waldir Morato -
Waldomiro Lôbo - Walthon Gou-
l'art - Wilson Chaves - Wilson de
Paiva - Wilson Tanure.

0 SR. PRESIDENTE - Respon-
deram a charnada 27 senhores De-
putados.

Não ha "quorum" para o prosse-
guimento dos nossos trabalhos.

ENCERRAMENTO

o SR. PRESIDENTE - A Mesa
e cerra a Reunião e convoca Os Srs.
Deputados para a Extraordinária
de logo mais, as 20 horas, corn a
Ordern do Dia ja anunciada e pu-
blicada, bern assim para a Ordind-
na de amarthã, dia 30, as 14, horas,
corn a seguinte Ordem do Dia: -

'.
ORDEM DO DIA 301311966

L4 Parte
Das 14,00 as 15,00 horas:

Leitura e aprovacão da Ata.
Expediente, inclusive leitura e

apresentação de pareceres, projetos,
comunieacOes, requerimentos e in-
dicaçoes.

Das 15,00 as 16,00 horas:
Discussão e votacão de pareceres,

requerimentos, cornunicacOes e in.
dicacöes.

Discussão e votacão de redaçôes
finais.

2.0 Parte
Das 16,00 as 18,00 horas:

1.4 discussão do Projeto n. 3.5771
66, do Sr. Governador do Estado, o
qual autoriza doacãQ de area de terrn

reno ao Govêrno Federal para fun-
cionamento de Centro Regional de
Pesquisas Educacionais João Pi-
nheiro, do Ministério d.a Educação.

2.0 discussão do Projeto n. 3.8481
65, do Sr. Governador do Estado, o
qual cria Colégio Normal Oficial
na cidade de Abaeté.

2. discussão do Projeto n. 3.485
65, do Sr. Governador do Estado, o
qual cria o Colegio Cornercial Ofi-
cial de São Lourenço.

2.0 discussão do Projeto n. 3.495
66, do Sr. Governador do Estado, o
qual cria 0 curso secundário de 2.0
ciclo no Colégio Normal Oficial Vi-
tal Brasil, de Campanha.

2.0 discussão do Projeto n. 3.499
66, do Sr. Governador do Estado, o
qual autoriza a instituicão da Fun-
dção Faculdade de Filosofia e Lé-
tras de Guaxupé.

2. discussão do Projeto n. 3.508
66, do Sr. Governador do Estado, o
qual concede auxIlio financeiro ao
Sindicato dos Assistentes Sociais do
Estado de Minas Gerais.

2.0 discussão do Projeto n. 3.5261
66, do Sr. Governador do Estado, o
qual autoriza o Govërno do Estado
a permutar imOvel corn a Socieda-
de Concepcionista do Ensino.

2.0 discussão do Ppjeto n. 3.5601
66, do Sr. Governador do Estado, o
qual abre a Secretaria de Estado da
Educacão, para o Conseiho Esta-
dual de Educação o crédito espe-
cial de Cr$ 64.800.000.

3•a d.iscussão do Projeto n. 3.1571
65, do Sr. Governador do Estado, o
qual declara de utilidade püblica
a Associação Mineira de Reabilita-
cão, corn sede em Belo Horizonte.

3•4 discussão do Projeto n. 3.4771
65, do Sr. Governador do Estado, 0
qual autoriza a concessäo de auxf-
ho, em titulos da DIvida PUblica
Estadual, para constituicão do pa-
trirnônio da Fundação para Prote-
cäo e Amparo dos Trabalhadores
nas Industrias Extrativas do Esta-
do de Minas Gerais.

3a discussão do Projeto fl 3.4941
66, do Sr. Governador do Estado, o

qual autoriza o Govêrno do Estado
a receber, em doacão, imOvel de
propriedade do Coronel José Ge-
raldo de Oliveira

3a discussão do Projeto n. 3.5301
66, do Sr. Governador do Estado, 0
qual dispOe sô'bre a desapropriação
de bens e instalaçOes elétricas per-
tencentes a Prefeitura Municipal de
Pium-j.

2.0 discussão do Projeto n. 3.5641
66, do Sr. Mario Hugo Ladeira, a
cjual dá a denominação de Conjun-
to Orestes Diniz, aos edifIcios onde
funcionam o Departamento de Le-
pr-a e Dispensario Central.

- 0 Presidente convoca, ainda,
para a Reunião Extraordindrja do
mesmo dia, as 21 horas, corn a Se-
guinte Ordem do Dia:

ORDEM DO DIA
Reunião Extrardh-iãrja - 3013166

As 21,00 horas:
Discussão dos vetos totais opos-

tos as Proposiçöes de Leis ns.:
2.609, que autoriza o Govêrno do

Estado a conceder o auxilio finan-
ceiro de Cr$ 200.000 (duzentos mil
cruzeiros) as Obras Sociais São
Dorningos de Gusmão, da Igreja Ma-
triz de São Domingos do Prata.

2.696, que concede au.xilio de Cr$
1.000.000 (hum milhão de cruzei-
ros), para conclusão das obras da
Maternidade do Hospital Doutor
Cândido Junqueira, da cidade de
Cruzflia.

2.725, que autoriza o Govêrno do
Estado a conceder auxIlio financei-
ro de Cr$ 200.000 ao Instituto Ma-
ria, da cidade de Juiz de Fora.

2.769, que autoriza o Govêrno do
Estado 'a conceder auxIlio firjancei-
ro de Cr$ 500.000 (quinhentos mil
cruzeiros) a Sociedade São Vicen-
te de Paulo, em Varginha.

2.771, que autoriza o Govêrno do
Estado a conceder auxIlio financei-
ro de Cr$ 500.000 (quinhentos mu
cruzeiros) a Conferêncja de São Vi-
cente de Paulo, da Vila Araponga,
municIpio de Ervália.

- Lev-anta-se a Reunião.
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SUMARIO - Comparecimento -
A t a - Expediente: Mensagem
no 1057 e Projeto no 3.580 - Oft-
cio s/n e Telegramas diversos -
Litura e Apresentação dé Pro-
posicöes -. Pareceres: para 2°
discussão dos Proj etos ns. 3.429,
3.481, 3.490, 3.491, 3.535, 3.556
e 3.567; para 3a Discussão dos
Projetosns. 3:483, 3.527 e 3.544;
e sôbre as IndicacOes ns.1.061
e 1.072 - Requerimento no 1.180,
do Sr. Florivaldo Dias - fliscur-
so e Requerimento n. 1.181, do
Sr. Nicanor Armando - Discur-
so e Requerimento n° 1.182, do
Sr. José Maria Magalhães -Dis-
curso e Requerimento, do Sr.
Wilson Chaves - RequerimentOs
dos Srs . Florivaldo Dias e
Batista Miranda - Indicação no
1.082, do Sr. Batista Miranda -
Coinunicacôes dos Srs. Odilon
Rodrigues e João Navarro —Dis-
cursos dos Srs. Cicero Dumont
e Waldomiro Lôbo - Discussão
e Votao de Proposicöes - Pa-
layra do Sr. Presidente - Co-
municacão do Sr. João Navarro
- RequerimentoS d o s S r s.
Pinto Coelho, Anibal Teixeira,
Florivaldo Dias e Wilson Chaves
- Requerimentos dos Srs. Ni-
canor Armando e João Vaz (Arts.
94 e 95) e discursos dos Srs.
Odilon Rodrigues e Joäo Bosco,
respectivamente. - 2.a Parte da
Ordem do Dia - Questao4e or-
dëm - Chamada - Falta de
"quorum" para votacão - 1.9,
discussão do Proj eto n° 3.577
Discursos dos Srs. Augusto Ze

nun e Athos VieiFa de .Andrflde
- Questão de 0rdgn - Chama..
da - Falta de "quorum" - En-
cerramento - Ordem do Dia.

COMPARECIMENTO

- As 14,05 horas, compareceram
os senhores: -

Bonifácio de Andrada - Leão
Borges - Mario Hugo Ladeira -
Jodo Navarro - Reny Rabello -
Anuar Fares - Altair Chagas -
Alvaro Sales - Alvimar Mourao -
Anibal Teixeira - Artur Fagun-
des - Ataliba Mendes - Athos
Vieira de Andrade - Augusto Ze-
nun - Aureliano Chaves - Batis-
ta Miranda - Benedito Xavier -
Carlos Eloy - Carlos Megale - Ci-
cero Dumont - Daniel de Barros
- Delson Scarano - Derme$ál Pi_
menta Filho - xpedito Tavares
- Florivaldo Dias - Geraldo Quin-
tao Gerardo Grossi - Gomes
Moreira - Hermelindo Falxão -
Homero Santos - Hugo Castelo
Branco - Jairo Magalhães - Jar-
bas Medeiros - Jehovah Santos -
Jorge Ferraz - Joäo BôsCo - Joao
Vaz - Joaquim de Melo Freire -
José de Castro - José Luiz Bacèa-
rini - Josi Maria Magalhäes -
Ladislau Sales - Lélis Chaves -
Lourival Brasil - Maurilio tam-
braia - Luiz Junqueira - Manoel
Costa - Maria Pena - Marta Na-
ir Monteiro - Martins Silveira -
Nicanor Armando - Nunes Coelho
- OdlIon Rodrigues - Orlando
Andrade - Otelino Sol - Paulino
Cicero Pires da Luz - Raymun-
Albergaria - Raul Fernandes -

Sebastio Anastácio - Sette de
Barros - Sinval Boaventura -
Sousa e Silva - Ulysses Escobar -
Valdir Melgaço - Waldir Morato
- Waldomiro Lobo - Waithon
Goulart - Wilson Chaves - Wil-
son Modesto - Wilson de Paiva -
Wilson Tanure.

- Corn a presenca de 72 Srs.
Deputados, o Sr. Presidente decla-
ra aberta a Reunião.

ATA
O SR. RENY RABELLO (2 0 Se-

cretãrio) - Procede a leitura da
Ata da Reunião anterior, a qual é
aprovada, sem observaçöes.

EXPEDIENTE
O SR. JOAO NAVARRO (1.9 Se-

cretário) - Lé Expediente cons-
tante da seguinte matéria:

MENSAGEM N° 1.057
Belo Horizonte, 28 de marco de

1966.
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléla Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Tenho a honra de encaminhar
a Vossa Excelência, para que sôbre
êle se digne de pronunciar-se a
Egrégia Assembléia Legislativa, no
prazo de 30 (trinta) dias a qiie se
refere o art. 29 § 4. 0, da Consti-
tuic5,o do Estado, corn a redacao
que ihe dd a Lei Constitucional no
14, o incluso Proj eto de Lei que
cria urn cargo de Diretor da Caixa
Econômica do Estado de Minas
Gerais e da outras providências.

A extensão e a profundidade do
problema habitacional, que mais se
agrava nas areas de major densi-
dade demográfica, impöem que se
destine a essa manhfestaçào da
vida social urn tratamento técni-
co especializado, na conform.idade
das diretrizes implantada5 no Pals
pela Lei Federal no 4.380, de 21 de
agôsto de 1964.

A politica habitacional está sen-
do executada em nosso Estado
pela Caixa Econômica Estadual,
onde, segundo as atuais normas
estruturais do Estabelecimento, as
atividades próprias da Carteira
Habitacional se reservam ao Pre-

sidente, ao qual, no entanto, já se
cornetem assoberbantes encargos
na conclusão e no, reahzação das
mültiplas e relevántes finaildades
da Caixa. 	 - 	 --	 -	 -

Para cbviar ê-sse inconveniente,
e atento as singularidacles da poll-
ica habitacional, o izëluso -prpjè-

to dispOe sôbre a criação- .de mais -
urn cargo de Diretor, adota nova -
nomenclatura para as 'tuais Car
teiras de DepOsito e Hipotecária,
de modo a harmonizá-las doth suas -
atividades especificas , e estabele-
ce que as atribuiçoes dos dirétores
se fixarão em decreto do Execütivo
reservando-se a cada urn a res-
ponsabilidade da direçäo de uma -
Carteira na forma em que o de-
terminar o ato da nomeação . -

Completando essa.s providêhèias,
que correm ao propOsito de * dotar
a Caixa de rneios e processos- que
mais racionalmente visem a reáli-
zacão dq seus fins, o projéto d 1s-
p6e que os cargos de Diretor, ora
sujeitos a mandato determinado
passam a ser de confianca - e de
provirnento em cornissdo, no que -
torna explicito o caráter técnico
do cargo de Diretor da Carteira
Habitacional, para cuj o provimen-
to se exigirão experiência adminis-
trativa ou conhecimento especia-
iizados sôbre o problema habita-
cional no Estado e no Pals. 	 -

Ao encaminhar a presente mi-
ciativa, cabe-me, em decorrência,
solicitar a Vossa Excelência - seja
devolvido ao Executivo o Proj eto
no enviado corn a Men-
sageni n' 643, de 30 de junho de
1965, por meu ilustre antecessor e
que se recomenda a nova formula-
ção, em face da politica crediticia
do atual Govêrno e das diretrizes
preconizadas pelo Banco Central
da Repüblica.

Prevaleco-me da oporturndade
para apresentar a Vossa Excelên-
cia os protestos de rneu elevado
apréco e con-sideração.

(a.) Israel Pinheiro da Silva -
Governador do Estado de Minas
Gerais.

- Publicar. 	 - -

550a Reuniâo Ordjn(iria da Assembléia Legislativa, aos
30 de marco de 1966

PRESIDENCIA DO SR. BONIFACIO DE ANDRADA
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PROJETO NO 3.580/66

Cria urn cargo de Diretor na
Caixa EconOmica do Estado de Mi-
nas Gerais e dá outras providên-
cias.

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

Art. 10 - Fica criado urn cargo
de Diretor na Caixa Econômica do
Estado de Minas Gerais.

Art. 20 - A Carteira Hipotecd-
na e a Carteira de DepOsito da
Caixa EconOrnica do Estado . de Mi-
nas Gerais, passam a denomiiar-
Se, respectivamente, Carteira Ha-
bitacional e Carteira de Depósitos
e RelacOes Püblicas.

Art. 30 - 0 Poder Executivo de-
finird, ern decreto, as atribuicöes
dos diretores da Caixa Econômica
do Estado de Minas Gerais.

Paragrafo ünico A cada dire-
tor caberd a direcão de uma Car-
teira, segundo se estabelecer no
ato da respectiva nomeacão.

Art. 40 - Os cargos de diretor
da Caixa EconOmica do Estado de
Minas Gerais são de conflanca do
Governador do Estado e seu pro-
vimento serd em comissão.

Parágrafo Unico - 0 cargo de
Diretor da Carteira Habitacional ë
técnico e nêle sOmente será inves-
tido quern possua experiência .ad-
ministrativa o u conhecimentos
técnicos especializados sObre o

problema habitacional no Estado
eno Pals.

Art. 50 - Revogam-se as dispo-
sicöes em contrdrio.

Art. 60 - Esta lei entrará em vi-
gor na data de sua publicacão.

Dado no Paldcio da Liberdade
aos ......

Publicado, inclua-se em Ordem
do Dia.

OFICIO

Belo Horizonte, 24 de marco de
1966.

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

Acusando o recebimento de seu
Ouicio 593/66, apresento ao Poder
Legislativo Mineiro, em nome des-
ta Secretaria, agradecimentos pe-
las manifestaçOes de pesar por
rnotivo do falecimento do Senhor
Doutor Rogerio Machado.

Saudacöes.
(a.) Chrispim Jacques Bias For-

tes - Secretdrio de Estado da Se-
gurança PUblica.

- Ciente. Publicar.

TELEGRAMA

Jutz de Fora, 29 de marco de 1966
Exmo. Sr. Presidente da Assem--

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Agradeco convite recebido la-
rnentando não poder comparecer
virtude comernoracOes aqui J. Fo-
ra pt Designarei Gen. Vale repre-
sentar êste comando pt

(a.) Gen. Malan CMT 4 EM.
- Ciente. Publicar.

TELEGRAMA

Itamaraty, Rio, GB, 29 de marco
de 1966.

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

Sensibilizado agradeço osvotos
de congratulacoes da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas
Gerais pela nômeaão do Embai-
xador AntOnio Azeredo da Silveira
para Chefe da Delegacão Brasi-
leira na Conferência do Panama pt

Cordiais cumprimentos.
(a.) Juracy Magalhães.
- Ciente. Publicar.

TELEGRAMA

Rio, 29 de marco de 1966.
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Peço a V. Exa. aceitar e trans-
mitir a todos os Nobres Deputa-
dos, em nome de meu Govêrno e
no meu proprio, o mais profundo

reconhecimento pela generosa con-
cessão do titulo de Cidadã 0 Ho-
nordrio do Estado de Minas Ge-
rais corn que amhvelrnente me dis-
tinguiram pt Guardarei corn o maj-
or e mais justificado orguiho tao
honrosa distinção que me sensibi-
lizou vivamente apresento a V.
Exa. Os protestos da mais elevada
consideraçao.

(a.) João de Deus Ramos - Em.
baixador de Portugal.

- Ciente. Publicar.
- Pass a-se a
LEITtIRA E APRESENTAcAO

DE PROPOSIcOES
IARECERES

- Pelos respectivos relatores são
encaminhados a Mesa os seguintes
pareceres:

PARECER PARA 2.a DISCUSSAO
DO PROJETO NO 3.429/65

Comissão de Constituiç&o, Legisla-
cão e Justica

o Projeto de autoria do nobre
Deputado Mario Hugo Ladeira vi-
sa a encampação pelo Es t a d 0,
através do DER, da estrada São
João Nepomuceno-Argirita.

Louvdvel a iniciativa do ilustre
representante de São João Nepo-
ni.uceno que se não descuida nunca
dos interêsses de sua região. Entre-
tanto, é inviável, face a lei, por tra-
zer despesas ao Estado através de
urn dos seus Orgãos, 0 DER.

Somos, pois, de parecer que se
arquive 0 Projeto.

Sala "José Proenca", 22 de mar-
co de 1966.

(aa.) Hugo Castelo Branco, Pre-
sidente - Raul Fernandes, Rela-
tor - Expedito Tavares - Jarbas
Medeiros - Carlos Eloy.

- Publicado o Parecer, inclua-
se 0 Projeto em Ordem do Dia.

PARECER PARA 2.9L DISCUSSAO
DO PROJETO No 3.492/65

Comissão de Transportes,
Comunicaçoes e Obras Püblieas

O Proj eto de autoria do nobre
Deputado Mario Hugo Ladeira vi-
sa a encampação, pelo Estado,
através do DER , da estrada São
João Nepomuceno-Argirjta.

Esta Comissão, baseada no pa-
recer da douta Comissão de Cons-
tituicao, Legislacão e Justica, é
forcada, para não contrariar a lei,
a opinar pelo arquivamento da
presente proposição, pelo fato de
a mesma acarretar despesas ao
Estado, através do DER.

Sala "José Proença", 23 de marco
co de 1966.

(aa.) Raymundo Albergaria, Pre-
sidente - Gerardo Grossi, Relator
- Lücio de Souza Cruz - Wilson
Modesto.

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

PARECER PARA 2. DISCUSSAO
PROJETO NO 3.429-

Comissã.rj de Financas, Orçamento
e Tomada de Contas

De autoria do ilustre Deputado
Mario Hugo Ladeira é a Proposi-
cao n° 3.429, que dispOe sObre a
encampação da rodovia São João
Nepomuceno-Argirita.

Embora seja louvdvel a iniciati-
va daquele nobre Parlamentar, so-
mos forcados a opinar pelo seu
arquivamento, uma vez que 0 mes-
mo vai de encontro ao art. 28 da
-Constituicao Estadual.

Sala "José Proenca", 30 de marco
co de 1966.

(aa.) Artur Fagundes, Presiden-
te - Martins Silveira, Relator -
Maria Pena - Valdir Melgaco -
Sebastião Anastdcio.

- Publicado o Parecer, inclua-
se 0 Projeto em Ordem do Dia.
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PARECER PARA 2.a DISCUSSAO
Comissão de Constituicüo, Legis

laçâo e Justica
Segundo o Projeto n° 3.481/65,

de iniciativa governamental, flea 0
Govêrno do Estado autorizado a
instituir, corn sede na cidade do
São João del Rei, a Fundação Uni-
versitária "Tiradentes", entidade
que se regerá por estatuto aprOva-
do em- decreto do Executivo.

A medida é justa, oportuna e
constituejonal, levando-nos, assim

.à sua aprovação, em segunda- dis-
cussão, nos têrmos em que so en-
contra redigido.

Sala "José Proença", 8 de marco
go de 1966.

(aa.) Hugo Castelo Branco, Pro-
sidente - Jairo Magalhães, Relator
- Raul Fernandes - Maria Pena
- LUcio de Souza Cruz - -Expedito
Tavares - Carlos Eloy.

- Publicado o Parecer, inclua-
se o Projeto era Ordem do Dia.
PARECER PARA 2.a DISCUSSAO

• DO PROJETO NO 3.481165
ComissãD de Educaçäo e Cultura.
O Projeto n° 3.481/65, oriunclo de

Mensagem Governamental, dispöe
sôbre a instituição da Fundacão
Unversitdria "Tiradentes", de São
João del Rel, entidacle que se re-
gerá por estatuto aprovado em de-
creto do Executivo.

Tratando-se de medida relevan-
te, opinamos pela sua aprovacão,
em segunda discussão, tal como se
encontra elaborado.

Sala "José Proenca", 25 de mar-
go de 1966.

(aa.) Ataliba Mendes, Presidente
o Relator - Maria Pena - Artur
Fagundes.

- Publicado o Parecer, inclua-se
o Projeto em Ordem do Dia.
PARECER PARA 2.a DISCUSSAO

DO PROJETO N.° 3.481
Comissão de Financas, Orcamento

e Pomada de Contas
De autoria do Poder Executivo d

o Projeto n° 3.481, que autoriza a

instituicão da Fundacào Universi-
tária "Tiradentes", de São João
del Rei.

A medida visa a ampliacão da
réde oficial do estabelecimentos de
ensino primário e médio e promo-
ver e estimular a criacão de novos
institutos do nivel superior, como
é o pensamento do Govêrno do Es-
tado.

Esta Comissão, examinando-o, d
de parecer favorável it sua aprova-
ção, em 2.a discussão, nos têrmos
em que se encontra redigido.

Sala "José Proenca", 30 de mar-
go de 1966.

(aa.) ;Artur Fagundes, Presiden-
te e Relator - Maria Pena So-
bastião Anastácio - Valdir Mel-
gaco - Martins Silveira.

- Publicado o Parecer, inclua-se
0 Projeto em Ordem do Dia.
PARECER PARA 2.a DISCUSSAO

DO PROJETO,N° 3.490/65
Comissão 'do Constituicào, Legisla-

ção e Justiça
O Projeto n° 3.490/65, de inicia-

tiva do Pcder Executivo, visa a
criar urn Colégio Comercial Oficial
na cidade de Passa Quatro.

Examinando a Proposição, von-
ficamos que se refere a medida
justa, oportuna e não carecedora
do objeção legal ou constitucional.

Somos, portanto, do parecer ía-
vorãvel 'a sua aprovacão, em se-
gunda discussão, nos térmos em
que o Projeto se acha redigido.

Sala "José Proença", 1 0 do marco
de 1966.

(aa.) Hugo Castelo Branco, Pre-
sidente - Raul Fernandes, Relator
-. Jarbas Medeiros - Carlos Eloy
- -Expedito Tavares - José Luiz
Baccarini - Jairo Magalhães.

- Publicado o Parecer, inclua-se
o Projeto em Ordem do Dia.
PARECER PARA 2.a DISCUSSAO

DO PROJETO NO 3.490/65
Cornissão de Educaçã-o

O Projeto n° 3.490/65, de inicia-
tiva governamental, procura cniar

urn Coléglo Comerciai na cidade de
Passa Quatro.

Esta medida vem, muito oportu-
narnente, anpliar o nümero de
educanddnios do cunho comercial
existentes no Estado, dando tam-
bern realce a setor importantIssi-
mo do ensino profissional.

Corn êste passo, principia 0 P0-
der Püblico a se preocupar corn a
gerência media empresarial, tao
necessdria ao desenvolvirnento eco-
nômico do Estado, dando bases
concretas a formação do microe-
conomista.

E', portanto, favorável 0 nosso
parecer 'a sua aprovacäo em 2.
discussão -

-Sala "José Proenca", 23 de mar-
go de 1966.

(aa.) Lourival Brasil, Presidente
-_ Wilson Chaves, Relator - Atali-
ba Mendes - Benedito Xavier.

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

PARECER PARA 2.a DISCUSSAO
DO PROJETO N O 3.490

Co-miss-ão de Financas, Orcamento
e Pamada de Contas

Do autoria do Poder Executivo é
o Proj eto n9 3.490, que visa a criar
urn Colégio Comercial Oficial na
cidade do Passa Quatro.

A providéncia proposta visa a
ampliar a rêde oficial do ostabole-
cimentos de onsino médio, a fim do
beneficiar corn o amparo do Podor
Püblico a 'juventude das cidades
do interior.

Tratando-so do matéria justa e
oportuna, somos do parecer favo-
ravel a sua aprovacão, em 2.a dis-
cussao, nos térmos em que Se en-
contra olaborado.

Sala "José Proenca", 30 do mar-
co de 1966.

(ca.) Artur Fagundos, Prosiden-
to - Maria Pena, Relatora - Val-
dir Melgaço - Sebastião Anastácio
- Martins Silveira.

- Publicado o Parecor, inclua-se
o Projoto em Ordem do Dia.

PARECER PARA 2. 1 DISCUSSAO
DO PROJETO NO 3.491/65

Comisso de ConstituiçAo, Legisla-
ção e Justica

O Projeto n° 3.491/65, proveni-
ente do Monsagem do Poder Exe-
cutivo, visa a criar urn Colegio Nor-
mal Oficial na cidado do Cachoei-
ra de Minas.

A iniciativa é do grande signifi-
cacao para o povo de Cachoeira de
Minas, poi-s virá oferecer-ihe mais
oporturddade para o aprimora-
mento cultural da rogião.

Diante disso, a Proposicão faz
jus ao nosso inteiro apoio, 0 somos
do parecer favorávol a sua apro-
vacão, em segunda discussão, tal
como está redigida.

Sala "José Proenca", 1 0 do marco
do 1966.

(aa.) Hugo Castelo Branco, Pre-
sidente - Expedito Tavares, Rela-
tor - Carlos Eloy -- Jarbas Me-
demos - Raul Fernandes - José
Luiz Baccaruii - Jairo Magalhães.

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

—'

FARECER PARA 2.a DISCUSSAO
DO PROJETO NO 3.491/65

Comissâe de Educacão e Cultura
O Projeto n° 3.491/65, oriundo de

Mensagem GOvernamental, dispöe
sObre a cr-iacão do urn Colegio Nor-
mal Oficial na cidade do Cachoei-
ra do Minas.

A douta Comissão de Constitui-
ção, Logislação 0 Justica, exami-
nando -o Projoto quanto ao aspecto
constitucional, opinou pela sua
aprovação.

Esta Comissão, por sua vez, con-
clui pela aprovação do Proj eto, em
segunda discussão, por considerd-
10 justo e oportuno.

Sala "José Proonca", 25 do mar-
go de 1966.

(aa.) Ataliba Mendes, Prosidente
- Artur Fagundes, Relator - Ma-
ria Pena.

Publicado o Parecer, inclua-se
o Projeto em Ordem do Dia.
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PARECER PAR.A 2.kt DISCUSSAO

DO PROJETO No 3.491

Comissão de Financas, Orçameno
e Tomada de Contas

O Projeto n° 3.491/65, de autoria
do Govêrno do Estado, dispôe sO-
bre a criacão de urn Colégio Nor-
mal Oficial na cidade de Cachoei-
ra de Minas.

A iniciativa trará para a laborio-
sa populacão de Cachoeira de Mi-
nas oportunidade de aprimoramen-
to cultural.

Assim, esta Comissäo, exami-
nando-o, é de parecer favorável a
sua aprovacão, em 2.4 discuss5,o,
nos têrmos em que foi proposto.

Sala "José Proenca", 30 de mar-
go de 1966.

(aa.) Artur Fagundes, Presiden-
te e Relator - Maria Pena - Se-
bastião Anastácio - Valdir , Mel-
gaco - Martins Silveira.

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

PARECER PARA 2 .a DISCUSSAO
DO PROJETO N.° 3.535/66

Comissão de Constituição, Legisla,
ção e Justiça

o Projeto no 3.535/66 de origem
governamental, concede promoçâo
aos Oficials e Pracas da Policia
Militar, da reserva ou reformados,
que tenham efetivamente partici-
pado dos movimentos revolucioná-
rios de 1930 e 1932.

Examinando-o, verificamos que
se trata de Proposicäo das mais
justas e oportunas.

Não ferindo preceito legal ou
constitucional, expressamo-nos de
modo favorável a sua aprovacão,
em segunda discussão, nos prOprios
têrmos em que o Projeto foi en-
caminhado ao Poder Legislativo.

Sala "José Proenca", 8 de marco
de 1966.

(aa.) Hugo Castelo Branco, Pre-
sidente - Jairo Magalhaes, Rela-
tor - Carlos Eloy - Raul Fernan-

des - Maria Pena - Lücio de
Souza Cruz - Expedito Tavares.

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

PARECER PARA 2.kt DISCUSSAO
DO PROJETO NO 3.535/66

Comisão de Seguranca Püblica

De autoria do Sr. Governador
do Estado é o Projeto n° 3.535,
pelo qual concede promoção aos
Ouiciais e Pracas da Policia Miii-
tar, da reserva ou reformados, que
tenhain efetivamente participado
dos movimentos revolucionários de
1930 e 1932.

A Comissão de Seguranca Pübli-
Ca, exaininando-o, conclui pela sua
aprovação , em 2.a discussão, nos
têrmos em que se encontra redi-
gido.

Sala "José Proenca", 25 de mar-
go de 1966. 	 Ill -

(aa.) Joaquim de Melo Freire,
Fresidente - Sinval Boaventura,

Relator - Fires cia Luz.
- Publicado o Parecer, inclua-se

o Projeto em Ordem do Dia.

PARECER PARA 2. Q, DISCtJSSAO
DO PROJETO N O 3.535

Comissão de Finanças, Orçaiiènto
e Tomada de Contas

De autoria do Poder Executivo é
o Projeto n° 3.535, que concede
promoção aos Oficiais e Pracas da
Policia Militar, da reserva ou re-
formados, que tenham efetivamen-
te participado dos movimentos re-
voiuciondrios de 1930 e 1932.

A presente iniciativa visa, assim,
a assegurar 0 justo e merecido am-
paro do Estado aos valorosos sol-
dados da Policia Militar, da reser-
va ou reformados, remanescentes
dêsses memoráveis episOdios da
histOria politica do nosso Pals, nos
quais tiverani efetiva participacão.

Essa Comissão, examinando-o, é
de parecer favorável a sua aprova-
cão, em 2.a discussão, nos têrmos
em que Se encontra redigido.

Sala "José Proenca", 30 de mar-
go de 1966.

(aa.) Artur Fagundes, Presiden-
te - Martins Silveira, Relator -
Valdir Melgaco - Maria Pena
(contra o Parecer) - Sebastião
Anastdcio (contra o Parecer).

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

PARECER PARA 2.a DISCUSSAO
DO PROJETO N O 3.556/66

Coniissão de ConstituicSo, Legisla-
çâo e Justica

O Projeto no 3.556/66, de autoria
cia Deputada Marta Nair Monteiro,
dispOe sObre nova redacão ao ar-
tigo 217, da Lei no 2.610, de 8 de
janeiro de 1962.

A Proposicão é justa, oportuna
e constitucional, levando-nos a Opi-
nar pela sua aprovacão, em segun-
da discusso, tal como está redigi-
da.

Sala "José Proenca", 17 de mar-
go 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.

Comissão de Serico Public0 Civil

De autoria da Sra. Deputada
Marta Nair Monteiro é o Proj eto
no 3.556/66, que dispOe sObre nova
redaco do artigo 217, da Lei n°
2.610, de 8 de janeiro de 1962.

Trata-se de medida justa e opor-
tuna. Sendo assim, opinamos fa
voràvelmente it sua aprovacão, nos
térmos em que se encontra redi-
gido.

Sala "José Proenca", 30 de mar-
co de 1966.

(aa.) Cicero Dumont, Presidente
- Gerardo Grossi, Relator - Wil-
son Modesto - Sousa e Silva.

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

PARECER PARA 2.a DISCUSSAO
DO PROJETO N O 3.567/66

Comisso de Constituição, Legisla-
ço e Justiça

De iniciativa governamental, 0
Projeto ni 3.567/66 visa a autorizar
o Poder Executivo a abrir, pela
Secretaria de Estado da Seguran-
ça PUblica, o crddito especial de
Cr$ 50.000.000 (cinquenta milhOes
de cruzeiros), destinado a manu-
tenção do Colégio Estadual Ordem
e Progresso, do Departamento da
Guarda Civil.

Tendo a medida como justa,
oportuna e não carecedora de ob-
jecão legal ou constitucional, nos-
so parecer é no sentido de que o
Projeto seja aprovado em segunda
discussão, nos têrmos em que foi
enviado ao Poder Legislativo.

Sala "José Froença", 30 de mar-
go de 1966.

(aa.) Hugo Castelo Branco, Pre-
siderite - Jarbas Medeiros, Rela-
tor - Carlos Eloy - Raul Fernan-
des - Expedito Tavares.

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

Comiss5o de Finanças, Orçamento
e Tomada de Contas

De autoria do Govêrno do Esta-
do é 0 Projeto n° 3.567, que auto-
riza o Poder Executivo a abrir,
pela Secretaria de Estado da Se-
gurança Püblica, o crédito especial
de Cr$ 50.000.000 (cinqtienta ml-
lhOes de cruzeiros), destinado a
manutencão do Colégio Estadual
Ordem e Progresso, do Departa-
mento da Guarda Civil.

A referida verba não foi consig-
nacla no Orcamento vigente, razâo
pela qual deve a Proposição ser
aprovada.

PARECER PARA 2.@, DISCUSSAO PARECER PARA 2.a DISCUSSAO
DO PROJETO N O 3.556/66 	 DO PROJETO N.° 3.567
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missão é de parecer favorável a
sua aprovaçao, em 2.a discussäo,
nos têrmos em que se encontra re-
digido.

Sala "José Proença", 30 de mar-
go de 1966.

(aa.) Artur Fagundes, Presidente
- Waldir Morato, Relapr - Se-
bastião Anastdcio - Maria Pena
- Martins Silveira.

PARECER PARA 3•a DISCUSSAO
DO PROJETO N.° 3.483

Damisso de Finanças, Orçamento
e Tomada tie Conitas

De autoria do Govérno do Esta-
do d o Proj eto n° 3.483, que dispôe
sôbre a concessäo de auxflio uinan-
ceiro a Federaçao Mineira de Fu-
tebol de Salão, destinado a aten-
der a despesas corn a participação
da delegaçao mineira no 40 Cam-
peonato Brasileiro, de Futebol de
Salão, realizado na cidade de Na-
tal, em outubro de 1965.

Foi aprovado em 2a discussão
sem alteraçöes.

Exarninando-o, somos de parecer
favorável a sua aprovação, em 3
discussão

'
nos têrmos em que se

encontra elaborado.
Sala "José Proença", 30 de mar-

co de 1966.
(aa.) Artur Fagundes, Presidente

- Valdir lvlelgaco, Relator - Se-
bastião Anastácio - Maria Pena -
Martins Silveira.

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

PAREGER PAR.A 3.4 DISCUSSAO
DO PROJETO No 3.527

GamissSAj tie Finanças, Orcamento
e Toinada tie Contas

De autoria do Poder Executivo é
o Projeto n° 3.527, que concede
pensão mensal vitallcia de Cr$
63.000 (sessenta e três mil cru.zei-
ros) a viüva de Simeão Pena de
Faria.

Foi aprovad0 em 2.4 discussAosem aiteraçoes.
Esta Comissão, examinando-o

conclui pela sua aprovaçâo, em 3a
discussäo, nos têrmos em que se
encontra elaborado

Sala "José Proença", 30 de mar-
co de 1966.

(aa.) Artur Fagundes, Presiden-
te - Maria Pena' Relatora - Mar-
tins Silveira.

Votam contra o Projeto: Sebas-
tião Aiastdcio - Valdir Melgaço.

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

PARECER PABA 3•a DISCIJSSAO
DO PROJETO N O 3.544

Gamissio . de Finanças, Orcamento
e Tomatla tie Contas

De autoria do Poder Eecutivo é
o Projeto n° 3.544, que extingue a
Secretaria de Estado do Desénvol-
vimento Econômico, cria o Conse-
Iho Estadual do Desenvolvimento
e dá outras providéncias.

Foi aprovado ern 2.4 discussão,
corn emendas.

Esta Comissão, exarninando-o,
conclui pela sua aprovacao, em 3a
discussão, corn a redaçao que
segue:

"Art. 1.0 - Fica criado o Conse-
iho Estadual de Desenvolvimento,
corn a finalidade de fixar as dire-
trizes de acão do Govêrn e insti-
tucionalizar, progressivamerite, 0
sistema de planejamento como téc-
nica de administrar, e governar, vi-
sando ao desenvolvjmento econO-
mic0 e bem-estar social.

Pardgrafo Unico - Ao Conselho
Estadual do Desenvolvjmento coin-
pete:

I - Planejar, coordenar, orien-
tar e controlar a açao governamen-
tal, no ãrnbito da administracao
centralizacla e descentralizada;

II - rever e reformular ospla-
nos parciais e setoriais cia admi-
nistração, incorpora.ndo-os ao pla-
nejament0 global;

III - Fixar prioridade de inves-
timentos, corn fundamento na hie-
rarquização dos problemas econO-
micos e sociais;

IV - Expedir norrnas e instru-
cOes destinadas a estimular Os em-
preendimentos privados, entrosan-
do-os nos planos do GovOrno;

V - Orientar e supervisjonar a
elaboração da proposta orçamen-
tdria e sua posterior execução, in-
clusive quanto a administracao
descentralizada;

VI - Prornover e orientar con-
venios e acôrdos em entidadés na-
cionais ou nao, visando a presta-
cao de assistëncia ou ajuda tcni-
ca ou fthancejra ao Estado;

VII - Articular-se corn Orgäos
da União e de outros Estados pa-
ra fins de coordenaco e harmonj-
zação de objetivos, empreendimen-tos e interésses comuns.

LArt. 2. 0 - 0 Conselho Estadua]
do Desenvolvimento se ConStjtUj do
Governador do Estado, que o pre-
sidird, e de mais CincO (5) mem -
bros, cuja escolha deverd recair

em pessoas de notOrio conhecirnen-
to ou de comprovada experiência
de administracao püblica ou pri-
vada.

§ 1.°— 0 Conseiho terd 2 (dois)
Vice-Presidentes, escolhidos dentre
Os seus membros, pelo Governador
do Estado.

§ 2.0 - Caberd ao 1.0 Vice-Presi-
dente e, na sua falta, ao 2 1 Vice-
Presidente, substitujr_. e represen.
tar o Presidente do Conselho.

§ 30 - 0 membro designado 1.0
Vice-Presidente, corn funcao execu-
tiva no Conseiho, terd prerrogati-
vas e vencimento de Secretdrjo de
Estado, atribuindo-se aos demais
o vencimento correspondente ao
valor do nIvel XXII, acrescjd 0 do
abono especial de 1/3 (urn têrco),
previsto no art. 40 e seus pard-
grafos, da Lei n° 3.422, de 8 de ou-
tubr0 de 1965.

§ 40 - o abono especial, de que
trata o parágrafo anterior, extin-
guir-se-a, automàticamente, no Ca-
so de incorporaço dessa vanta-

gem ao respectivo nivel de vend-mento.
Art. 3•0 - Ficam criados 5 (cm-

co) cargos de Membro do Conse-
lho Estadual do Desenvolvimento,
no Anexo III, Ilib, da Lei n o 3.214,de 16 de outubro de 1964.

Art. 4•0 - o Conseiho Estadualdo Desenvolvirnento terd, como 6r-
gã0 de finalidades tdcnicas, urn Ga-
binete de Planeiamento e ContrOle,
cujas atribujcOes, estrutura e fun-
cionarnento se defiriirão em Deere-
to, respejtado o disposto nesta lei.

Art. 50 - 0 pessoal do Conse-
lho será recrutado nos quadros da
administracao estadual - Em se
tratand0 de servico de rigorosa na-
tureza técnica, para cujo desempe-
nho a administracao não disponha
de pessoas habilitadas, ou que, pe-
la sua urgência, deve ser realizado
a curto prazo, poderd ser admitj-
do, no limite do estritamente ne-
cessário, devidamente justificado
pelo proponente, sob o regime da
Consolidacão das Leis do Traba-
Iho, pelo prazo de 1 ano, mediante
autorizaçao expressa do Governa-
dor, em cada caso.

§ 1.0 - Do contrato constarão
obrigatOriament o nome e a qua-
lificacão profissional do contrata-
do, o vencimento, o prazo e Os re.dursos para 0 seu custejo.

§ 2.1 - 0 contrato, para sua Va-
lidade, terá de ser registrado no
Tribunal de Contas.

§ 3.0 - Tal contrato pode ser
prorrogacio por mais 1 (urn) ano,
feita a comunicacao dessa ocorrên-
cia ao Tribunal de Contas para a
correspondente averbacao.

§ 4 0 - Os ti-abalhos de natureza
técnica, de vulto, que envolva pes-
quisa e levantamentos, poderão sei
dados de emprejtada a profissio-
nal ou firma idOneos, corn as cau-
telas inerentes a concorrêncja pü-
blica, sujeitos, para sua validade,
a registro no Tribunal de Contas -

§ 5•0 - Se o contrato de que tra-
ta o § 4•0 ultrapassar a importãn.
cia de cinqüenta milhöes de cru-
zeiros (Cr$ 50.000.000), deverA ser
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tiva, em uma ünica votação, antes
do seu registro no Tribunal de
Contas.

Art. 6.0 - Para assegurar uni-
dade de orientação, vinculam-se ao
Conseiho Estadual do Desenvolvj-
mento Os Orgãos que se designa-
rem em Decreto.

Pardgrafo ünico - Entende-se
por vinculação, para Os fins do ar-
tigo, a subordinaçao dos organis-
mos designados a orientação tee-
flea do Conseiho, sern prejuIzo do
regime jurldico que thes seja prO-
prio e da orientaço, coórdenaçao
e contrôle geral das entidades a
que se integram.

Art. 7.0 Pica extinta a Secre-
taria de Estado do Desenvolvimen-
to EconOrnjco.

Art. 8.0 - Passam a integrar a
estrutura do Conseiho Estadual do
Desenvolvimento,. corn a denomina-
cão de Chefe de Gabinete, Oficial
de Gabinete e Assessor do Conse-
lho, os cargos correspondentes de
Chefe de Gabinete de Secretário
de Estado, Oficial de Gabinete e
Assessor de - Secretdrio de Estado,
todos de provirnento em comissão,
da Secretarja do Desenvolvjniento
Econômico, previstos no LAnexo II
da Lei no 3.214, de 16 de outubro
de 1964.

Parágrafo Unico - Ficam extin-
tos os demais cargos de provimen-
to em comissão da Secretaria de
Estado do Desenvolvjmento Eco-
nOrnico, ressalvado o disposto no
art. 90 desta lei, aplicandb-se aos
titulares de cargos de provimento
em comissã0 aqui extintos, 0 dis-
posto no § 2. 0 do art. 11, da Lei
no 2.877, de 4 de outubro de 1963.

Art. 90 -. Corn as suas atuals
estruturas orgânicas, de pessoal e
material, competêncja e recursos
orcamentdrios, o Departamento de
Cooperativismo, o Departamento
de Turismo e a Junta Comercial
passam a integrar, respectivarnen-
te, a Secretarja de Estado da Agri-
cultura, 0 Gabinete Civil do Gover-

nador do Estado e a Secretaria de
Estado do Interior e Justiça.

Pardgrafo ünico - 0 Poder Exe-
cutivo expedird decreto rgulamen-
tando a Junta Comerejal para
adaptä.la as prescrigOes da Lei Fe-
deral no 4.726, de 13 de juiho de
1965.

Art. 16 - 0 patrimônjo da ex-
tinta Secretarja de Estado do De-
senvolvjmento Econômjco S e r a
tombado e redistribujdo pela Se-
cretaria de Estado da Adminlstra-
ção.

Art. 11 - Ate a promulgaçao de
lei dispondo sObre a estrutura or-
gãnica da administraçao estadual,
subordinam-se ao Conselho Esta-
dual do Desenvolvimento o Depar-
tarnento de Industrializaçao, o Ins-
tituto de Tecnologia, o Departa-
mento de Geologia e a Delegacia
do Estado de Minas Gerais junto
it SUDENE, mantendo-se suas
truturas orgânicas e de pessoal e
material.

Art. 12 - 0 Conselho Estadual
do Desenvolvimento poderd insti-
tuir grupos de trabaiho para o de-
sempenho de funçôes prèviamente
determjnadas que se relacionem
corn sua competéncia.

Art. 13 - Nos têrmodo artigo
42, combinado corn o art 43, item
III, da Lei Federal no 4.320, de 17
de marco de 1964, fica o Poder Exe-
cutivo autori.zado a abrir crédito
especial, mediante decreto, para
atender as despesas resultantes
desta lei.

Parágrafo ünico - 0 crédito es-
pecial autorizado no artigo serd
limitado ao valor total das dota-
cOes orcamentdrias consignadas a
Secretarja de Estado de Desenvol-
vimento Econômico, que se anu-
lam, respeitado o disposto no art.
90 desta lei.

Art. 14 - Revogam-se as dispo-
sicoes em contrdrio e, especialmen-
te, a Lei no 3.304 de 16 de dezem-
bro de 1964, o Decreto no 8.306, de
27 de novembro de 1964, e o artigo
3.0 e seus pardgrafos, do Decreto
no 7.362, de 2 de janeiro de 1964,

Art. 15 - Esta lei entrará em vi-
gor na data de sua publicaco.

Sala "José Proença", 30 de mar.
go de 1966.

(aa.) Artur Fagundes, Presidente
e Relator - Maria Pena - Sebas-
tião Anastácjo - Valdir Melgaço
- Martins Silveira.

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

PARECER SOBRE A INDICA-
AO 583

Comisso de ASSUUtOS Municipals
e Negócios Interestaduais

Pela Indicacäo no 583, o Sr. De-
putado Lourivaj Brasil requer ao
ExcelentIssimo Senhor Governador
do Estado e ao Digno Diretor do
Departamento de Assisténcia aos
Municipios (DAM), no sentido da
necessjdade e convenjêncja de que
seja prestada a indispensavel as-
Sistêflcja técnica aos municIpios
mineiros, principalmente as novas
comunas criadas em 1962, no levan-
tamento e na elaboracao das plan-
tas cadastrajs e dos planos direto-
res das respectivas sedes municipals, nos têrmos do dispost 0 nos
artigos 23, no XIII, 25 e 126, no IX,
da Lei de Organizacao Municipal.

Trata-se de medida justa e opor-
tuna. Esta Comissão, examinand.o-
-a, opina pela sua aprovação nos
têrmos em que ela se encontra re-
digida.

Sala "José Proença", 30 de mar-
co de 1966.

(aa.) Altair Chagas Presidente
e Relator - Pires da Luz - Cicero
Dumont - Benedito Xavier.

- Publicar.

PLARECER SOBRE A INDICA-
cÁO 627

Comissão de Assuntos Municipals
e Negocios Interestaduajs

Pela Indicacão 627 o Sr. Depu-
tado Faria Dias, na forma regimen-
tal, requer o seguinte:

1 - Seja a COMAG, na pessoa
de seu Presidente, comunjeada da
flecessidade urgente de mandar ía-
zer estudos para a solução, em de-
fin itivo, do problema da água na
Comarca de ParaisOpolis.

2 - Requer tambérn seja enca-
recicla ao Excejentissjmo Sr. Go-
vernador do Estado a necessjdade
de dispensar-se atencão a êste
cruciante problema -

Trata-se de medida justa e opor-
tuna, motivo por que opinamos
pela sua aprovaçao, nos têrmos em
que se encontra redigida.

Sala "José Proença", 30 de mar-
go de 1966.

(aa.) Altair Chagas, Presidente
- Benedito Xavier, Relator - Ci-
cero Dumont - Pires da Luz.

- Publicar.

PARECER SOBRE A INDICA-
QAO 1.073

Oamissão de Assuntos Municipals
e Negócios Interestaduais

De autoria do nobre Deputado
Cicero Dumont é a Indicacao de
no 1.073.

Entendemos muit0 oportuna a
medida, quo visa a resguardar an-
tiga decisão desta Assembléja Le-
gislativa, que foi a criacão de 235
novos rnunicfpios, quase todos êles
id em intenso progresso. Sendo
assim, esta Camisso opiria pela
sua aprovacao, nos têrmos em que
se encontra redigida -

Sala "José Proenca", 30 de mar-
co de 1966.

(aa.) Altair Chagas, Presidente e
Relator - Cicero Dumont - Be-
nedito Xavier - Fires da Luz.

- Publicar. -

PARECER SOBRE A INDICAçA0
N.° 1.061

Coniissâo de Serviço Püblico' Civil

Pela Indicacão no 1.061, da De-
putada M a r t a Nair MOnteiro,
baseada no art. 296, do COdigo do
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de 1962, fica cientificado o Sr. Go-
vernador Israel Pinheji-o da ne-
cessidade de se encarninhar a As-
sembléia Legislativa uma Mensa-
gem corn Projeto de Lei majoran-
do Os vencimeritos do Regente Au-
xiliar de Ensino Primário, niveis
A e B que, corn o aumento do sa-
lério minimo, passaram a ganhar
menos que Os trabaihadores, o que
contraria o art. 296 do COthgo de
Ensino Primdrio, que diz:," 0 yen-
cirnento do professor primárjo
não poderá ser inferior ao nfvel
do saldrio minimo fixado pelo Go-
vêrno Federal Para os empregados
de emprêsas privadas situadas na
Capital do Estado".

Trata-se de medida justa e opor-
tuna, motivo que nos leva a opi-
nar favoràvelniente a sua apro-
vação, nos têrmos em que se en-
contra redigida.

Sala "José Proença", 30 de mar-
go de 1966.

(aa.) Cicero Dumont, Presidente
Wilson Modesto, Relator - Sou-

sa e Silva - Gerardo Grossj.
- Publicar.

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

Os Deputados infra-assjnados re-
querem a V. Exa., ouvida a douta
Casa, seja encaminhado veemente
apêio ao Exmo. Sr. Ministro Jua-
rez Távora, da Viação e Obras PU-
blicas, e ao Exmo. Sr. Diretor Ge-
ral do Departamento dos Correjos
e Telégrafos, no sentido de serem
construldos Os ediflcjos Para fun-
cionanlento da Agência do D.C. T.
nas cidades de Aimorés, Resplen-
dor e Conselhejro Pena.

Sala das ReuniOes, 30 de marco
de 1966. 	 .

(aa.) Florivaldo Dias -- Valdir
Meigaço - Aureliano Chaves - Ci-
cero Dumont - João Navarro.

Justjfjcativa - Referirno-nos as
cidades de Aimorés, Resplendor e
Conselhejro Pena, prque são- as
mais populosas e que aicancaram
major progresso . •Porém, tao logo
sejam atendidas, vamos pedir Para
as outras cidades de nossa região,
que estão adquirindo também con-
diçOes Para pleitearem igual me-
thoramento.

Quando estivemos a frente da
Administração Municipal de lAimo-
rés, no ano de 1952, pleiteamos a
construcão da sede Para êsse ser-
vico naquela cidade; exigiram-nos
o terreno, fizemos a doaçao; a obra
foi posta em concorrência, houve
quem vencesse a concorrência, na
Capital do Esp. santo, VitOria;

o Govêrno do Sr. Juscelino Kubi-
tschek p05 no seu Piano de Eco-
nomia a verba que era destinada a
obra. Dal Para cã temos pedido
repetidas vêzes a construcao da
obra, porem, sem resultado.

(a.) Floriyaldo Dias.
- A Comissão de Transportes.
o SR. PRESIDENTE - A Mesa

vai passar a deferir a palavra aos
oradores inscritos na Reunião an-
terior.

Tern a palavra o Sr. Nicanor
Armando.

0 SR. NICANOR ARiMANDO -
Senhor Presidente, Senbores De-

putados.
Amanhã comemoraremos o se-

gundo aniversário da Revolução de
31 de marco. Mas a Revolução de
1964 precisa agora tornar-se irre-
versiyel, de verdade, eis que, ate
hoje, foi urna obstruçao pa-
ra a camarilha corrupta e subver-
siva que rebaixou o nivel de mora-
lidade civica da Nacão e ihe cau-
SOU Os tremendos descalabros que
nos atormentam.

A Revolução do ano atrasado, fol
demasiadamente benigna Para corn
Os prOceres da agitaçao que des-
governaram o Pals, nefastos politi-
cos, desvairados de rancores e do-
minados pelo espirito utilitarista,
Os quais ainda se encontram no
Pals e pretendem, corn revol-
tante imprudêncja, implantar, de
nOvo, o GovOrno dos maus politi-
cos, pelos maus politicos e para Os
maus politicos.

Não escapa a percepção de nm-
gudrn que as necessidades do povo
brasileiro reclamam uma diretriz
mais enérgica do Presiderite Mare-
chal Castelo Branco Para que a Pa-
tria Brasileira não seja sacudida
pela desordem e pelas agitaçöes -
que não proporcionam o bern, nem
trazem a felicidade social.

ImpOem-se, acima e antes de tu-
do, medidas coercitivas no domi-
nio econOmico, Para evitar a espo-
Iiacão do hornem pelo homem, pa-
ra sopitar o desenfreio das ambi-
cOes, para combater, corn sançOes

penais, os especuladores e apro-
veitadores - e atenuar, assirn, 0
sofrirnento do povo - do povo
que, sern defesa, profi.mdamente
depauperado, sofre mil agruras e
privacOes.

ste é o clamor geral. F' o sentir
da opiniao pUblica.

0 Presidente Marechal Castelo
Branco é urn militar insigne e, ao
mesmo tempo, urn profundo demo-
crata, de temperarnento prudente
e liberal, que não objetiva a politi-
ca de classe.

Cumpre notar que se S. Exa.
espfrito aprirnorado na mlstjca da
ordem e da discipliná, tivesse a In-
dole fria e inquebrantayel de urn
Artur Bernardes; se possuIsse a
natureza ardente e indomável de
urn Epitácjo Pessoa - bacharéis
em Direjto - estaria 0 Presidente
Marechal Castelo Banco, sern dii-
vida alguma, governando, de ha
muito, sob o estado de sItlo.

Esta hora tao grave de nossa
vida politica exige urn nOvo rumo
ao pals. Não e descabido conside-
rar: a maior falta que o ilibado
Presidente Marechal Castelo Bran-
co perpetrou ate agora decorreu
de sua alta magnanimidade, dima-
nou de sua irnensa condescenden-
cia, revelada em rdo determinar
t0das as cassaçOes de mandato que
se tornavam necessárias e de con-
sentir que funestos homens pUbli-
cos, cujos direitos politicos foram
suspensos, perrnanecessern no Pals,
quando deveriarn encontrar-se exi-
lados.

Outra excessiva benevoiencja do
Exmo. Sr. Presidente da RepUbli-
ca tern sido a de não decretar no-
vas suspensOes de direitos politicos
daqueles que continuam abusando
dos nobres sentimentos da comu-
nhão brasileira -

A magna reforrna, a reforma fun.
damental, que o Goyêrno Revolu-
cionário deveria processar, seria
a reforma dos costumes politicos.
TOdas as demais reformas, no ter-
reno social e econmico, frutiXica-

PARECER SOBRE A INDICAcAO
N.° 1.072

Coinissão de Serviosj PübIjc Civil

Pela Indicacao n° 1.072, o Sr.
Deputado Jarbas Medeiros indica
a Assembidia Legislativa que se di-
rija ao Exmo. Sr. Secretdrjo de
Estado do Desenvolvimento Eco-
nOmico, Dr. Lujz de Sousa Lima,
encarecendo-lhe a convenjência de
ser enviado a Guanabara urn eco-
nomista, pertencente aos quadros
fimcionais daquela Secrétaria, a
firn de participar de urn curso so-
bre estudos superiores de elabora-
ção e andlise de projetos econômj-
cos, a iniciar-se no prOximo dia
22, por iniciativa do Centro de Es-
tudos Superiores e Projetos Eco-
nômicos (CESPE) do Siridicato
dos Economistas

Esta Comissão, examinando a
Indicação, verificou tratar-se de
medida justa e oportuna, opinan-
do favoräveimente a sua aprova-
cão, nos têrmos em que se encon -
tra redigida.

Sala "José Proença", 30 de mar-
co de 1966.

(aa.) Cicero Dumont, Presidente
- Wilson Modesto, Relator - Sou-
sa e Silva - Gerardo Grossi.

Publicar.
- Vem a Mesa:

REQUERINT0 N.° 1.180
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riam como consectdrias desta reno-
vacão. E' que não Se reformani
leis sem se reformarem Os costu-
mes.

Parece-nos exata a observação de
Olivoira Viana, quando proclama
que, Para o nosso povo, a melhor
Constituiçao, a Consfituiqão ideal,
seria não a que oristalizasse no
seu texto tOdas as sublirnidades do
liberalismo, mas a que nos desse
meios de reduzir ao minimo a in-
fluêncja nociva dos maus politicos,
dos maus cidadãos.

E' preciso pôr a claro .que a Na
cão Brasileira precipitar-se-d na
catdstrofe, se não esmagarmos, de
imediato e corn veemOncia, 0 insa-
ciávol parasitismo politico; so não
extirparmos Os costumes de faccio-
sismo, de personalismo intransi-
gente e de utilitarismo estroito; Se
deixarmos crescer a onda de obs-
trucOes e de resistências quo, em
conseqUência destas cãlamitosas in-
fluOncias, desencadoia-se contra
o Presidente Castelo Branco.

Nunca se falou tanto em polItica
0 nunca a Nação padeceu tanto por
causa dela, cOmo agora. IrnpOe-so,
pois, uma luta persistente Para re
frear essa anarquia politica que, Se-
meando Odios, fomentando rivalida-
des, inimizando grupos e pessoas,
alastra-se e fervilha pelog quadran-
tes do territOrio nacional.

E' por .isso que Os nossos proNe-
mas se agravam cada vez mais e
so dificulta, dia a dia, a • vida do
Pais. Não parecomos Nacão culta e
disciplinada. E essas dificuldades
cruciantes, que exaurem a Nacão,
não são apenas do ordem econô-
mica e financeira. As crises que nos
assoberbam são sobretudo de ordom
espiritual e ëtica. Alids, o desem-
bargaclor João del Nero, em seu Ii-
vro "Problemas Sociais do Mundo
Atual", sntencia que os pafses quo
podem cultivar corn êxito a essên-
cia democrática são apenas aqueles
em que o povo, polo menos uma
forte maioria, tem uma disciplina
interior que ihes refreia a agressi-
viclade das ambiçOes egoisticas e da

sêde do poder. Essa disciplina in-
terior im j ica no dinamismo do urn
cristianismo prático quo dê aos ho-
mens o sentirnonto de dignidade,
incuique nêles princIpios de vida
rota e ihes inspire urn sentido pro-
f undo de responsabilidade polo bern
coletivo".

E' justo reconhecer que as impor-
feiçOes e Os vicios que ostenta 0
nosso aparelho polItico-aclmimjstra-
tivo não podem ser atribuldos a
•responsabjlidade do supremo ma-
gistrado da Nacão.

Essas deturpaçOes decorrern do
caos em que nos encontrdvainos an-
tes da Revolução de 31 de marco.
Advêm do fato do não acalentar-
mos urn mais puro ideal colotivo,
urn mais sadio patriotismo, urn mais
vigoroso espIrito publico.

Dimanarn da circunstância do
fern todos cumprirrnos 0 dover e
do não palpitarmos pelo espfrito
do disciplina, do trabaiho e polo
culto oxcelso da Pdtria.

Estd no consenso unânirne que o
quo vem ostiolando a Nação 0 o es-
pinto do partidarismo torpo e desa-
glutinador, exuberante nas cavila-
coos, nas perfIdias, nas manobras
o no rastoirismo: Não so tern vivi
do no Brasil uma atmosfèa de es
pinto püblico.

sse não dove ser o clima histO-
rico da Rovolucão de 31 do mare o
quo colirnava dar ao Pals urn so-
pro do vida nova.

Urge, porta.nto, subjugar, corn to-
do rigor, os maus politicos; reduzir
a impotOncia 0 ao nada os intores-
seiros que, scm ideal . e scm pdtria,
estão prornovondo a desarmonia e
a cizânia ontre Os brasileiros, nota-
darnonto nas Fôrças Armadas, sa-
crificando, destarte, Os altos o gran-
diosos dostinos da Répüblica.

Estd certo quo so faca sovera uis
calizacão dos atos das autonidades
püblicas. Quo so ihes exerça cons-
tante vigilãncia. Quo so lhes facam
crIticas, mas honestas e construti-
vas. Quo sejarn orientad.as, em
suma,

o que, porOm, não está direito 0
ossa intranquilidade, 0 essa agita-
cão quo se protende intensificar no
Pals, tendo a frente homens pübli-
cos, baldos do seronidade e indife-
rentes demagogos quo, nosto con-
turbado e aflitivo momento quo
atravessamos, estão dando a triste
amostra do, dspera o rudemente,
hostilizarem o Prosidente Marechal
Castelo Branco, corn 0 fito inilu-
divel de enfraquece-lo e divorcid-lo
do povo.

E' de J. Bryce, em seu livro in-
titulado "Les Republiques de l'Arnd-
rique Espagnole", esta profunda ad.
vertência: urn intrigante hdbil pode-
-so tornar senhor do urn Pals.

Torna-se imprescindivol, corn
efeito, destroçar estas armas da in-
triga e da ambição. E' preciso ga-
rantir trabalho ao povo, dar-Ihe
meihores dias, rostaurar as finan-
cas do Pals, dosenvolver a econo-
mia brasileira, aumentar a produ-
tividade.

Os camirthos do bern public0 e da
felicidade do povo, em sintese, Os
supremos interOsses do Pals não
podorn sofrer ostorvos nem obstd-
cubs.

Eis porque impOe-se no Exrno. Sr.
Presidento Marochal Castelo Branco
- e não pode mais tardar - a ado-
cão, rija e corajosa, de urn drastic0
remOdio Para desentorpecer, 

Paraarejar, Para ronovar 0 organismo
combaljdo do Pals, na defesa da
prOpria domocracia, mas não essa
democracia do estérois contendas
politico-eleitorais, mas no lidimo
sentido das suprornas aspiraçOes do
povo brasileiro.

As FOrças Armadas, sempre uni-
das na proteção da nacionalidade,
não podem manter-so indiforentes a
essa situacao delicada e tormento-
sa quo vivernos o ao que ocorre nos
Estados.

E' a hora de afirmar-se a indes-
brutivel solidariedado das Förças
Militares ern derredor do Exmo.
Sr. Presidente da Repüblica, a firn
do que a Pátria Brasileira perma-

neca forte, gboriosa e acatada na
ordem internacjonal

E' obsorvacão sociobogica que 0Chefe do Govêrno, Para realizar a
felicid.ade do povo, necossjta estar
apoiado por forte vontade colotiva.
A hora 0, por conseguinte, do ne-
pulsa enOrgica e veomonte àqueles
quo, incapazos do dosprondimento
dostituldos de renüncjas e de pa-
triotismo, continuam arrastando
Para a beira do precipicjo Os des-tinos nacionais -

Para bern servir a Pdtria, nesta
hera amarga de sombrias apreen -
sOes e do tremendas dificubdades,
pela ordem, pola seguranca e pebo
bern do Brasil, 0 dover indoclindvel
do todos os brasileiros do boa von-
tade exprirnir nossas confiancas
ao proclaro Presidente Marechal
Castebo Branco

- Da Tribuna, o orador apreson-
ta o seguinte Requerimento:

REQtJERIMENTO N.° 1.181

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
blOia Logislativa do iEstado de Mi-
nas Gerais.

0 Deputado quo êste subscreve,
na forma regimental, requer a As-
semblOia Legislativa quo dirija urn
veemonte apêbo ao Exmo. Sr. Se-
cretanio do Estad 0 do Abastecjrnen-
to, no sentido do quo soja restabe-
becido o ArmazOm no 26, quo so in-
cumbia do sorviço de entregas, a
domicilio, das compras feitas . nos
ontrepostos dosta Capital.

Sala das ReuniOes, 30 do marco
do 1966.

(a.) Nicanor Armando.
LOlis Chaves - João Bosco -

Maurllio Cambraja - Gerardo Gros-
Si.

Justfficativa: - A Secretarja de
Estado do Abastecimento rnantinha
o ArmazOm n.0 26, corn a incumbOn-
cia do prestar-se as ontregas, a do-
rnicilio, das compras realizadas nos
entrepostos existentos nesta Capi-
tal.

Entretanto, recentornente, tal ser-
vico foi extinto, corn enorrne pre-



juizos para as classes menos favo-
recidas, principalmente a dos fun-
ciOndrios pUblicos, que faziam seus
sortimentos mensais por intermédio
dos entrepostos e, agora, se vêm
impossibjljtadas de faze-los, em con-
seqUência da supressão dos servi-
cos de entrega a domicilio

Ora, o Armazém n.° 26 é peça in-
dispensdvel ao perfeito funciona-
mento da engrenagem dos entrepos-
tos. Destinava-se a favorecer exa-
tamente os trabalhadores, hoje
mal rernunerados e enfrentando
dificuldades de tOda ordem.

Nada mais justo, portanto, que 0
Sr. Secretdrio do Abastecirnento
reexamine o problema, para aten-
der aos insistentes apelos de uma
verdadeira rnultidão de prejudica-
dos, entre êles inürneros servidores
pUblicos.

Nicanor Armando.
- A Comissão de Agricultura.
o SR. PRES1DENTE - Tern a

palavra o Sr. Deputado José Maria
Magalhães.

o SR. JOSE MARIA MAGALHAES
Sr. Presidente, Srs. Deputados.

Urn dos assu.ntos mais serbs da
nossa Capital dix respeito aos fave-
lados. Belo Horizonte, que já se
aproxima de urn rnilhão de habi-
tantes, tinha, ate ha pouco tempo,
urn indice de favelados em tOrno
de 10 0/c. Agora, a nova estatistica,
demonstra que o Indice vai a 14%.
Esta populaçao que engrandece esta
cidade edificando Os seus arranha-
ceus, os seus palacetes, colaboran-
do nas suas indüstrias e nas fdbri-
cas vive marginalizada do progres-
so. Não tern condiçôes minim-as
necessdrias para a sua sobrevivCn-
cia. Não rebebe benefIcios do P0-
der Püblico Municipal, não pOssuem
ruas abertas, nao tern dgua, não
tern esgôsto, nãO têm luz. Nesta
precariedade ainda é atormentada
pelos Governos injustos e desuma-
nos que desejam desabrigá-la dos
seus casebres. Agora mesmo, Sr.
Presiderite, Srs. Deputados, rece-
bemos urn abaixo-assinado, bastante

expressivo, cujos Signatdrios, pelo
prOprio estilo de suas assinaturas,
refletem a sua humildade e se vêern,
hoje, ameaçados de despejo, pelo
Poder Municipal, por ato do Dire-
tor do Departarnent 0 de Bairros
Populares, da Prefeitura de Belo
Horizonte.

Encontra-se, aqui, nesta Casa, Sr.
Presidente, urna Comissão de 12 a
15 Senhoras - porque os rnaridos
aqui não puderam comparecer, pois
encontram-se trabaihando neste mo-
mento - representando centenas de
favelados que residern no Bairro
São Bernardo e que, hoje, estão
ameaçados pela acão do Sr. Dire-
tor do Departarnento de Bairros
Populares da Prefeitura, que não
compreende que, nesta hora de de-
sesperanca e de desilusôes, o povo
não pode ser fustigado e atormen-
tado, pois urn casebre, por mais hu-
milde que seja, representa urn abri-
go para as horás difIceis que en-
frenta.- Diz o abaixo assinado 0seguinte:

"Exrno. Sr. Dr. José Maria Ma.-gaihães.
Os moradores das casas de tdbuas

do Bairro São Bernardo apelamos a
Vossa Excelência, no senticlo de so-
lucionar no caso de Departamento
de Habitaçã0 e Bairros Populares.
Quando Vereador e autor do Proje-
to de Lei n. 571 de 1955, criou o
Departamento Municipal de Habita-
cão e Bairros Populares para bene-
ficiar o favelado de Belo Horizon-
te. E agora diretor do D.B.P. o Dr.
Marcelo, que quer desalojar e del-
xar jogados nos galpôes da Game-
leira onde nOs pais de familia Va-
rnos ficar prejudicados, e espera-
mos vossas providêncjas corno de-
fensor dos humildes.

Belo Horizonte, 29 de marco de
1966.

(aa.) Maria Goncalves de Jesus
- Osmar Cãndido dé .Oliveira -
Maria José da Silva - Artur Rai-
mundo - Moacir Lopes - Manoe-
Ia Rota - Terezinha Augusta de
Oliveira - Maria Gomes Nascimen-

- 902
903 -

to - Diva Anu.nciaçao - Antonio ceição - Maria das Graças de Sou-
Eustdquio - Jair Scares Vieira - za - Pedro Lücjo - Maria da Con-AntOnio Lourenç 0 dos Reis - Fran- ceição de Abreu - Maria da Con -cisca Emiliano Moreira - Zilda Ma- ceição - Maria das Graças de Sou-
dalena - Maria Rosa dos Reis - za - Rosãngela Terezinha --. Pedro
Francisco Lourenço dos Reis - An- Lücio - Jane Margaret - Mücio
tônio Augusto de Oliveira - Esme- Dias de Abreu - Claudia Dias de
raldina Rosa de Oliveira - Carme- Abreu - Fernando Ricardo - Mar-
lita Rosa de Oliveira - Geralda Ro- celo Inácio - Francisco Dias dos
sa de Oliveira - Cleusa Maria dos Santos .: Edite Alves dos Santos
Reis - Maria das Graças de Oh- - Adernir Alves - Adehino - Ge-
veira - Expedite. Batista - José raldo Alves - Selma Alves dos San-
Maria - Mario Rubens Lopes - tos - Alvi.rn Alves dos Santos -
José Antonio dos Santos - Dorva- Carlos Alves - Raquel Alves - Lia
lina de Jesus - Joaquim Xavier dos Alves dos Santos - Elias Maria
Santos - Geralda Celestino Hono- Reis - Luiz Reis - Alberto - Cd-
rata - Domingos Rodrigues Sou- ha - Aria Reis - Raimunda Ven-
za - Etelvina Rodrigues de Souza. ceslau - Ernande Alves dos San-
- Nair Duarte Magalhaes - Efigê- tos - Dilson Alves - Jordehina Al -nia Duarte Magalhaes - Geraldo yes de Brito - Elvira Moreira deEustdquio da Silva - Inácio Sal- Oliveira - OmOcio Cãndido de Oh-
vador - José Raimundo - Luiz veira - Maria Aparecida de Ohivei-
Carlos - Wanda - Wilton José - ra - Ercflia Ca.nica - José Boni-
Maria das Gracas - José Policarpo jase - João Evangelista".
- José Policarpo Filho - Pedro
Nilce Maria Honorato - Sdrgio Gre. 	 E' esta a minha tarefa, Sr. Pre-

sidente, Srs. Députados, e as vêzesgOrio de Souza - Angela Maria -
Jtinia de Souza - J 	 somos mal intepretados quando

ulio Cesar Jü- discordamos Mas é preferivel dis-nior - Sebastião Martins - Elizeth corciar de muita coisa que concor-
da Conceicao Santos - Jaime Dio- drn outras. Na

0 concordamosnisia Ferreira - Cleide Dorningosar co
corn o desajuste social; nao concor-Ferreira - Gendsia Rosdria Ferrei- damos corn o alto custo de vida;

ra - Elio Assuncao Ferreira não concordamos corn a suicida p0-
los Roberto - Adão Pohicarpo -
Conceicao Indcio de Abreu - Car- Utica 

econOrnico.fuiancejra do Go-
José Pohicarpo - Angéhica Maria da vérno, e não podernos concordar
Silva - Waldomir 	 com éste gesto do Sr. Diretor doo José dos San-. 	

n-tos - Maria das Dores AraUjo - D. B. P., querendo desabrigar ce
Wehington J. Santos - Paulo dos tenas de famihias que tern urn bar-

raco de tabua corno sua rnoradja.Santos - IzidOria Batista Santos
- Maria Lucia Santos - Paulo dos Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Santos Junior - Querubina Amân- encarninho, pois, a Mesa, urn Re-
cio Ferreira - Patrocfnia Marta querimeno sob a forma de apêloBarbosa - Maria Augusta Louren-. ao Prefeito Osvaldo Pieruccetti pa-
co - Ehisa Margarida - Eunice ra que S. Exa. não perrnita êste
Arndlia - José Fldvio Alves - Ota- - at 0 de injustiça, de falta de sensi-cflio Alves Pereira - Gentil Alves bihidade e, porque não dizer, de
Pereira - Inês Batista - AntOnio falta de caridade para corn aqueles
Souza - AntOnio Cipriano de An- que trabaiham pelo engrandecjme
drade - Geralda Benta de Andrade to da nossa cidade e no sacrffjcio
- Frozina Rosa - Maria Joana de que fazern em beneficjo de Belo
Oliveira - José AntOnio do Nasci- Horizonte, não podem ser atormen-
mento - José Márcio do Nascimen- tados e jogados a rua por ato que
to - LUcio de Souza - Maria de atenta contra Os favelados residen-Lourdes Bacilha - Maria da Con- tes no Bairro São Bernardo.
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o Requerecimento que passo a

Mesa está assim redigido:.

REQUERIMENTO N. 1.182

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

Os Deputados infra-assinados re-
querem de V. Exa. seja felto urn
ápêlo ao Sr. Prefeito Osvaldo Pie-
ruccetti no sentido de que não Se-
ja permitida a retirada dos fave
lados do Bairro São Bernardo que
estão alojados em barracos humil-
des mas que representarn o sen
abrigo. 	 -

Sala das ReuniOes, 30 de marco
de 1966.

(aa.) José Maria Magalhães -
Benedito Xavier - Cicero Dumont
- João Vaz - João Bosco.

Justificativa - Como justificati-
va apresentamos o abaixo-assina-
do dos que seräo atingidos pelas
medidas injustas e arbitrdrias, lido
anteriormente.

(a.) José Maria Magalhães.
0 SR. PRESIDENTE - Tern a

palavra o sr. Wilson Chaves.
O SR. WILSON CHAVES - Sr.

Presidente, Srs. Deputados, no
dia de hoje, S. Exa., o sr. Enge-
nheiro Celso Melo Azevedo, passa
a presidência da CEMIG ao nôvo
Presidente eleito na Assemblëia de
ontem. Considerando a grande
atuação daquele eminente homem
püblico a frente daquela emprêsa,
ocupo, neste instante, a Tribuna
desta Casa, para encaminhar it
Mesa urn Requerimento devida-
mente apoiado, a fim de que seja
consignado em Ata urn voto de lou-
vor ao Dr. Celso Mel0 Azevedo pela
sua brilhante atuacão desenvolvi-
da it frente da Emprésa de Econo-
mia Mista, CEMIG, e sua subsidid-
na - ERMIG.

Sr. Presidente, a CEMIG - e a
justificativa do nosso requerimen-

to estará nestas nossas palavras -
sob a presidência do Engenheiro
Celso Melo Azevedo, marcou deci-
sivo impulso no Govêrno do Sr.
Magalhaes Pinto, e ocupa posicâo
de lideranca: primeiro - 4 a em-
prêsa da energia elëtrica que mais
cresce no Pals; segundo - a major
fornecedora de energia industrial
no Brash. 0 crescimento explosi-
vo da CEMIG aliado a sua reta
programacão pode ser assim resu-
mido: duraxite a gestão do Enge-
nheiro Celso Melo Azevedo, a CE-
MIG, de 1960 ate esta data, teve o
seguinte crescimento:

"1 - Cap acidade Instalada (1):
Anos - Capacidade Instalada kw

- % de crescimento em relacão a
1960:

1952 - 12.880 -
1960 - 239.694 -
1964 - 765.315 - 219
1965 - 905.915 - 378

2 - Geracão:
Anos - Geraçao Mkw - % de

crescimento em relacão a 1960:
• 1952 - 	 24.376 -

1960 - 1.307.274 -
1964 - 2.118.722 - 104
1965 - 2.250.000 - 117

3	 Linhas de Transmissão:
Amos - Extensão km - 9/o do

crescimento em relacão a 1960:
1952 - 176 -
1960 	 2.130 -
1964 - 3.611- 70
196 - 4.628 - 117

4 - Rêdes de Distnibuiçäo:
Anos - Extensão kin 	 % de

crescimento em relação a 1960:
1952- 	 64-...
1960 - 1.351 -
1964 - 3.257 - 141
1965 - 4.100 - 203

5 - Linhas Rurais:
Aims - Extensão km - % de

crescimento em relacâo a 1960:
1952- 68-
1960- 491-
1964 - 1.179 	 140
1965- 1.604 - 227

6 - Area de Influência:
Anos - Area de iafluência km2

-. % de crescimento em relaQão a
1960:

1952 - 10.627 -
1960 - 112.270 -...
1964 - 144.820 - 29
1965 - 190.000 - 69

7 - Populacao Servida:
Anos - Popuiaco servida habi-

tantes - % de cresciniento em re-
lação a 1960:

1952 - 648.874 -
1960 - 3.545.404 -
1964 - 5.280.976 - 49
1965 - 5.900.000 - 66

8 - NUmero de Consumido-
res:

Anos - Nümero de consumido-
res - % de crescimento em rela-.
cão a 1960:

1952 - 2.062 -
1960 - 53.559 -
1964 - 136.938 - 156
1965 - 156.000 - 191

9 - Localidades Servidas:
Anos - Localidades servidas -

% de croscimento em relacão a
1960:

1952 . - 7 4 -
1960 - 69-
1964 -'146 - 112
1965 - 182 - 164

10 - Consumo:
Anos -. Industrial - Mwh -

de crescimento em relação a 1960
- Total Mwh - % de crescimento
em relacão a 1960:

1953 - 27.187 - ... - 47.973

1960 - 773.132 - ... 	 945.521

1964 - 1.359.513 - 75 - ......
1.884.672 - 99

1965 - 1.400.000 - 81 - ......
2.000.000- 112.

11 - Subestaçôes:
Anos - Capacidade instalada

kVA - % de crescirnento em rela-
cão a 1960:

1952 - 	 20.900 -
1960 - 619.000 - - -
1964 - 1.525.000 - 146
1965 - 1.631.000 - 163

15 - Nümero . de Indüstrias
Servidas pelaCEMIG:

Anos - NUmero de Indüstrias
Servidas - % de crescimento - em
relacao a 1960: 	 .

1952- 67-
1960 - 	 974 - - -.
1964 - 2.410 - 147
1965 - 2.850 - 193

16 - Consumo Industrial por
Tipo de Indüstria:

Anos - Metalurgia - Mwh (Mi-
lhOes de watts-hora) - % de cres-
cimento em relacão a 1960:

1953 - ... - 27.187 -
1960 - 543.542 - 773.132 -
1964 - 980.270 - 1.359.513 - 75
1965 - 1.050.00 - 1.400.000 -

81. 	 -
Esta a razão fundamental, Sr.

Presidente, da nossa presenca nes-
ta Tribuna. E, ao lado da CEMIG,
criou-se, em 1962, por orientação
dOsse grande Engenheiro, a ERMIG
- Eletrificação Rural de Minas Ge-
rais - criada pelo Governador Ma-
galhães Pinto. .A ERMIG, de fato, 4
uma experiência pionehra na Amé-
rica do Sul, proporcionando beneff-
cios da eletrificacão e melhoria das
condicOes de vida ao homern do
campo, trazendo-lhe consequente-
mente bem-estar sOcio-econOmico e
aumento de produtividade agro-pe-
cuár•ia. Pautando sua atuacão pelo
desenvolvimento de urn sadlo prin-
cipio de cooperativismo, a ERMIG
construhu mahs de 114 km de rêde
de eletrificacão, que lhe permiti-
ram atender, no primeirô ano de
sua fundacão, a cêrca de 130 fa-
zendas ou pequenas propriedades
localizadas na zona rural.

Em 1963, a ERMIG estendeu cêr-
ca de 451 quiometros de rêde, pa
ra atender a 468 novas propnieda-
des; e, em 1964, a emprêsa proje-
tou 627 quilômetros, procedendo ao
reconhecimento de 2.118 quilOme-
tros e estudando o atendhmento de
1.891 propniedades. Em 1965, a
ERMIG inaugurou 368 km de rêde
que estão levando energia a mais
de 351 propniedades no Sul de Mi-
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nas, no Triângulo Mineiro, nos Va-
les do Paraopeba e do Paranaiba.
0 programa global da EIRaVIIG, rea-
lizado em 1965, representou urn in-
vestimento superior a trés bilhöes
e rneio, o que demonstra, de rnanei-
ra afirmativa, a crescente expansão
da emprésa. Pioneiro no Brasil, o
programa de eletrificação rural da
ERMIG, idéia genial de Celso Melo
Azevedo, e objeto de imitacão e
modêlo Impar em vários Estados
da Federaçäo e ate em outros pal-
ses co-irmãos da America Latina.

Deixa ainda o ilustre engertheiro
assinado o contrato entre a CEMIG
e o Banco Mundial, no valor de 49
milhOes de dOiares, para a cons-
trucão da Usina de Jaguara, con-
cessäo que também conseguiu pa-
ra a CEMIG, ficando o contrato de
financiamento em cruzeiros Para
ser assinado no prOximo dia 3 de
abril, naquela localidade.

Criou ainda êste ilüstre homern
püblico a SHEC (Sociedade Habi-
tacional dos Empregados da CE-
AEG), invertendo-se nela cêrca de
205 milhöes de cruzeiros.

Na sua gestao ainda foram cons-
truidos novos prédios escolares,
junto as Usinas da CEMIG, ou re-
formaram-se os antigos para se
adaptarem as exigencias educacio-
nais dos educandos que habitam as
suas proximidades.

Ao lado destas caracterIsticas do
administrador püblico, queremos
louvar também o ilustre Ilder de-
mocrata cristão, que vem dando a
sua colaboracao de homem de em-
présa, corn visão social, sobremo-
do do lucro indireto, a todos os as-
pectos da adrninistracao, particu-
lar e pUblica, sempre ciiltuando a
stia atuacao corn a marca indel&
vel de urn democrata cristão.

- 0 Requerimento apresentado
pelo orador é o seguinte:

REQUERIMENTO

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

o infra-assinado, devidamente
apolado, vem requerer de Vossa
Excelência, ouvido 0 Plenário, seja
consignado em Ata de nossos tra-
balhos urn voto de louvor para corn
o Dr. Celso Melo de Azevedo, que
hoje deixa a presidência da CEMIG.

Sale. das Reuniöes, 30 de marco
de 1966.

(aa.) Wilson Chaves - Nunes
Coelho - Expedito Tavares -
Walthon Goulart - Valdir Melga-
co - Aureliano Chaves - Batista
Miranda - José Maria Magalhäes
- Carlos Eloy.

Vêm a Mesa:

REQUERIMENTO

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

0 Deputado abaixo-assinado re-
quer a V. Exa., ouvida a Douta
Casa, seja consigilado na Ata de
nossos trabalhos urn voto de aplau-
sos e congratulacôes corn o Exmo.
Sr. Marechal Castelo Branco, DD.
Presidente da Repüblica, e corn a
Diretoria da Comparthia Vale do
Rio Doce, na pessoa de seu Presi-
dente, o eminent,è Engenheiro Dr.
Oscar de Oliveira, pela çonclu-
são das obras do POrto de Tiibarão,
cuja inauguracão terá lugar ho dia
1.0 de abril prOximo corn as soleni-
des que o importante acontecirnen-
to requer.

(a.) Florivaldo Dias.

REQUERIMENTO

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

0 Deputado que êste subscreve,
na forma regimental, requer se in-
sira em Ata de nossos trabaihos,
para que conste dos Anais, urn voto
de congratulacOes corn o Exmo.
Sr. Governador Israel Pinheiro pe-
la brilhante escolha dos dirigentes
das Centrais Elétricas de Minas
Gerais S. A. (CEMIG).

Requer, também, se oficie a di-

reção dessa extraordinária e dma-
mica emprésa, dando-lhe cléncia do
presente voto de congratulaçOes.

Sale. das Reuniöes, 30 de marco
de 1966.

(aa.) Altair Chagas - Martins
Silveira - Valdir Melgaco - João
Vaz.

Justificativa - As Centrais Elé-
tricas de Minas Gerais S. A. (CE-
MIG), como emprêsa de economia
rnista, constituem urn exemplo a
ser irnitado pelas congêneres do
Estado e do Pals.

Sua contribuicão para o progres-
So econômico de Minas Gerais é
conhecida e proclamada em todos
os rincöes de nosso Estado, pois
sua atuacão dinãrnica e eficiente
abrange todo o territOrio mineiro.

Todos os que trabaiham na CE-
MIG, descle os ocupantes dos altos
cargos de direcão ate ao mais hu-
milde servidor, são pessoas dota-
das de tiroclnio e qualificacão pro-
fissional, contribuindo consciente e
decisivamente para o sucesso na
luta em prol do desenvolvimento -

A escolha dos seus atuais din-
gentes bern traduz a disposição re-
novada de colocar a frente da em-
prêsa homens de esplrito püblico
e alt amente qualificados.

Estd de parabéns, portanto, o Sr.
Governador do Estado, por contar
corn os colaboradores de alto gaba-
rito que dirigem a CEMIG.

INDICAcAO N. 1. 092

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

0 Deputado que esta subscreve,
na forma regimental, indica a As-
sembléia Legislativa que dirija urn
apêlo ao Exmo. Sr. Governador do
Estado, no sentido de que seja en-
viada a esta Assembléia Mensagem
encaminbando Proj eto de Lei que
crie Colégio Estadual na cidade de
Goiabal.

Sala das Reuniôes, 29 de marco
de 1966.

(aa.) Batista Miranda - Altair
Chagas - Martins Silveira - Val-
dir Melgaço - João Vaz.

Justificativa - Goiabal ë cidade
que se desenvolve räpida.mente,
rnercê dos esforços e da mndole la-
boriosa de seu povo.

Sua populacao se expande, sendo
bastante acentuado o indice demo-
grdfico, ao mesmo tempo que exis-
te grande nümero de jovens, em
idade escolar, ansiosos par urn es-
tabelecimento de ensino méd.io que
lhes possibilite desenvolver suas
potencialidades.

Quando se empenha o Govêrno
do Estado em dotar as cidades in-
terioranas de uma euiciente rêde
escolar, dando oportunidade it nos-
sa juventude de obter educacao se-
cundária em seu prOprio meio am-
biente, ë justo e oportuno que se
atenda a reivindicacão do povo de
Goiabal, criando urn colegio esta-
dual riaquela cidade.

(a.) Batista Miranda.
- A Comissão de Educacao.

COlVtUNICAcAO

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

Tenho o prazer de comunicar a
V. Exa. que estou assurnindo, nes-
ta data, uma Cadeira nesta Assem-
bléia, em decorrência das licencas
dos Deputados Hélio Garcia e Se-
bastião Nascimento, hoje publica-
das, e na qualidade de quarto su-
piente da Bancada da ex-U.D.N. -

Sala das ReuniOes, 30 de marco
de 1966.

(a.) Odilon Rodrigues.
- Ciente. Publique-se.
- A Divisão do Pessoal.

COMUNICAcAO

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bleia Legislative. do Estado de Mi-
nas Gerais.

0 Deputado, que esta subscreve,
vem cornunicar a Casa o falecimen-
to da Sra. Maria Cândida Aroeira
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Neves, ocorrido nesta Capital, ten-
do causado geral consternaç6 0 no
grande circulo de amizades de sua
conceituada familia. Nascida na ci.
dade de Ouro Préto, em 11 de mar-
go de 1873, a extinta veio para . Belo
Horizonte, quando da transferên-
cia da Capital do Estado, tendo fei-
to parte da primeira turma de en-
fermeiras-parteiras preparadas pe-
lo Prof. Hugo Werneck, passando
a prestar serviços na Maternidade
"Hilda Brandäo", corno assistente
dos mais renornados obstetras.
Durante mais de quarenta anos, D.
Maria Cândida Aroeira Neves pres.
tou Os mais relevantes servicos a
classe mëdica e a coletividade, no
exercicio da profissão de enfermel-
ra-parteira, que ihe valeram várias
manifestacôes e elogios da classe
médilca e de entidades de classe da
Capital.

Era D. Cândida Aroeira Neves
viüva do Sr. Vicente de Souza Ne-
ves, de cujo consOrcio nascerarn
dez filhos, deixando 13 netos, 38
bisnetos e uma tetraneta, bern co-
mo vários irmãos.

Na oportunidade, ao registrar a
consternacão pelo passamento de
uma senhora de excelsas virtudes e
que tantos e tao bons servicos pres-
tou a Capital, requer seja consig-
nado em Ata dos trabalhos desta
Casa urn voto de pesar, dando-se
ciência da decisão dos Srs. Depu-
tados a irma da extinta, Sra. Judith
Aroeira Mota Moreira, residente a
Rua Washington, no 304, e ao filho
de D. Maria Cãridida Aroeira Ne-
ves, Sr. Geraldo Aroeira de Souza
Neves, residente a Rua Piaui, n.
1.196, nesta Capital.

Sala das Reuniöes, 30 de marco
de 1966.

(a.) João Navarro.
o SR. PRESIDENTE - Tern a

paiavra o Sr. Cicero Dumont.
o SR. CICERO DUMONT - Sr. 

Presidente, Srs. Deputados.
O Ministro Mauro Thibau, na se-

mana passada, em entrevista a im-
prënsa - escrita e falada, - anun-
ciou que val acabar corn o garirn-

p0 no Brasil, para acabar corn 0
contrabando. 0 Ministro não aca-
ba corn o contrabando, mas acaba
corn o garirnpo. Na verdade, o con-
trabandista - se o Ministro näo sa-
be, que fique sabendo - näo está
nunca no garimpeiro, naquele que
trabalha de enxada, naquele que la-
vra as rios nos lugares desertos;
o contrabandista está em Copaca-
bana, na Capital Federal, no alto
mundo financeiro, no comércio in-.
ternacional - e está muito perto do
Sr. Ministro. Na0 d necessário,
assim, acabar corn uma atividade
legItima, como d o garirnpo, para
acabar corn o contrabando. Essa
deliberação do Ministro, se fOr exe-
cutada, o que näo acreclito, porque
o Presidente da Repüblica não ha
de endossá-la, trará conseqUências
desastrosas para 0 BrasH. Se-
não, vejamos algumas: primeiro,
o processo de acabar corn a contra-
bando não d perseguir quem tra-
balha;. e quem trabalha no garim-
P0 d porque não ha outra espécie
de serviço no Brasil para êsse tipo
de pessoas. Acaba-se corn 0 con-
trabando aplicanclo a lei, sobretudo
porque os contrabandistas são, via
de regra, pessoas poderosas e in
fiuentes 2. 0 Dos 80 milhOes de bra-
sileiros, 40.000.000 trabaiham, por-
que tern mais de 18 anos. Dêsses
40 milhOes, meio por cento se de-
dica ao garimpo. Portanto . .....
2.000.000 de almas Se dedicam a 6s-
se trabatho. Cada garirnpeiro, em
media, possui 4 dependentes. Se
multiplicarmos Os dependentes por
cada garimpeiro, encontramos urn
total de 8.000.000 de pessoas vi-
vendo do garimpo no Brash.

Minas Gerais tern 10 milhOes de
habitantes; na mesrna proporção, a
metade é que trabaiha. Desta me-
tade, melo par cento se dedica ao
garimpo. Portanto, no's temos 250
mil pessoas, em Minas Gerais, que
se dedicarn ao garimpo. Cada ga-
rimpeiro responde por quatro de-
pendentes. Multiplicando quatro
pelo nümero de garimpeiros, Va-

mos achar urn milhäo de pessoas,
em Minas Gerais, vivendo do ga-
rimpo. Na cidade de Jequitai, tal-
vez, se não a mais pobre, uma das
mais pobres de Minas Gerais e do
Brasil, hd urn garimpeiro que anual-
mente, fazendo sacrifIcio acima da
sua capacidade, num arrôjo de au-
dada que faz admirar a quantos
vêem 0 seu trabaiho, êste garim-
peiro que se chama José Rocha, to-
do ano vira a Rio Jequital para
permitir sua garimpagem. Estive
Id no ano passado e verifiquei que
700 pessoas, entre crianças, adultos
e velhos, trabaiham no garimpo
durante a metade do ano. Pois
bern. 0 que a Ministro Mauro Thi-
bau propOe é tirar a meio de vida
do garimpeiro que so trabalha du-
rante seis meses par ano. Será que
• Ministro Mauro Thibau acha que
• processo econOmico de reduzir
• trabalho, que 0 mesmo de três
meses por ano, faz a felicidade de
alg-uem? Ou êle tern emprêgo para
dar a êsses dez milhOes de brasi-
leiros, de quem quer tirar 0 ser-
viço? 0 garimpeiro, o que faz, 0 ti-
rar a minérlo debaixo da terra. 0
Sr. Presidente da RepUblica está
anunciando que o minOrio serve,
não debaixo da terra, mas no mer-
cado. Se não temos grandes em-
prêsas para fazer a extracão do
minOrio nacional, que o Ministro
Mauro Thibau deixe em paz os ga-
rimpeiros, para que tirem o dia-
mante para, amanhã, transformá-
-10 em brilhante, a fim de adornar
o seu prOprio dedo, ou de seus ami-
gos, arnigas ou de seus admirado-
res. 0 que não se pode fazer, e
ternos que protestar contra isso, 0
impedir que êsse povo, durante meio
ano, ganhé a necessário para não
morrer de fome, durante o ano.
TambOm a fisco será prejudicado,
porque o garimpeiro extrai o mi-
nOrio, vende-o, mas êle está ofere-
cendo apenas o produto do seu tra-
balho. Aquele que compra mine-
rio e o revende, para ir, talvez, de-
pals, as mãos dos contrabandistas,
êsses pagarn impostos. Ou o Minis-

tro Mauro Thibau pensa que êles
nao pagarn impôsto no Brasil? Se
pensa assim, convOm trocar idOias,
corn Gouvela de ButhOes, seu corn-
panheiro de MinistOrio. 0 que não
é possIvel 0 continuar anuncian-
do, e tomando mesmo, medidas
desta natureza. Pelo simples fa-
to de terem sido anunciadas tais
medidas já estão em pânico aque-
les que não tern na vida senão a
esperança de urn dia tirar urn pe-
queno diamante, urn pequeno car-
bonato, para que possam levar para
a sua casa mais de rneio quio de
came, mais de meio quilo de touci-
nho. 2 êsse povo, esse tipo social,
que 0 Ministro Mauro Thihau
achau de afligir mais, anunciando
que êles não podern mais garim-
par. n tempo de o Sr. Presidente da
Republica verificar que seus cola-
boradores tern que olhar para bai-
xo, para a realidade. Esta histO-
na de mirar-se no que se passa
Id fora. 0 muito bonita e pode ate
ser ütil, rnas não necessàriamente
ütil. Pode ser que a Inglaterra, nas
suas colOn.ias, não permita a garim-
p0. Mas, ela tern recursos, tern tee-
nica e urn Governo estável; pode ser
que a Franca tenha ou tinha a ga-
rirnpo organizado no Congo, que
contribui para a ri queza do tesou-
ro frances e pode ser, ainda, que
a Belgica faça a mesma coisa. De-
sejamos que a Brasil urn dia, ao
invOs do garimpo, tenha a explo-
raão do seu subsolo organizada.
Ma-s, o que não 0 possIvel 6 que
se faca o que o Ministro Mauro
Thibau anuncia. Estou certo de
que o Presidente da Repüblica não
cumprirá isto porque é tirar a ga-
nha-pao do pobre garimpeiro. An-
tes do Ministro Mauro Thibau pen-
sar nisto deveria olhar para a prO-
pria HistOria do Brasil. Em 1934
ou 35, 0 então Senador Melo Viana
apresentou urn Projeta ao Senado
mandando organizar a classe dos
garimpeiros; depois, Getülio Var-
gas, ainda coma ditador, mandou
recensear os garimpeiros para dais
objetivos: evitar o contrabando e,
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de ser feito . Mas corn peixe a Cr$
2.200 e Cr$ 2.400 o quilo, 0 claro
quo a populacão não pode adqui.
ri-b. Mas S. Exa. teve esta pro-
videncia felix: aconseihar a popu-
laçao a plantar tomates nos jar.
dins. Então, a populacao vai-se all
mentar sOmente de tomate e car-
ne, pois foram apenas êsses dois
alirnentos os lembrados polo Sr.
Secretdrio. Diz ele ainda que vai
comprar bacalhau. Será possfvel
que S. Exa. desconheça o fato do
quo, logo depois da Semana San-
ta, varnos ter bacalhau quase do
graça em Belo Horizonte? 50 o
Grilo vai ficar corn mais do 5 to-
neladas de bacalhau, encravadas.
Todo mundo comprou bacalhau
pensando que ia vendê-lo na Se-
mana Santa, mas a procura foi pe-
quena. Basta ver-se que de Cr$
3.000 o qullo, já passou Para Cr$
2.200; ninguOm estd comprando ha-
calhau. E' claro, varnos passar a
Semana Santa apenas rezando, pe-
dindo a Deus quo de juizo a esta
gente do. Governo. Varnos fazer je-
jum forado Para ver se consegui-
mos urn lugar rnelhorzirtho no COu
porque, a continuar coma estamos,
muita gente vai morrer mesmo de
fome. A continuar urn Secreith-jo
cIa Abastecirnento como êste que al
estcI, não seria preciso ter-se Se-
cretdrio do Abastecjmento Para
que? E urn Orgão inUtil. Mas 0 Sr.
Israel Pinheiro dove acabar corn
esta Secretaria ou colocar a sua
frente urna pessoa quo, realmente,
queira trabaihar, e, não apenas urn
SecretcIrjo escoihiclo por injunçôes
polIticas porque alguOrn do seu ex-
-Partido ajudou na eleico do Go-
vemnador do Estado. Isto estd er-
mado.

0 Sr. Israel Pinheimo deve Colo.
car na Secretarja do Abastecjthen-
to urn homem de sua confianca pa-
ra resolver a problema da popula-
cão. Os Deputados do M. D. B.
näo Lazem essas denüncias. Assim,
ate parece que a ARENA 6 que es-
td na Oposição. Parece que as ho-
menos cia Oposiçao estão corn mdo

do Presidente Castelo Branco e
não fazern as criticas devidas.
necesscIrjo que se faca oposição pa-
ma que o Presidente cia Repi.lblica
sinta a mealidade dos fatos. Assirn,
acho que o Marechal Castelo Bran-
co pode ate ficar satisfeito Se fi-
carmos corn mêdo, o que o povo
vai dizer? Vai dizer que somos co-
vardes, que não cumprimos corn 0nosso devem.

0 Sr. Secretdrjo do Abastecjrnen -
to estd dizendo que vai adquirir
bacalhau. Não sei Para quo tanto
bacalhau! Disse ainda que vai con-
seguir, Para o abastecirnento cia
Capital, tomate. Se não ha cIgua
Para cuidar da plantacão de toma-
te, como 6 que S. Exa. poderá ob-
ter tomate?

NOs, representantes do povo, do
M. D. B. ou da ARENA, ternos 0
dover de alertar as autoridades sO-
bre Os problemas que devem ser me-
solvidos em beneficjos do povo.
Ja elogiei, desta Trbuna, o Depu-
tado Murilo BadarO, porque reco-
nheço em S. Exa. urn homem tra-
balhador, quo está cuidando dos
intemesses da população. Mas, corn
relação ao Secretárjo do Abastecj-
mento, não ternos conhecimento de
sun atuaçao. Depois que Ole tomou
posse, não tivemos notIcia de que
S. Exa. tenha tornado medidas
procurando resolver o problema do
abastecjmento.

SObre a questão do bacalhau, co-
mo 0 do conhecjrnento do todos,
êste produto 6 encontrado em exces-
so nesta Capital. Todos os ammazOns
tern bacalhau corn fartura. 0 "Gri-
bo", cornerciante sabido, tern em
seu .arrnazOm cêrca de 6 toneladas
do produto, e não vai conseguir
vender tucbo. Seu concorrente, ao
seu lado, tambOrn estd corn umas
5 toneladas.

Nosso inteligente SecretcIrjo do
Aba.steeimento, numa hora destas,
vai Para o Rio de Janeiro adquirir
bacalhau Para vender na cidade.
A população quer 0 arrOz, feijão,
banha e outros generos de l.a ne-
cessidacbe, a preços rnais baixos,

910-
na medida do possivel, conhecer- crftjcas flão foram ao Governador
-ihes as necessjdades. 0 Presidente e sim ao Sr. Secret grjo do Abas-Jânio Quadros chegou a designar tecimento Li, hoje, no "Estado
urn grupo de trabaiho Para organi- de Minas", uma notfcja interessan-zar a classe dos garimpejros, não te que a jornalista Geraldo AlvimsO Para disciplinar as suns ativi- publicou na sua coluna: êle teve
dades como Para Ihes dar assis- conhecimento de que o Sr. Secre-tência no trabaiho e Para as suas trio do Abastecimento, Para re-famIlias. Nestes exemplos 6 que solver a questão do abastecjmentodeve inspirar-se o Ministro Mauro em Belo Horizonte, fez urn apêloThibau. E se olhasse Para nossa a populacão para plantar tomates
HistOria, antes da de outros povos, nos jardins. E quem não tiver jar-
teria encontrado o caminho exato dim? E claro, näo vai ter tomatele, de ha muito, ja teria procurado Ora, esta é muita boa! mujto
colaborar na organizaçao dêste es- engraçarja! ... Esta eu you levarfOrco produtivo.. 	 Para o rneu programa hurnorfstj-Como esta medida prejudica, es- Co da Rdio Guarani, no prOxjrnopecialmente, Minas Gerais, que tern sábado, de 20 as 21 horas. En-urn milhão de habitantes dependen- quanta isto, a populacão continuado do garimpo, aqui flea minha ad- an gustiada; 0 feijão, a Cr$ 500 averténcia ao Sr. Governador, Para quilo, sumiu da praça; não ha!que fique atent0 e recomende a 0 Sr. Secretdrjo deverfa fazer
quem couber a resolução do as- corn que a cidade fOsse abastecj-
sunto, Para olhar êste caso, ou que da. Ora, porque - êle 6 abastado,
S. Exa. se vaiha dos seus laços não se justtfica ser Secretdrjo dode amizade ou dos lacos partidd- Abastecjmento São coisas corn-rios corn a Ministro Mauro Thibau, pletamente diferentes, apesar das
ministrando-Ihe urn Conseiho, Para palavras serem parecjdas ne-
que não anuncie e menos ainda to- cessárjo que o Sr. Secretdrjo dome medidas desta ordem. 	 Abastecjinento trabaihe de verdadeSr. Presidente, Srs . Deputados e não fique apenas corn conversas.
esta notIcia ainda não alcancou to- Os jornais noticiararn o fato de ter
dos os rincOes do Brasil e de Mi- S. Ea. dito que, como Scretdrjo
nas Gerais; mas quando esta noti- do Abastecimento, não 1esejava
cia chegar, por exemplo, a cidade que a populacão mudasse as seus
de Jequital, onde de dois mil habi- hábitos do alimentacao, porque o
tantes, 1.500 vivern do garimpo, p0- Ministro sO gosta do alimentar.sedemos pressentir o que haverd de de came de bovinos. Coma grande
dramatic0 Para o destino daquelas criador, 0 clara, êle quer que a po-pessoas 	

pulaçäo sO so alirnente de came bo-.Assjm, penso que cumpro a rneu vina. S. Exa. acha que a peixe
dever Para corn a Revolucão, em näo 0 born alimento e que 0 desne-
prirneiro lugar, advertjndo ao Sr. cessOi-jo. TambOrn pudera, ao preco
Presidente da Repüb1ica da infe- em que estd a peixe em Belo Ho-
liz idOia do seu Ministro de Ener- rizonte, sO podem adquiri-lo aquê-
gia, e ao Sr. Governador, Para quo los que podern comprar came
não deixem que o Ministro esbu- todos as dias. A vantagem seria
Ihe do garimpo, aquêle a quem a que a peixe tivesse preço baixo,
vida não indicou outro destino. como no Govêrno do Sr. Maga-

O SR. PRESIDENTE - Tern a lhães Pinto, durante a gestäo dopalavra 0 sr. Waldomjro Lôbo. 	 Sr. Jorge Ferraz a frente daquela
O SR. WALDOMIRO LOBO - Não Secretaria. Aquela Opoca, peixe desei Se o Sr. Israel Pinheiro tomou 1.4 qualidade custava Cr$ 800 o qui-conhecimento do discurso quo fiz lo, justamene Para fazer concor-

ontem nesta Tribuna. As nossas réncia corn a came. Isso 0 quo tern
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Feijão prêto, carunchado, a Cr$
23.000 0 saco. ie urn absurdo! 0
chamado feijão-cavalo, a Cr$ 4800
quilo e outro absurdo! 0 que o Se-
cretário deve fazer ë abarrotar a
cidacle de feijão, de arroz, de fan-
nha, etc.. E' isto que 0 POVO quer.
o povo já não se interessa mais por
leite, por manteiga, porque OS pre-
cos são proibitivos. Está precisan-
do de generos de primeira neces-
sidade. Continuarei, nesta campa-
nha, na Tribuna da Assemblëia, -Ia-
zendo critiGas ao Sr. Secretário do
Abastecimento e a outros Secretá-
cretários que deixern de cumprir
o seu dever, ate que êles procurem
ajudar o Sr. Israel Pinheiro a gO
vemar Minas em ritmo de qualquer
coisa. De baião, de valsa, de "twist",
de qualquer coisa; porque di.ziam
que Minas seria governada em nt-
mo de Brasilia, mas não estd sen-
do. Acho que o prOpnio Governa-
dor devia ajudar a 51 mesmo, ía-
zendo uma reforma no seu Secre-
tari.ado.

- Esgotada a hora destinada 'a
Leitura e Apreseritacäo de Propo-
sicOes, segue-se a

DISCUSSAO E VOTAAO DE
PROPOSIcOES

o SR. PRESIDENTE - Estão
abertas as inscricôes para a Reu-
niao Ordinária do dia 1.0 de abrfl.

A Mesa lembra aos Senhores De-
putados que expirou 'as 24 horas de
ontem o prazo de 5 dias üteis, fi-
xado pelo Art. 154 do Regirnento
Interno, para a apresentacão de
Emendas ao Projeto n.-° 3.566166,
do Senhor Governador do Estado,
O qual fixa o efetivo da Policia Mi-
litar para o exerciclo de 1967.

Informa tarnbém que não foram
apresentadas Emendas. Vai o Pro-
jeto a Comissão de Segurança.

Sôbre a Mesa comunicação do Sr.
João Navarro, sôbre o falecimen-
to da Sra. Maria Cândida Aroeira
Neves, ocorrido nesta Capital. Ci-
ente. Cornunique-se.

SObre a Mesa, Requerimento do

Sr. Deputado Pinto Coelho que pe-
de, ouvida a Casa, seja consignado
nos nossos Anais urn voto de con-
gratulacSes corn a Uniäo Munici-
pal. de Alto-Mëdio São Francisco,
pelo êxito de sua 74 Reunião.

Em votacãO o Requerirnento. Os
Srs. Deputados que o aprovarn
queiram permanecer como se en-
contram. (Pausa). Foi aprovado.
• Requerimento do Sr. Deputado
Anibal Teixeira que pede urn voto
de congratulacöes corn a tJnião Mu-
nicipal dos Estudantes Secundá-
rios, pelo programa de realizacôes
que vern levando a efeito, em fa-
vor da classe estudantil.

Em votacâo. Os Srs. Deputados
que o aprovam queira!n perniane-
cer como estão (Pausa). Foi apro-
vado.

SObre a Mesa, Requenirnento do
Sr. Deputado Florivaldo Dias que
pede urn voto de . aplausos e con-
gratulacoes corn 0 Sr. Presidente
da Repüblica e corn o Sr. Diretor
da Cia. Vale do Rio Doce, Enge-
nheiro Oscar Oliveira, pela conclu-
sã0 das obras do POrto do Tuba-
rae, a ser inaugurado dia 1.0 de
abril prOximo.

Em votacão. Os Srs. Deputados
que o aprovam -queiram pernane-
cer corno se encontram. (ausa).
Foi aprovado.

Sôbre a Mesa, Requerimento do
Sr. Deputado Wilson Chaves que
pede urn voto de congratulaçOes
corn 0 Sr. Celso Melo de Azevedo
que hoje deix-a a Presidência da
CEMIG, pelo trabaiho all realizado.

Em votacão o Requenimento. Os
Srs. Deputados que o aprovani
queiram permanecer corno Se en-
contram. (Paus). Foj- aprovado.

- Vein a Mesa:

REQUERIMENTO

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

Requeiro a V. Exa., nos térmos
do art. 94 do Regirnento Intenno,
me seja concedida a palavra para,

corn fundamento no art. 95 do mes-
mo Regimento, cede-la ao Sr. De-
putado Odilon Rodrigues de Sousa
que tern assunto urgente e relevan-
te a trazer ao conhecimento da As-
sembléia Legislativa.

Sala das Reunióes, 30 de marco
de 1966.

(a.) Nicanor Armando.
O SR. PRESIDENTE - Defiro

o Requerirnento e fixo o prazo de
40 minutos. Tern -a palavra 0 Sr.
Odilon Rodrigues.

o SR. ODILON RODRIGUES -
Sr. Presidente, Srs. Deputados.

Convocado pelo Sr. Governador
José de Magalhaes- Pinto - para a
direção da Cia. de Arrnazéns e Si-
los do Estado de Minas Gerais, a
CASEMG., ali estivemos durante 3
anos, Os ültimos 3 anos da proflcua
administracão do ex-Governador
Magalhães Pinto. Nesta hora, em
que nos retiramos da direcão da-
quela Companhia, cumprimos o sa-
grado dever de comparecer perante
esta Casa para prestar contas da
nossa atuacão. Queremos, através
desta Tribuna e da imprensa que
nos acompanha nesta Casa, levar
a todo- o povo mineiro esta nssa
prestacão de contas - Feliz daquele
que, convocado para uma alta fun-
cão no Govêrno, pode, de cabeça
erguida, comparecer perante o p0-
vo para prestar contas de seu tra-
baiho, come nesta hora iremos ía-
zer. -

Não so prestaremos contas da
nossa administracão, que entende-
mos do flosso dever, mas quere-
mos também dar ciência a esta
Casa e ao povo rnineiro, do episó-
die lamentãvel da pretensa inter-
vencão na CASEMG, pretendida
pelo atual Govêrno. Este ato que
a imprensa divulgou, . que Os Co.
mentárics sucessivos dos nosso
jornais deixararn transparecer,
mais ou rnenos come êle se deu,
nOs temos o dever de detalh-lo
desta Tribuna, para conhecimento
não so do povo mineiro, como tam-

-bern de tOda a Nacão, porque êle
se revestiu de lances que precisarn
ser conhecidos. Ao final, portan-

to, da nossa breve exposicão, da
nossa breve prestaqao de contas,
prestaremos também conta do -epi-
sOdio que considerei inoportuno e
provocador. • 	 •

Recebemos, como Diretor Super_
intendente, a direção da CASEMG,
nos iMtimos dias de 1962. Portan-
to, Srs. Deputados, sob a nossa
responsabilidade, e a dos nossos
devotados conipanheiros da Dire-
toria, Dr. Luiz Felipe de A1meida
Filho e Deputado José de Castro
Botelho, tivernos o contrôle da
Cornpanhia nos exercIcios de 1963,
1964 e 1965. Recebemos a Emprê-
sa na cnista de urna crise admi-
nistrativa, corn o funcionalismo 'as
portas de uma greve e a Emprêsa
em situacão financeira urn tanto
dificil Relutamos em receber
aquela tarefa, que foi, afinal, co-
mo que urn imperativo do então
Governador que, numa demons-
tracao de confiança e aprêco, nos
convocara para aquêle cargo.

Não sou mnais Diretor daquela
Cornpanhia rnas, come signatãrio
do Relatónio e do Balanço, fui hon-
rado pelos atuais Diretores na dis-
tribuição entre os Senhores Depu-
tados, do folheto que contém o re-
sumo das nossas atividades admi-
nistrativas -

Portanto, tenho a honra de dizer
que distribuirnos, na manhä de ho-
je, Os relatOrios aos Srs. Deputa-
dos. Através deste fasciculo, Os Srs.
Deputados poderão verificar o que
fizernos. E, num lance de olhos, os
Senhores. verificarão, através dos
quadros, atravës dos graficos, o
crescirnento da CASEMG, nos ül-
timos três anos -

Comecariamos por demonstrar o
volume de mercadorias recebidas
nestes ültimos 5 anos da CASEMG,
sendo que, nos 3 ültirnos anos, en-
contrava-se esta Emprêsa sob nos-
sa responsabilidade -

Em 1962 foram recebidos cêrca
de 2.000.000 de sacas e nos anos
seguintes conseguimoS fazer cres-
car a armazenagem ate atingirmos
5.500.000 sacas em 1965.
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Como é do conhecimento de to-

dos aquêles qua militam nas areas
onde atua a CASEMG, suas ativi-
dades näo se restringem apenas a
armazenar mercadorias, mas f i-

nancia a coiheita e a sacaria.
Presta, portanto, urn acervo de
servico considerãvel.

Poderlamos, desde logo, demons-
trar 0 crescimento da nossa assis-
tência através do financiamento.
Os quadros elucidam bern êste
conj unto de servico, através do
crédito que a CASEMG propicia a
agricultura.

Financiamos sacarias, fretes
carretos e impostos, elevando esta
cifra de quase urn bilhão de eru-
zeiros no exercIcio de 1965. E o fi-
zemos corn recursos próprios, so-
correndo os agricultores nos mo-
mentos dificeis da coiheita, quan-
do êles estão exauridos nos seus
recursos financeiros, depois de
uma safra dispendiosa.

Existe outro sistema de finan-
ciarnento, muito vantajoso, prati-
cado pela CASEMG. E aquêle feito
através do "Warrant". Em 1961
proporcionou a agricultura urn fi-
nanciamento da ordem de ......
500.000.000 de cruzeiros; em 1962,
700.000.000; em 1963, subiu para
mais de 2,5 bilhOes, por via de
"Warrants".

Este sistema de financiamento
decresceu em 1965 porque houve
interferência da Comissão de Fi-
nanciamento da Producão, em vis-
ta de os precos dos produtos no
rnercado serem inferiores. Obteve a
CASEMG, para a economia mirieira
através daquele órgão federal, nada
menos de 20 bilhöes de cruzeiros,
0 que equivale a dizer que finan-
ciamos 4 bilhbes de cruzeiros e
carreamos pal'a a nossa agricul-
tura mais de 20 bilhöes qua, se
não fôsse a CASEMG, nâo se con-
seguiriam para a agricultura na-
quela hora difIcil e dramática.

Em prosseguimento, a uma prá-
tica all institufda pela Diretoria
anterior, da qual fazia parte urn
ilustre companheiro nosso, Depu-
taclo Expedito Tavares a acimis-

so ali Se processa sàmente atra-
yes do mérito.

E' de so louvar nesta hora a in-
troducão dêsse sistema por êste
ilustre companheiro qua, na sua
gestão, prestou os mai5 relevantes
servicos aquela Emprêsa, propici-
ando-nos a oportunidade de con-
tinuar aprimorando o sistema e f a-
zendo corn que a Companhia pu-
desse galgar posicOes mais vanta-
j osas nos anos seguintes. Recebe-
mos a Companhia corn 422 servi-
dores e a deixamos corn 453, corn
urn aumento, portanto, de apenas
29 servidores, no decurso de 3
anos, isto apesar de a Emprêsa
ter crescido na gama de Servicos
prestados e na assistência it Agri-
cultura, na assistência aos homens
do campo.
0 Sr. Expedito Tavares - No-

bre Deputado Odilon Rodrigues.
Eu estou ouvindo, atentamente, 0
discurso de V. Exa., no qual d
noticia it Casa do trabalho desen-
volvido por V. Exa. a. frente da
CASEMG. Eu conheci aquela Eni-
prêsa na qual, eventualmente, ocu_
pei a Diretoria Administrativa, no
periodo anteri;r ao de Vossa Exce-
lência. Sei das dificuldades qua a
Companhia enfrentou por longo
tempo, lificuldades criadapor in-
juncoes decorrentes principalmen_
te de uma nova politica que o
Govêrno Jãnio Quadros julgou de
born alvitre adotar, qual seja a de
retirar dos arrnazéns particulares
as depOsitos do IBC. Aquela provi-
dência do Govêrno Federal impor-
tou em grande decréscirno de re-
ceita para a Conipanhia qua se viu
a bracos corn problemas de suma
gravidade obrigando, permanente-
mente, o ex-Governador Maga-
lhães Pinto a interferir no senti-
do, inclusive, de colhêr dos Ban-
cos do Estado compromissos rela-
tivos a desconto dos "warrants"
no interior. Vossa Excelência sabe
qua, sem aquêle desconto do "war-
rant", não havia a seducão da cli-
entela. •A clientela depositante
não se via seduzida sem a possibi-
lidade da "warrantagern" do su

mercacloria. Lembro-me bern des-
ta providêncja do Sr. Governador
Magalhaes Pinto pois, aquele tem-
po, estive corn S. Exo. varias ye-
zes, e Sua Exa. jamais se descu-
rou dos propOsitos de dar àquela
Emprêsa condicöes de sobrevivên-
cia. V. Exa. é urn bataihador e
foi realmente o elemento qua corn
a tenacidade, a visão dos proble-
mas, e corn urn esfôrço permanen-
te, conseguiu superar aquela crise
qua, como disse, ao meu tempo,
decorreu, em parte, das restriçôes
dos depósitos do IBC, talvez o
malor depositante da Companhia.

Felicito V. Exa. pela brilhante
oracão, não tanto pelo qua ela re-
presenta de expressão, mas pelo
conteüdo de verdade qua encerra.
A Cia. de Armazéns e Silos do Es-
tado' de Minas Gerais passou por
crises sérias e V. Exa., depois da
nossa salda, motivada pela desin-
compatibilidade exigida por lei,
dinamizou aquela Emprêsa . Eu,
infelizmente, não tive mais noti-
cias do funcionarnento da CA-
SEMG e a Diretoria quo eu ocu.
pei era a Diretoria Administrativa,
urna Diretoria qua dizia respeita
mais ao funcionarnento interno do
pessoal.

Posso adiantar que os dados que
V. Exa. está mostrando a esta
Casa são convincentes. Felicito a
V. Exa., tanto pelo discurso,
quanto pela atuação qua V. Exa.
teve i-ia CASEMG e neste ensejo
agradeço as referências honrosas
feitas 'a minha modesta pessoa, as
quais acredito foram influenciadas
pela sua cordialidade e. pela ami-
zade que sempre nos unlu. V. Exa.
esta de parabéns. Não decepcio-
nou o Govêrno Magalhães Pinto
corn a sua atuacão na CASEMG.
Quando V. Exa. foi escoihido pa-
ra ocupar tal cargo, tinhamos a
antevisão do quanto V. Exa . p0-
deria fazer 'a frente daquela Corn-
paxihia, haja vista a participação
que teve na FAR,EM. 0 Govêrno
Magalhães Pinto muito lucrou, lu-
crando também o povo mineiro e
a Cornpanhia, corn a sua investi-

dura no cargo de Diretor da CA-
SEMG.

0 SR. ODILON RODRIGUES -
0 aparte de V. Exa, constituiu.
não SO motivo de honra pessoal
para êste modesto orador, mas
uma contribuição efetiva para
nossa exposição. V. Exa. foi quem
instituiu aquêle sistema de men-
to, e, graças a êle, pudemos recru_
tar novos servidores depois qua V.
Exa. por all passou, através de urn
regime rigoroso de apuração de
méritos, e conseguimos aumentar
bastante a nossa producão , corn
apenas o aumento de 29 servido-
res no decurso de 3 anos. Alguns
foram exonerados, outros convo-
cados, exatamente porque o siste-
ma de ménito foi, realmente, cum-
prido au.

Escolhemos bons servidores qua,
ao lado de outros extraordindrios,
qua all encontramos, foi p05-
sivel realizar grande obra. Nenhu-
ma Emprêsa podera progredir se
não tiver uma base de sustenta-
cão na sua estrutura, no seu pes-
soal. A CASEMG, a esta altura,
posso proclamar tranquilo, possui
uma equipe de servidores do inaior
gabarito e do melhor quilate e, as-
sim, no decurso de 3 anos, pude-
mos prestar valioso5 servicos a Ml-
nas Gerais.

Devo responder a uma espécle
de indagacão contida no s e u
aparte, nobre Deputado Expedito
Tavares. Realmente, 0 IBC passou
a adotar, da sua adrninistracao
para frente, uma nova politica de
não depositar café em armazéns
particulares. 0 IBC construlu ar-
mazéns por todo 0 pais para guar-
dar o café qua adquiria, e ate hoje
continua g u a r d a n d o, o seu
prOpnio café. A CASEMG deixou
de t8-lo como o seu grande clien-
te. Procuramos, então, 'a mingua
de depositantes, conquistar outras
Creas e assim foi qua conseguimos
recuperar a CASEMG, porque o
IBC continuou alheio 'a CASEMG,
mantendo depósitos sômente em
Belo Horizonte, Três Rios e Mon-
tes Claros, 0 que jã se dava ao
tempo de V. Exa. Assim acredito
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t&-lo atendido prestando êste es-
clarecimento a V. Exa. que bern
dernonstrou conhecer o problema.

No que tange ao "warrant", devo
dizer que continuamos êste traba-
Iho que V. Exa. iniciou buscando
na rêde bancária aquela contribui-
ção, que era de capital importân-
cia e conseguimos, em tôda a rêde
bancária do Estado, urn amparo
admirável e foi através dêste am-
paro da rêde bancária que pude-
mos elevar o nOSSO financiamento,
atrav65 do "warrant", para 6,5 bi-
lhöes no ano de 1964. Em 1965,
Para 4 bilhöes e não foi a mais,
a 10 bilhôes, ou talvez a 15 bllhôes,
porque a Comissão de Financia-
mento e Produç5.o começou a ope-
rar. Mas a rêde bancária de Mi-
nas, colnpreendeu o alto sentido
social do auto-financiamento a
agricultura. As carteiras de crédi-
to agricola dos Bancos particula-
res também acoiheram n o s s o s
"warrants". Ao Sr. Goverriador
Magalhães Pinth, que foi incansá-
vel em recomendar aos Bancos o
desconto dos nossos "warrants"
creditamos guande parte do nosso,
êxito neste particular.

0 Sr. Lélis Chave - Estou ou-
vindo corn atenção V. Exa. porque
a CASEMG é urn dos Orgos de
economia mista que mais me tern
interessado, pois sou funcionário
do Banco do Brasil e também pro-
dutor rural, numa região de gran-
de prc'dução agricola, O Triângulo
Mineiro. Quero tributar a mi-
nha admiraçao, não so it Direto-
na da CASEMG, mas também a
t o d o s o s funcionários daquela
Companhia. Ha dois anos atrãs, ti-
ye a oportunidade de procurar V.
Exa. a fim de faser alguns .estu-
dos sôbre a possibilidade de Se
abrir alguma agência no interior
de Minas, especialmente no Triân-
gulo Mineiro. Corn satisfaçao, ye-
flho manifestar, de püblico, - a
atencao e 0 carinho corn que V.
Exa. atendeu ao meu pedido. Dis-
cutimos os diversos problemas, lo-
calizando nos mapas as Zonas
Agricolas, as rodovias, o escoadou-

ro de diversos gêneros alimentIcio
e, corn satisfaçào, venho dizer que
o pedido que fiz a V. Exa. fol
atendido. Em Campina Verde, ja
está bastante adiantado e espera-
mos que, neste ano, esteja funcio-
nando urn armazém da CASEMG.
Quero prestar, tambérn, urna ho-
menagem aos funcionnjos da CA-
SEMG, pois trabathel corn êles
muito de perto e corn o major Ca-
rinho êles me atenderam. Traba-
Iharn corn afinco procurando, ao
mesmo tempo, servir o produtor,
no máximo Este e realmente urn
Orgão que faz jus a Administracao
mineira e do qual muito nos orgu-
ihamos.

o SR. ODILON RODRIGUES -
Agradeço a contribuiço de V. Exa.
e agradeco também as referências
aos servidores da CASEMO. Real-
mente, creditamos a êstes funcio-
nánios o êxito da nossa adminis-
traçäo. Temos uma' equipe admi-
ravel clue se aprimora, dia a dia,
através de cursos e de estirnulos
que Ihes proporcionamos e através
da partichpacao dêles nos lucros da
Emprésa. Não So a terra de V.
Exa., mas também outras local!-
dades estäo sendo beneficiadas.
Estamos construindo iG unidades
corn capacidade para 5501 mil sacas
que, dentro de poucos dias, estarão
funcionando na sua plenitude.
Demos o nosso esfOrco no sentido
de proporcionar regiôes de alta
produçao agricola, melhor assis-
tência para que a. producão seja
major, no futuro. Temos a infor-
mar a Casa e ao povo mineiro, que
o resultado financeiro da Compa-
nhia fol dosrnais auspiciosos, no
exercIcjo findo. Deu-nos notIcia o
ex-Diretor Expedito Tavares que,
em 1961 e 1962 a CASEMG enfren-
tnu srha crise. Conseguimos, men-
c& de Deus e do nosso esforço,
transformé-la na grandiosidade
que é. Em 1963, obtivemos urn
superavit de 69 milhoes; em
1964, de 32 milhOes; em 1965, 10-
mos a mais de meio bilhão de
cruzeiros, assim demonstrados:
358 de lucro 1iquio, 55 mithOes na

participacão do lucro da Emprêsa
pelos servidores, 12 milhOes da
participação de 1964 , que foi paga
em 1965, e 140 mhlhOes de lucro na
sacarha estocada que foi escritura-
da pelo custo histOnico e não pelo
preco-dia, totalizando, por isso
mesmo, perto de seiscentos mi-
lhOes de lucros efetivos.

Essas duas parcelas, de 12. e 140
milhOes, estão consignadas na pro-
pnia Ata da Assembléia Geral que
aprovou nossas contas e que se
refere, textuaimente, a êsses dois
detaihes, que implhcam no aumen-
to do lucro efetivo que consegui.
mos para o exercicio undo.

Assim, Sr. Presidente, Srs. Dc-
putaclos, em linha5 gerais demons-
trarnos a nossa atuação a frente
da CASEMG. Devo dizer que esta
vitOnia não é do Diretor-Superin-
tendente apenas; é da Dinetonia,
corno dos Conselhos e, sobretudo,
dos senvidores - A administração
tern a consciência tranquila por-
que cumpriu corn fidelidade seu -
dever e foh, apesar disso, surpre-
endida por uma medida vexatOnia,
provocadora e humilhante do a-
tual Govêrno, que temos também,
por dever, de denunciar.

Ao empossar-se o atual Gover-
nador, enderecamos-lhe uma carta
em que depositamos em suas mãos
o cargo de Diretor Superintenden-
te da CASEMG. Decornidos 15 di-
as, exatamente, Lomos surpreen-
didos pela visita de urn cidadão,
funcionário püblico dos mais hon-
rados que conheço, o ex-Diretor da
CASEMG, Sr. Alberta Silva Araü-
jo, que lá foi acompanhado de urn
Coronel da Forca Püblica dizen-
do ter sido nomeado para urn car-
go que êle mesmo nao sabia defi-
fir. Em ültima anélise, dava-nos a
impressão de tratar-se de uma es-
pécie de intenvencão. Entendemos,
naquela hora, como agora mais
ainda, que não se justificava aque-
la providência governarnental,
pois caberia ao Govêrno do Esta-
do substituir Os Diretores demhs-
siondnios, mas nunca afrontá-los e
humilhá-los.

A Diretonia que estava dernissi .o-naria e a guardava no cargo, ape-
nas os seus sucessores, não ad-
mitinia p u d e s  e 0 Govênno, sem
ten, sequen, dado resposta it carta
do Diretor que pedia demissão,
m andar urn interventor para aque-
Ia Companhia, dando a opinião
püblica a tniste impressão de que
poderia haver algo de anonrnal
na Emprêsa. Como tlnhamos a
consciência tranquila de que a
nossa administnacão podia ter en-
ros, mas erros de inteligência e
nunca de vontade, pudemos, na-
quela altura, dizer ao Govennador,
como dissemos na opontunidade ao
pretenso intenventor, que desafid-
varnos 0 Govennador, que desafid-
vamos a quem quer que fôsse, pu-
desse sen encontrado qualquer ato
daquela Dhretonha , que não fOsse
contido dentro das estnitas nor-
mas do manual administrativo. Be
tikremos, porventura, qualquer ato
d u v id o s o, serIamos então por
aquela iritervenção; iniamos, en-
tao, envolver êste interventor, de
modo a que o seu relatOnio näo
nos fôsse desfavorável. Mas, pelo
contnánho, repelinios, ate corn cer-
ta brutalidade, ate corn aspereza,
aquela pretensa intenvenção, pon-
que tinhamos, como temos, a cons-
ciência tranquila. Vdrios ernissá.-
rios do Governador pretenderam
esclarecer não se tratar de uma
intervençäo, mas, tao sômente, do
envio de urn cidadão que preten-
dia buscar dados para orientacao
do Govêrno. E o Sr. Secretánio da
Agricultura, urn dos emissánios do
Sr. Governador do Estado, telefo-
nou-me naqueles dhas de cnise, na-
queles dias da nossa repulsa a in-
tervenção, naqueles dias em que
diziamos ao Interventor que en-
quanto fôssemos Diretor-Supenin-
tendente da Ernprêsa, êle au näo
entrania. Telefonou-me o Sr . Se-
cretdnio, dhzendo textualinente o
seguinte: o Governadon não pre-
tende fazer intervencão; o Go yer-
nador não poe ern düvida a sua
administnaçao, etc., etc. 0 que S.
Exa. quen e apenas 0 seguinte -
aqui chamo a atenção dos Srs. De-
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putados para a gravidade das pa-
lavras do Sr. Secretário Evaristo
de Paula, falando, por certo, em
name do Governador - dizia êle:
sendo o Sr. Israel PinheirO urn
homem discutido no Brasil inteiro
pelo seu passado, tendo sido pôsto
em düvida o registro de sua can-
didatura e a sua posse, precisava
S. Exa. de dernonstrar as grandes
Areas da Nacão, que êle não era
aquêle homem duvidoso; pelo con-
trrio, era urn homem zeloso na
aplicação dos dinheiros püblicos e
tanto o era que estava fiscalizan-
do e policiando a administraçao e
revendo Os atos do Govêrno ante
nor. Respondi ao Sr. Secretário
que o Sr. Israel Pinheiro, para
demonstrar que não era o homem
sObre o qual se levantaram aque.
las düvidas, não precisava pôr em
dUvida a honra alheia, pôr em dü-
vida a Diretoria da CASEMG. Por
isto repeli o Interventor, ate corn
palavras impublicáveis, que não
devo repetir desta Tribuna. E que,
naquele instante, qualquer cida-
dão, mesmo do mediana capacida.
de de reação, usaria expressôes
mais fortes e mais contundentes.

Assim, Srs. Deputaclos, se deu o
episódio. Diante daquelas pala-
vras do Sr. Secretárjo da Agricul..
tura, mais nos convencemos de que
não deveriamos aceitar, como não
aceitamos , a intervencao. Renun-
ciamos a Diretoria-Supenintenden-
te, diante do Conseiho Adminis-
tivo e da Diretoria que, pelo art.
31 do Estatuto Social, nos autori-
zava a tanto. A Diretoria e o Con-
seiho elegeram, então, o nôvo Di-.
retor-Superintendente, tirado - dos
própnios quadros dirigentes d a
Companhia. E saimos de cabeca
erguida, podendo dizer, perante
esta Casa, quo cumprimos nosso
dever como administrador e curn-
pnimos, também, o nosso dever,
zelando pela honra, pela digni-
dade da administracão e de to-
dos os servidores da Companhia.
pois, em ültima análise, aquela
arremetida, aquela grosseria atm-
gia desde o Diretor ate o mais mo-
desto servidor, pois todos êstáva-

mos irmanados num sO propósito
e nuni so pensamento: outra coisa
näo faziamos, senão trabaihar pe-
lo crescimento da Eniprêsa e para
que aumentasse o sen prestigio
perante a opiniao püblica do Es-
tado e do Pals.

Assim, Sr. Presidente, ja que se
escoa 0 nosso tempo, terminamos
as ncssas palavras, considerando
como lidas, as cartas que ding!-
mos a0 Sr. Governador do Estado,
aos membro5 do Conseiho de Ad-
ministraçao; Diretonia da OASEMG
e ao Sr ilder Aureijano Chaves,
que, naquele instante, também
participava do episOdio, como de-
legado da Bancada da ex-tYDN.

Passo a Taquigrafla, para que
conste come parte integrante do
meu discurso, estas 4 correspon-
dências. Posso afirmar a todos
que a CASEMG se encontra em
situação das mais ixiVejáveis, prin-
cipalmente agora , ao término do
Govêrno do Sr. Magalhães Pinto,
que foi, sem düvida alguma, em
todos os setores, urn dos melhores
que Minas ja teve.

Temos o dever de dizer ao povo
mineiro estas verdades, como as
disse ha poucos instantes o Dc-
putado Wilson Chaves, esclare,en-
do a atuacao da CEMIG, noGo-
vêrno Magalhaes Pinto.
• Comprometo-me Sr. Presidente,
a ocupar a Tribuna dentro de di-

• as, para esciarecer outros detalhes
a respeito da CASEIVIG, e que não
me f 01 posslvel faz6-lo agora, em
virtude da exiguidade do tempo.

Asseguro, inais uma vez, que es-
tarei a disposicão de quantos de-
sejarem informaçOes a respeito da
CASEMG, quer na Tribuna, ou fo-
ra dela, pois estou em condicOes
dc prestar êsses eselarecimentos.

As cartas a que me referi estão
assim rdigidas

"Belo Horizonte, 18 de fevereiro
de 1966.

Exmo Sr.
Deputado Aureliano Chaves de

Mendonça
DD. Lider da Ivlinoria na Assem.

bléla Legislativa do Estado.

Assembléia Legislativa
Capital.
Prezado amigo.
Tendo sido o distinto compa-

nheiro designado pela nossa Ban-
cada para tratar corn o Senhor
Governador do Estado sôbre o epi-
sOdio da "iiitervenção" na CA-
SEMG, cumpro o dover de levar
ao seu conhecimento e de todos
os nossos companhemros Os deta-
flies do ocorrido:

1 - Em 2 do corrente mês, en-
derecei carta ao Senhor Governa,
dor do Estado, renunciando ao meu
cargo de Diretor-Supenintendente
e comunicando-lhe que permane-
cenia no pOsto ate quo me fôsse
dado sucessor para quo não hou-
vesse solucäo de continuidade nos
negOcios da Companhia;

2 - Decorrido meio mês, scm
qualquer pronunciamento por par-
te de S. Exa., fui surpreenclido
corn a publicacão na pnimemra pa-
gina do "Minas Gerais", de 15 do
més em curso, através da qual o
Governador designava uma espé-
cie de "interventor" para a CA-
SEMG, a guisa de ter urn "repre-
sentante pessoal" na Emprêsa , pa-.
ra coletar informaçOes, etc.;

3 - 0 pedido de informaçöes Se
feito por processo mais adequado,
como seja por oficio, etc., não te-
na nada de anormal e me propor-
cionaria grande satisfacão e ale-
gnia, pois a Companhia se encon-
tra em situação invejável, corn urn
superavit de 413 milhOes de cru-
zeiros no exercicio undo, quando
é sabido que a recebi corn sucessi-
vos "deficits" annals que a coloca-
yam em situacão de inferioridade
perante as demais emprêsas mis-
tas do Estado;
4 - Secnetáric s de Estado e o

próprio filho do Governador do
Estado pretenderam convencen--
-me de quo nã0 se tratava de in-
tenvençao, corn o que não pode-.
na concordar.

0 Secretário da Agricultura de-
clarou-me que 0 objetivo do Sr.
Israel Pinheino em prornover no-
meacOes de "representantes" corn
publicação através do órgäo ofi-

cial era outro niais importante,
descendo a detaihes que conside-
rei tao graves e ate criminosos 0
excusos que Os denunciarei a Na-
ção, através da Tribuna da As-
sembléia Legislativa, para onde
mel no momento oportuno;

5 - 0 fato C que eu, como a pes
soa visada, face a minha posicão
polItica e como Dinetor-Superin-
tendente, pon isso mesmo, corn
maiores responsabilidades na Di-
reção da Companhia, não podenia
aceitar a provocação e neagi,
passando o cargo ao Conselho de
Adrninistração e a Diretoria nos
têrinos do Art. 31, do estatuto so-
cial da Emprêsa, divulgando Os f a-
tos pela irnprensa, confonrne no-
ticiários dos jornais "Estado de Mi-
nas", "Diánio de Minas" e "0 Diá-
rio", de 19 do connente;

6 - Fiz, juritamente corn os
meus honrddos, companheiros da
dineção e corn a devotada colabo-.
ração de todos Os servidones da
Emprêsa, uma administnaçao Su-
mamente honesta e corn grandes
proveitos pana a agricubtura ml-
neira, confornie consta do Reba-
tório, jé divubgado pela imprensa,
e näo podenia permitin tao rude e
cniminosa investida a mini-ia ho-
norabibidade;

7 - A minha administração na
CASEMG, em 3 anos do intenso
labor, poderá ser devassada como
bern o entenderern os "Senhores"
do GovCrno, e nela não encontra-
rão cmos senão do "intoligência",
pôsto que êrro da vontade não
existe, graças a Deus;

8 - Entrej para a CASEMG corn
pequena dIvida pessoal de 3 mi-
bhOes e 500 mil cruzoiros e saio
corn urn dCbito de 10 rnilhOes, de-
pols de haver alienado bens no
valor de mais de 5 milhOes.

Saio mais pobre do que entrei,
porém corn a consciência tranqui-
ba do deven cumprido, tendo sa-
bid0 corresponder a confianca em
mim depositada pelo eminente
Governador Magalhães Pinto e re-
vigorar o respeito que sempre me-
reel dos meus amigos e concida-
dãos; 	 -
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9 - Salo coin a cabeca erguida,

tendo a presenciár e apoiar Os
meus ültimos atos, 0 meu quase
octogenário e extreinado pai, que
para aqui se transportou para em-
prestar-me aquêle apoio moral
corn que sempre me estimuiou, no
decurso de 46 anos de vida sim-
ples, mas honrada e digna dêles,
e de meus filhos, aos quais não
legarei as fortunas resultantes do
ilicit , mas a sagrada fortuna da
dignidade e da honra.

Agradeco-lhe e aos integrantes
da nossa bancada o apoio que me
deram, renovo-Ihe, ao ensejo, o
testemunh0 de rneu aprêço e da
minha admiração.

Do amigo e correligionario,
(a.) Odilon Rodrigues de Sousa".
"Belo Horizonte, 18 de fevereiro

de 1966.
Ao Conseiho de Administracao

e a Diretoria da "CASEMG".
Nesta.
Prezados Senhores.
Face ao ato do Senhor Governa-

dor do Estado, publicado no "Mi-
nas Gerais" do dia 15 do corrente
mês, designando uma espécie -de
"interventor" para. a CASEMG, a
como não o aceito em hipOtese áI-
gurna, face ao meu passado de ho-
mern püblico e 'diante da extraor-
dinãria administração qua fizemos
nestes três anos, renuncio ao meu
cargo de Diretor Superintendente.

Os nossos arquivos al estão a
disposiçao de quem quer que seja
a as nossas contas comprovam a
lisura de nossa conduta.

A atitude do -Govêrno, além de
provocadora, é insOlita e tern urn
enderêco certo: a minha pessoa.
Quer o Senhor Governador Israel
Pinheiro levar a düvida, quanto
ac meu honrado nome, a opiniao
public a. 0 objetivo estritamente
pessoal está positivado, de manei-
ra eloquente e insofismável. E eu
o repilo , corn energia e decisão,
levando a imprensa e ao povo, a
quem devo satisfaçao, o meu pro-
testo veemente.

A imprensa da Capital ("Diário
de Minas" de 17-2-66), sob o titulo

"Falta de Tato", apreciando as in-
tervençôes diz:

"Mas não e tolerável que o mes-
mo tratamento seja distribuido
para quem tern débitos e outros
que näo possuem culpa no cartO-
rio. A veiha história de pagarern
os justos pelos pecadores".

Deixo a CASEMG de cabéca er-
guida e corn honra, comb honra-
damente a conduzi, j untamente
corn os senhores, durante três anos
de proveitoso e intenso trabalho,
bern retratado no nosso balanço,
já aprovado palo Conseiho Fiscal.

Pelas conversas que mantive
corn vários Secretários de Estado
e corn o Senhor Israel Pinheiro Fl-
iho, que me procuraram em norne
do Senhor Governador do Estado,
e, principalrnente pelo que me dis-
se o Secretário da Agricuitura,
posso assegurar-ihe que o motivo
da pretensa "intervenção" na CA-
SEMG e nos demais Orgãos gover-
namentajs tern urn outro obj etivo
que considero crirninoso e excuso.

Tao grave foi a revelacao que
me fez o dito Secretário, que irei
para a Tribuna da Assembléia Le-
gislativa, oportunarnente, para de-
nunciar o fato it Nacão.

Vaiho-me da oportunidade para
solicitar a Vs. Ss. seja mimeogra.-
fado e distribuido aos nossosser-
vi1dores o discurso que preparara
para a transmissão do cargo ao
meu sucessor em 28-2-66, por oca-
sião da Assembléja Geral da Corn-
panhia, como uma espécie de des-
pedida e agradecirnento pela co-
laboraçao que me deram, em trés
anos de administraçao.

Esta carta, que dirigi ao Go-
vernador do Estado e a -min.ha cia-
claração cia bens fazem parte in-
tegrante da rninha despedida e
desejo sejam distribuidas também
aos rneus servidores.

Quero, ao ensejo, agradecer-lhes
as sucessivas provas de apreco
pessoal e de inteira colaboracao a
minha administração, formulan-
do-Ihes os melhores votos de feli-
cidade pessoal, extensivos aos seus
farniliares.

Corn urn abraço do amigo,

(a.) Odilon Rodrigues de Souza".
"Belo Horizonte, 18 de fevereiro

de 1966.
Exmo. Sr. Governador Doutor

Israel Pinheir0 da Silva.
Palácio da Libertlade - Capital.
Prezado Senhor Governador:
Tao logo V. Exa. assumiu 0 Go-

vêrno do Estado, coloquei em suas
mãos o meu cargo de Diretor Su-
perintendente da CASEMG, nos
têrrnos da carta que aqui trans-
crevo:

Belo Horizonte, 2 de fevereiro
de 1966.

:Senhor Governador:
Ao cumprimentá-lo por sua in-

vestiidura no Góvêrno do Estado,
quero colocar nas mãos de Vossa
Excelência o cargo 'de Diretor Su-
perintendente da Coinpanhia de
Arinazéns e Silos do Estado de Mi-
nas Gerais. 	 -

A fim de que os negócios da Em-
prêsa não sofram solução de con-
tinuidade, perrnanecerei no exer-
cicio da Diretoria, ate que Vossa
Excelência haja por bern reformu-
lar o quadro administrativo da CA-
SEMG.	 -

Ao ensejo, apresento a Vossa
Excelência Os meus protestos dc
distinta consideracão.

Atenciosaménte,
(a.) Odilon Rodriguez de Sousa

- Diretor Superintendente.
Sern que obtivesse qualquer res-

posta de V. Exa., ful procurado
pelo Doutor Alberto Silva Araüjo,
acompanhado do Coronel da For-
ça Püblica do Estado, que se dizia
designado para levantamnentos na
CASEMG, conforme ato publicado
no "Minas Gerais", de 15 do cor-
rente.

Esperava eu 0 substituto que
deveria assumir as funcOes qua
ocupo e jão urn interventor.

0 Secretario do Govêrno e o seu
assessor e filho, Dr. Israel Pinhei-
ro Filho, assegurararn-me, ontem,
em nome do Govêrno, que fariam
publicar pela imprensa esciareci-
rneimtos clue mostrariarn não se
tratar de intervenção. Mas, scm
que tais publicacOes se fizessem,

os dois ref eridos cidadaos volta-
ram hoje ao meu Gabinete, dizen-
do que S. Exa. estava exigindo
que os mesmos assumissem, de
pronto, suas funçOes. Assirn, a
palavra do Secretário do Governo
e de seu assessor deixava de ter
valia. - Perceben1do o sentido de
provocacão e o propãsito de humi-
ihar-me, deliberei, ao inves de
acoiher os "interventores", entre-
gar o meu cargo ao Conselho de
Adrninistracao e a Diretoria da
CASEMG, nos térmos do art. 31 de
nosso Estatuto Social. -

Atenciosarnente,
(a.) Odilon Rodrigues de Sousa.
Ao concluir, Sr. Presidente, de-

vo dizer que estou em condicOes
de prestar conta ao povo de ml-
nha atuacão it frente de uma em-
prêsa püblica. Praza Deus possam
todos Os nossos homens püblicos
tar condiçOes idênticas.

Estou em condiçOes de voltar,
corn honra e dignitiade, ao convi-
vio dos meus concidadãos.

- Esgotada a hora destinada a
1.4 Parte da Reunião, passa-se a

2.a PARTE DA ORDEM DO DIA
QUESTAO DE ORDEM

O SR. AThOS VIEIRA DE AN-
DRADE - (Pela ordem).

Sr. Presidente, verifico que o
prirneiro Proj eto constante da Pau-
ta, para votacão de hoje, é o de
n9 3.577, do Sr . Governador do Es
tado, o qual autoriza a doacão de
Area de terreno ao Govêrno Fede-
ral para funcionarnento de Cen-
tro Regional de Pesquisas Educa-
cionais "João Pinheiro", do Minis-
tério da Educação.

Apesar, Sr. Presidente, do inte-
rêsse que certamente esta Casa
tera em votar éste Proj eto verifi-
ca-se que nao hái ndmero para se
fazer a votacão. E, niormente, a
falta de "quorum" decorre especi-
almente dos Srs. Deputados que
estao mais ligados ao atual Go-
vêrno. Portanto, deveriam Os Srs.
Deputados do Govêrno hornena-
gear o Sr. Govern gdor, votando
os Proj etos de interêsse de S. Exa.
O que nao compete a nOs que não
nos filiamos a êste Govêrno, a
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obrigação de votar êste Projeto.
Não havendo nümero 7 solicito a V.
Exa. que determine a suspensão
dos nossos trabalhôs.

CHAMADA

o SR. PRESIDENTE - A Mesa,
em atenção a procedente questão
de ordem do Deputado Athos Vi-
eira de Andrade, vai determinar
ao Sr. Secretãriø que faca a cha-
mada dos Srs. Deputados, possi-
bilitando, assim, a continuaçao
desta reunião.

Convoco o Sr. Deputado Alvimar
Mourão para funcionar como 1.9
Secretãrio e fazer a chamada dos
Srs. Deputados.

o SR. SECRETARIO - (Faz a
chamada)

o SR.. PRESIDENTE .- A Mesa
vai proceder a 2.a chamacla dos
Srs. Deputados.

o SR. SECRETARIO - (Faz a
2.a chwriada).

- Feita a chamada, deixam de
responder os Senhores:

Ledo Borges -, João Navarro -
Reny Rabello - Pinto Coelho -
Anuar Fares - Agostinho Campos
Neto Alvaro Sales - Anibal Tei-
xeira - Ataliba Mendes - Batista
Miranda - Carlos Megale - Da-
niel de Barros - Delson Scarano

Dermeval Pimenta Filho - Do-
mingos Jório - Expedito Tavares

Geraldo Quintão - Gomes Mo-
reira - Herrneljndo Paixão - Ho-
mero Santos - Hugo Castelo Bran-
Co - Ibrahim Abi-Ackel - Jairo
Magalhães - Jarbas Medeiros -
Jorge Vargas - João Luiz de Car-
valho - Joaquim de Melo Freire
- José Augusto - José de Castro
- Ladislau Sales - Lourival Bra-
sil - Lücio de Souza Cruz - Mau-.
riUo Cambraia - Luiz Junqueira
- Maria Pena - Marta Nair Mon-
teiro - Nicanor Armando --Or-
lando Andrade - Otelino Sol -
Paulino Cicero - Pires da Luz -
Salim Nacur — Sebastlão Anastá-
do - Sette de Barros - Sinval
Boaventura - Valdir Melgaco -
Waldir Morato - Wa1thon Gou-

lart - Wilson Modesto - Wilson
de Paiva - Wilson Tanure.

O SR. PRESIDENTE - Estão
presentes 30 Srs. Deputados. Não
ha nünero para votação, mas ha
"quorum" para discussão.

l.a discussão do Projeto no 3.577
/66, do Sr. Goverriador do Estado,
o qual au.toriza doacão do area de
terreno ao Govêrno Federal, para
funcionamento do Centro Regio-
nal de Pesquisas Educacionais "Jo-
ão Pinheiro", do Ministérlo da
Educação.

Para discüti-lo, tern a palavra 0
Sr. Deputado Athos Vieira de An-
tirade, anteriormente inscrito.

O SR. ATHOS VIEIRA DE AN-
DRADE - Sr. Presidente, antes
de iniciar a discussão desse Pro-
jeto, p0550 contar , da Tribuna,
que presentes estão apenas 16 Se-
nhores Deputados. Portanto, não
h. nUmero para a discussäo do
Projeto, pelo querequejro a V.
Exa. a suspensão dos flossos tra-
bathos

CHAMADA

O SR. PRESIDENTE, -. A Mesa,
tendo em vista a procedéncia da
questão tie ordem, nolneia secre-
tário "ad-hoc" o Sr. Deputado Jo-
ão Bosco para fazer a chmada
dos Senhores Deputados, a fim de
se constatar a existência de "quo-
rum".

o SR. SECRETARIO - (Fas a
chamada)

- Feita a chamada, deixam de
responder os senhores:

Ledo Borges- João Navarro -
Reny Rabello - Pinto Coelho -
Anuar Fares - Agostinho Campos
Neto - Altair Chagas - Alvaro
Sales - Alvimar Mourão - Anibal
Teixeira, - Atailba Mendes - Au- '
reliano Chaves - Batista Miranda
- Carlos Megale - Daniel de Bar-
ros - Délson Scarano - Derme-
val Pimenta Fliho - Domingos Jo-
rio - Expedito Tavares - Geraldo
Quintão - Gomes Moreira - Ho-
mero Santos --Hugo Castelo Bran-
co - Ibrahim Abi-Ackel - Jairo
Magalhäes - Jarbas Medeiros -

Jehovah Santos - Jorge Ferra.z -
Jorge Vargas - João Luiz tie Car-
valho - Joaquim de Melo Freire -
José Augusto - José de Castro -
Ladislau Sales - Lourival Brash
- Lücio de Souza Cruz - Maurl-
ho Cambraia - Luiz Junqueira -
Maria Pena - Marta Nair Mon-
teiro - Orlando Andrde - Ote-
lino Sd - Paulino Cicero - Pires
da Luz - Raymundo Albergaria -
Salim Nacur - Sette de Barros -
Sinval Boaventura - Valdir Mel
gaco - Waldir Morato - Waldo-
miro LObo - Walthon Goulart -
Wilson Modesto - Wilson tie Pai-
va - Wilson Tanure.

0 SR. PRESIDENTE - Respon-
deram it chamada 26 Srs. Depu-
ta1dos. Não ha "quorum" para dar
prosseguimento aos nossos traba-
Ihos.

ENCERRAMENTO

- A Mesa encerra a Reunião e
convoca Os Srs. Deputados para as
Extraordiriárias, de logo mais, as
21,00 horas, corn Ordem do Dia já
anunciada e publicada, e para a de
amanhã, as 9,30 horas, corn a se-
guinte Ordein do Dia:

ORDEM DO DIA

Reunião Extraordinária

31-3-66

As 9,30 horas:

Discussão dos vetos totals opos-
tos As ProposicOes de Lei ns.:

3.454 que autoriza a criação de
Ginásio Estadual na cidade de Be-
tim.

4.341, que autoriza 0 Poder Exe-
cutivo a receber loacão de terreno.

4.430, que cria o Coléglo Corner-
cial Oficia1 dè Alvinópolis.

4.466, que autoriza doação de
acOes ao Estado e contém outras
providências.

4.540, que autoriza a instalacão
de pagadoria na cidade de Montes
Claros.

ORDEM DO DIA

1-4-66
l .a Parte:

Das 14 as 15 horas:

Leitura e aprovação da Ata.
Expediente, inclusive leitura e

apresentacao de pareceres, proje-
tos, .comunicaçOes, requerimentos e
indicaçOes.

Das 15 à 16 horas:

Discussão e votação de parece-
re$, requerimentos, comunicaçOes
e indicacôes:

Discussão e votação de redaçoes
finals. .

2.a Pa.rte:
Das 16 as 17 horas:

• Prosseguirnento da l. a discussão
do Projeto n° 3.577/66, do Sr . Go-
vernador ¼10 Estado, o qual auto-
riza doação de area de terreno ao
Govérno Federal para funciona-
mento de Céntro Regional tie Pes-.
quisa5 Educacionais "João Pinhel-
ro", do Ministério da Educação.

2.a discussão do Projeto nc 3.484
/65, do Sr. Governador do Estado,
o qual cria Coléglo Normal Oficial
na cidade tie Abaeté.

2.9 discussão do Projeto n11 3.485
/65 do Sr. Govemuador do Estado,
o qual cria o Coléglo Comercial
Oficial de São Lourenço.

2.9 discussão do Projeto n° 3.495
/66, do Sr. Governador do Estado,
o qual eria o curso secundário de
20 ciclo no Colégio Normal Oficial
"Vital Brasil", de Campanha.

2' discussão do Proj eto n o 3.499/
/66, do Sr. Governador do Estado,
o qual autoriza a instituicão da
Fundacão Faculdade tie Filosofia e
Letras de Guaxupé.

2.9 discussão do Projeto n 3.508
/66, do Sr. Govemnador do Estado,,
O qual concede auxIlio financeiro
ao Sindicato dos Assistentes So-
dais do Estado tie Minas Gerais.
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2.a dlscussão do Projeto n° 3.526

166, do Sr. Governador do Estado,
o qual autoriza 0 Govêrno do Es-
tado a permutar iinOvel corn a So-
ciedade Concepcjonjsta do Ensino.

2.4 cIISCUSSãO do Projeto n.° 3.560
/66, do Sr. Governador do Estado,
o qual abre a Secretaria de Esta-
do da Educacão, para o Conseiho
Estadual de Educacao, o crédito
especial de 64.800.000

3.' discussdo do Projeto n' 3.157/
65, do Sr. Goverriador do Estado,
o qual declara le utilidade püblica
a Associacao Mineira de Reabilj-
tação, corn sede em Belo Horizonte.

3.' discussão do Proj eto n° 3.477/
/65, do Sr. Governador do Estado,
o qual autoriza a concessão de au-
xlllo, em titulos da Divida Pübli-ca Estadual, para constitujcao dopatrimônjo da Fundacao para Pro

teçã.o e Amparo dos Trabaihadores
nas Indüstjias Extrativas do Esta-
do de Minas Gerais.

3.' discussão do Projeto n o 3.494/
/66, do Sr. Goverriador do Estado,
o qual autoriza o Govêrio do Esta-
do a receber, ern doação, imó yel depropriedade do Coronel José Ge-
raldo de Oliveira

3.a discusso do Proj eto no 3.53Q
/66, do Sr. Governador do Estado,
o qual dispe sôbre a desapropria-
cão de bens e instalacoes elétrjcas
pertencentes a Prefeitur, Munici-
pal de Plum-i.

2.a discussãc do Projeto nc 3.564
/66, do Sr. Mario Hugo Ladeira, o
qual dá a denominacao de "Con-
junto Orestes D!niz" aos ediflcjos
onde funciona o Departamento de
Lepra e Dispensárjo Central.

- Levanta-se a Reunjão.

StJMARIO: - Comparecimento -
Ata - Dlscussão dos Vetos to-
tals opostos as Proposicöes de,
Lei ns. 2.609, 2.696, 2.715, 1.769
e 2.771 - Encej-rada a discussão
- Votação - Escrutinadores
Chamada - Apuracao - Manu-
tenção dos vetos - Questão de
Ordem - Encerramento Or-
dem do Dia.

COM1ARCIMENT0

- As 21,03 horas, comparecem
Os Senhores:

BoniMejo de Andrada - Ledo
Borges - Mario Hugo Ladeira -
João Navarro - Reny Rabello -
Pinto Coelho - Anuar Fares -
Agostinho Campos Neto - Altair
Chagas - Alvaro Sales - Alvimar
Mourão - Artur Fagundes - Ata-
liba Mendes - Athos Vieira de An-
drade - Augusto Zenun - Aure-
liano Chaves - Batista Miranda
- Benedito Xavier - Carlos Eloy
-- Carlos - Megale - Cicero Dumont
- Daniel de Barros - Délson Sca-
rano - Dermeval Pimenta Filho
- Expedito Tavares - Florivaldo
Dias - Geraldo Quiritão - Gerar-
do Grossj - Gomes Moreira - Her-
melindo Paixão - Homero Santos

Jairo Magalhaes - Jarbas Me-
deiros - Jehovah Santos - Jorge
Ferraz - JoS.o Bosco - Joäo Luiz
de Carvalho - Joäo Vaz - Joa-
quim de Melo Freire - José Luiz
Baccarinj- - José Maria Magalhäes

Ladislau Sales 	 Lélis Chaves

- Lourival Brasil - Lücio de Sou.
sa Cruz - Maurljo Cambraja -
Luiz Junqueira - Manoel Costa -
Maria Pena - Marta Nair Mon.
teiro - Martins Silveira Nica-
nor Armando - Nunes Coelho --
Odilon Rodrigues - Orlando An-
drade - Otelino Sol - Paulino Ci-
cero - Pires da Luz - Raymundo
Albergaria - Raul Fernandez -
Sebastião Anastdcio - Sette de Bar-
ros - Souza e Silva - Ulysses Es-
cobar - Valdir Melgaço - Waldir
Morato - Waldomjr0 Lôbo - Wal-
thon Goulart 	 Wilson Chave
Wilson Modesto - Wilson de Pai-
va - Wilson Tanure.

- Corn a presença de 72 Srs. De-
l)Utados, o Sr. Presidente declara
aberta a Reunião.

ATA
O SR. WALDIR MORATO - (2.0

Secretárjo "ad-hoc") - Procede a
leitura da Ata da Reuniã 0 anterior,
a qual é aprovada, sem observa-
çOes.

O SR. PRESIDENTE - A Pauta
da Reuiiiäo Extraordjnárja indica a
discussão dos vetos totals opostos
as ProposiçOes de Lei ns. 2.609,
2.696, 2.725, 2.769 e 2.771.

A discussão e votaçao seräo feitas
globalmente, mas qualquer Depu-
tado, na forma regimental, pode-
Ia requerer destaque para discus-
são de qualquer veto, como tarn-
bern de adiamento

Em discussão Os vetos totals
opostos as mencionadas Proposi-

281a Reuniio ExtraordiLnár ja da Assembléja Legislativa, aos
30 ide niarço de 1966

PRESIDENCIA DOS SRS. BONIFACIO DE ANDRADA E
MARIO HUGO LADEIRA
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çöes de Lei. Não ha oradores ins-
critos. Encerro a discussão.

voTAcAo - ESCRUTINADORES
CHAMADA

Em Votaco.
A Mesa nomeia, pam servirem co-

mo escrutinadoreS, Os Srs. Depu-
tados Sebastião Anastacio e Alvi-
mar MourãO, que ja estão a pos-
tos para presidirem ao ato do vo-
to dos Srs. Deputados.

Corn a palavra o Sr. 1.0 Secre-
tário para que faca a chamada dos
Srs. representantes do povo, aos
quais encarecemoS; mais uma vez,
a necessidade de responderem a
convocacão para as devidas ano-
tacôes.

Tern a palavra o Sr. 1. 0 Secre-
tário.

- Feita a chamada, depositam
seu voto na urna os Sérthores:

Bonifácio de Andrada - Ledo
Borges - Mario Hugo Ladeira -
João Navarro - Reny Rabello -
Pinto Coelho - Anuar Fares -
Agostinho Campos Neto - Altair
Chagas - Alvaro Sales - Alvimar
Mourão - Artur Fagundes - Ata-
liba Mendes - Athos Vieira de An-
drade - Augusto Zenun - Aure-
liano Chaves - Batista Miranda
-. Benedito Xavier -. Caries Eloy
- Carlos Megale - Cicero Dumont
- Daniel de Barros - Délson Sea-
rano - Dermeval Pimenta Filho
- Expedito Tavares - Florivaldo
Dias - Geraldo Quintão - Gerar-
do Grossi - Gomes Moreira - Her-
melindo Paixão - Homero Santos
- Jairo Magalhâes - Jarbas Me-
deiros - Jehovah Santos - Jorge
Ferraz - João Bosco - João Luiz
de Carvalho - João Vaz - Joa-
quim de Melo Freire - José Luis
Baccarini - José Maria Magalhães
- Ladislau Sales - Lélis Chaves
- Lourival Brasil - Lücio de Sou-
sa Cruz - Maurilio Carnbraia -
Lutz Junqueira - Manoel Costa -
Maria Pena - Marta Nair Moil-
teiro - Martins Silveira - Nica-
nor Armand - Nunes Coelho -

Odilon Rodrigues - Orlando An-
drade - Otelino Sol - Paulino Ci-
cero - Pires da Luz Raymundo
Albergaria - Raul Fernandes -
Sebastião Anastdcio - Sette de Bar-
ros - Souza e Silva - Ulysses Es-
cobar - Vaidir Melgaço - Waldir
Morato - WaidomirO Lôb.o - Wal-
thon Goulart - Wilson Chaves -
Wilson Modesto - Wilson de Pai-
va - Wilson Tanure.

0 SR. PRESIDENTE - Vota-
ram 72 Srs. Deputados. Os escru-
tinadores vão proceder a verifica-
ç,o das sobrecartas - (Pausa).

Foram encontrados 72 sobrecar-
tas. Os Srs. escrutinadores vão
proceder agora a apuração - (Pau-
sa).

MANUTENcAO DOS VETOS
A Mesa vai anunciar o resultado

da apuraçäo: quanto ao veto total
oposto it Proposição de Lei n° 2.609,
o resultado foj o seguinte: 70 votos
"não", isto ë, a favor do veto; ne-
nhum "sim" e 2 em branco. Está,
portanto, mantido o veto.

- Arquive-se.
No que concerne ao veto oposto

a Proposicão de Lei m 2.696, 0 re-
sultado foi o seguinte: 70 ,,votos

a favor, pois, do vets; ne-
nhum "sim" e 2 em branco. ManS
tido o veto total.

- Arquive-se.
• Corn relação ao veto total oposto
a Proposicão de Lei n. 2.725, 70
Senhores Deputados votaram pela
manutenção do veto, nenhum con-
tra e 2 em branco. Estã mantido
o veto a Proposicäo de Lei n.
2.725.

- Arquive-se.
Quanto ao veto it Proposição de

Let n° 2.769, o resultado foi o Se-
guinte: 70 votos pela manutenção
do veto, nenhum contra, 2 em bran-
co. Está, pois, mantido o veto to-
tal.

- Arqulve-se.
Finalmente, quanto ao veto total

oposto a Proposicäo de Lei n° 2.771,
•o •resultado foi o seguinte: 70 vO-

tos pela manutencao do veto, ne-
nhum contra e 2 em branco. Estd,
portanto, inantido o veto oposto It
Proposição de Let a. 2.771.

- Arqulve-se.

QUESTAO DE ORDEM

O SR. AGOSTINHO CAMPOS NF,
TO - Sr. Presidente, desejo apenas
chamar a atençäo do Plenario no
sentido de que os Srs. Deputados
perrnanecam nesta Casa, apOs a Reu-
nião, pois será realizada a Assem-
bléia Geral do nosso Instituto de
Previdência do Legislativo, de acôr-
do corn a Lei em vigor.

O SR. PRESIDENTE - Não ha
questäo de ordem a ser respon-
dida. Entretanto, a Mesa faz urn
apêlo aos Srs. Deputados para
que permaneçarn no Plendrio, a
fim de que participem da Assem-
blëia Geral do Instituto de Previ-
dência do Legislative.

ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE - Esgota-
da a matéria constante da Pauta,
a Mesa encerra a presente Reunião,
convocando os Srs. Deputados pa-

ra a Reunião Especial de amanhä,
as 14 horas, corn a finalidade de se
comemorar a passagern do 2. 0 ant-
versario da Revolução de 31 de
marco e, bern assim, convoca, am-
da, Os Srs. Deputados para a Reu-
niâo Extraordindria de amanhâ, as
9,30 horas, corn a seguinte Ordem do
Dia:

ORDEM DO DIA
Reunião Extraordinária

(3113166)
As 9,30 horas:

Discussão dos vetos totais opostos
as ProposicOes de Let n.s:

3.454, que autoriza a eriação de
Ginásio Estadual na cidade de Be-
tim.

4.341, que autoriza o Poder Exe-
cutive a receber doaçäo de terre-
no.

4.430, que cria o Colégio Corner-
cial Oficial de AlvinOpolis.

4.466, que autoriza doacão de
acOes ao Estado e contém outras
providências.

4.540, que autoiiza a instalacão
de pagadoria na cidade de Montes
Claros.
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StJMARIO - Compaethnento -
Ata - Discussão dos vetos tçtais
opostos as Proposicöes de Lei ns.
3.454, 4.341, 4.430, 4.466 e 4.540

Encerrada a discussão - Vo-
tacäo - Escrutinadores - Cha-
mada - Apuraçao - Manutencão
dos vetos as Proposiçöes de Lei
n.°s 3.454, 4.341 e 4.430 - Rejei-
cão do veto total a Proposição de
Lei no 4.466 - Manutenção do
veto total a Proposição de Lei n°
4.540 - Palavras do Sr. Presiden-
te - Encerramento - Ordem do
Dia.

COMPARECIMENTO

- As 9,35 horas, comparecem os
Senhores:

Bonifdcj0 de Andrada - Ledo
Borges - Mario Hugo Ladeira -
Joäo Navarro Reny Rabello -
Pinto Coelho - Anuar Fares -
Agostinho Campos Neto - Altair
Chagas - Alvaro Sales - Alvimar
Mourão - Anibal Teixeira - Artur
Fagundes - Ataliba Mendes -
Athos Vieira de Andrade - Aügus-
to Zenun - Aureliano Chaves -
Batista Miranda - Benedito Xa-
vier - Carlos Eloy - Carlos Me-
gale - Cicero Dumont - Daniel
de Barros - Délson Scarano
Dermeval Pimenta Filho - Expe-
dito Tavares - Florivaldo Dias -
Geraldo Quint5o - Gerardo Gros-
Si - Gornes Moreira - Hermelin-
do Paixão - Hornero Santos -
Jair0 MagaJ.hães - Jarbas Medei-

ros - Jehovah Santos - Jorge
Ferraz - João Bosco - João Lutz
de Carvalho - João Vaz - Joa-
quirn de Melo Freire - José Luiz
Baccarini - José Maria Magalhães
- Ladislau Sales - Lélis Chaves
- Lourival Brasil - LUci 0 de
Sousa Cruz - Maurilio Cambraia
- Luiz Junqueira- Ma.noel Costa
- Maria Pena - Marta Nair Mon
teiro - Martins Silveira - Nica-
nor Armando - Nunes Coelho -
Odilon Rodrigues - Orlando An-
drade - Otelino Sol Paulino Ci-
cero - Pires da Luz - Raymundo
Aibergaria - Raul Fernandes -
Sebastião Anastácio - Sette de
Barros - Sousa e Silva - Ulysses
Escobar - Valdir Melgaço - Wal-
dir Morato - Waldomiro Lôbo -
Waithon Goulart - Wilson de Paiva
- Wilson Modesto - Wilson Chaves
-. Wilson Tanure.

- Corn a presença de 73 Srs.
Deputados, o Sr. Presidente decla-
ra aberta a Reunião.

ATA
O SR. PINTO COELHO - (30

Secretário, nas funçöes de 2.1)
Procede a leitura da Ata da Reu-
nião anterior, a qual é aprovada,
sem observaçôes.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
vai passas a discussão dos vetos to-
tals opostos as Proposiçôes de Lei
n.°s 3.454, 4.341, 4.430, 4.466 e 4.540.

Em discusso Os vetos. Não ha-
vendo oradores inscritos, encerro
a discussäo.

ESCRTJTINADORES E CHAMADA

A Mesa nomeia os Srs. Deputaclos
Sebastião Anastácjo e Alvimar Mou-
rao para funcionarem como escru-
tinadores - (Pausa).

Solicito ao Sr. 1.0 Secretário que
proceda a chamada dos Srs. Depu-
tados para a votacão.

- Feita a chanada, depositarn
seu voto na urna os Senhores:

Bonifáci0 de Andrada - Leo
Borges Mario Hugo Ladeira -
João Navarro - Reny Rabello -
Pinto Coelho - Anuar . Fares -
Agostinho Campos Neto - Altair
Chagas - Alvaro Sales - Alvimar
Mourão - Anibal Teixeira -- Artur
Fagundes - Ataliba Mendes -
Athos Vieira de Andrade - Augus-
to Zenun - Aureliano Chaves -
Batista Miranda - Benedito Xa-
vier - Carlos Eloy - Carlos Me-
gale - Cicero Dumont - Daniel
de Barros - Ddlson Scarano -
Dermeval Pinienta Filho - Expe-
dito Tavares - Florivaido Dias -
Geraldo Quintão - Gerardo Gros-
51 - Gomes Ivloreira - Hermelin-
do Paixäo. - Homero Santos -
Jairo Magalhes - Jarbas Medei-
ros - Jehovah Santos - Jorge
Ferraz - João Bosco - Joo Lutz
de Carvatho - João Vaz - Joa-
quim de Melo Freire - José Luiz
Baccarini - José Maria Magalhães
- Ladislau Sales - Lélis Chaves
- Lourival Brash - Lüci 0 de
Sousa Cruz - Maurilio Cambraia
- Lutz Junqueira - Manoel Costa
- Maria Pena - Marta Nair Mon-
teiro - Martins Silveira - Nica-
nor Armando - Nunes Coelho -
Odilon Rodrigues - Orlando An-
drade - Otelino Sol - Paulhio Ci-
cero - Pires da Luz - Rayrnundo
Albergaria - Raul Fernandes -
Sebastião Anastdcio - Sette de
Barros - Sousa e Silva - Ulysses
Escobar - Valdir Melgaço - Wal-
dir Morato - Waldomiro Lôbo -
Walthon Goulart - Wilson Chaves -
Wilson Modesto - Wilson de Paiva
- Wilson Tanure.

O SR. PRESIDENTE - Vota
ram 73 Srs. Deputados. Os Srs.
escrutinadores procederão a conta-
gem das sobrecartas - (Pausa).
Foram encontradas 73 sobrecars.

APUBAcAo

Os Srs. escrutinadores procede-
räoà apuração dos votos (Pausa).

A Mesa passa a anunciar 0 resul.
tado da votacão. Referentes ao
veto a Proposiçä0 de Lei n° 3.454,
foram encontrados 66 votos a fa-
vor do veto, nenhwn contra e 7 em
branco. Mantido o veto.

- Arquive-se.
Quanto ao veto a Proposicao de

Let n. 4.341, foram encontrados 66
votos a favor do veto, 7 em brainco
e nehuin contra. Mantido o veto.

- Arqu.ive-se.
Corn referenda ao veto a Propo-

sição de Let n. 4.430, foram encon-
trados 65 votos a favor, 8 em bran.
co e nenhum contra. Mantido o
veto.

- Arqulve-se.
A Mesa vat anunciar 0 resultado

da votacão referente ao veto opos-
to a Proposição de Lei n. 4.466, o
qual foi o seguinte:

Votaram Contra o veto 57 Srs.
Deputados; 8 a favor e 8 votos, em
branco. Foi, portanto, rejeitado o
veto.

- A Promu1gaç5o.
Quanto a Proposiçä0 de Let nc

4.540, o resultado foi o seguinte:
votararn a favor do veto 64 Srs.
Deputados, havendo 9 votos em
branco e nenhurn contra. Fica, as-
sim, mantido o veto.

- Arquive-se.

PALAVRAS DO SR. PRESIDENTE
A Mesa cumpre 0 doloroso dever

de comunicar a Casa o falecimento
do Dr. Anibal Moraes Quintão, ocor-
rido hoje. 0 falecido era irmäo do
nobre Deputado Geraldo Quintäo.

Para representar a Assembléja nos
funerals em JaguaraQu, a Mesa
designa a seguinte Comissäo; De-

282a Reuinião Extrao[rdhlária da Assrnb16ia Legis1afiva, aos
31 de marco de 1966

PRESIDENCIA DOS SRS. LEAO BORGES E
ARTUR FAGUNDES
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putados Mario Hugo Ladeira, Pau-
lino Cicero e Gerardo Grossi.

ENCERRAMENTO

o SR. PRESIDENTE Esgota-
da a rnatéria constarite da pauta, a

Mesa encerra a presente Reunio
convocando Os Srs. Deputados pa-
Fa a Reuniã0 Especial de logo mais,
as 14 horas, corn o fim de se co-
memorar, solenemente, o 2. 0 ani-
versrio da Revolução de marco.

- Levanta-se a Reuniäo. Reunião Especial da Assembléia Legislativa, aos
31 de marco de 1966

PRESIDENcJIA DO SR. BONIFACIO DE ANDRADA

SUMARIO: - ComparecimenthAta - Homenagern a Revoluçao
de 31 de marco de 1964 - Dis-
cursos dos Srs. Martins Silveira,
Delson Scarano e Hermeljndo Pal-
xäo - Palavras do Sr. Presidente
- Encerramento - Ordem do
Dia.

COMPARECIMENTO
- As 14,08 horas, comparecem

os Serthores:
Bonjfácjo de Andrada - Leão

Borges - Mario Hugo Ladeira -
João Navarro - Reny Rabello -
Pinto Coelho - Anuar Fares -
Agostinho Campos Neto - Altair
Chagas - Alvaro Sales - Alvimar
Mourao - Artur Fagundes - Ata-
liba Mendes - Athos Vieira de An-
drade - Augusto Zenun - Aure-
liano Chaves - Batista Miranda -
Carlos Eloy 	 Carlos Megale
Cicero Dumont - Délsort Scarano
- Dermeval Pimenta Filho - Ex-
pedito Tavares - Florivaldo Dias
- Gerardo Grossj - Gomes Mo-
reira - Hermeijudo Paixão - Ho-
mero Santos - Hugo Castelo Bran-
co - Ibrahim Abi-Ackel - Jairo
IV[agalhães - Jarbas Medeiros
Jehovah Santos - Jorge Ferraz -
João Bosco - João Lutz de Car-
vatho - João Vaz - Joaquim de
Melo Freire - José de Castro -
José Luiz Baccarinj - José Maria
Magalhäes - Lélis Chaves - Lou-
rival Brash - Lücio de Sousa Cruz
- Lutz Junqueira - Manoel Costa

Maria Pena - Marta Nair Mon-
teiro 	 Martins Silveira - Nica-

nor Armando - Nunes Coelho -
Odilon Rodrigues - Orlando An-
drade - Otelino Sol - Paulino Ci-
cero Pires da Luz Raymurido
Albergaria - Raul Fernandes -
Sebastjã0 Anastácio - Sette de
Barros - Sousa e Silva - Ulysses
Escobar - Valdir Melgaço - Wal-
dir Morato - Walthon Goulart -
Wilson Chaves - Wilson Modesto
- Wilson de Paiva - Wilson Ta-
flure.

- Corn a presenca de 69 Srs.
Deputados, o Sr. Presidente decla-
ra aberta a Reuniäo.

ATA
O SR. RENY RABELLO - (2.0

Secretário) - Procede it leltura da
Ata da Reuiiiäo anterior, a qual é
aprovada, sem restriçOes.

- Passa-se a

HOMENAGEM A REVOLUcAO DE
31 DE MARCO DE 1964

0 SR. PRESIDENTE - Esta
Reunião destina-se a hornenager o
povo brasileiro pela vitOria da Re-
volução dernocrátjca de marco de
1964.

Estando presnte, para honra
nossa, o Sr. Vice-Presidente da Re-
püblica, Dr. José Maria Alkmin, te-
nho o prazer de convidar S. Exa.
para fazer parte da Mesa dos tra-
baihos dessa Reunião solene.

Tenho a honra de convidar, para
compor a Mesa, o Sr. Secretário
Luiz Fernando Azevedo, represen-
tante do Governador do Estado.

Tenh0 a honra de convidar, tarn-
bern, para compor a Mesa, o Sr.



- 934-
- 935 -correspondiam a vontade popular.o seu espirito é irreversivel corn

a sua marcha, pois Os hornens pas.
Sam e as idëias ficam.

o Presidente cia Repüblica, o Ma-
rechal Humberto de Alencar Cas-
telo Branco, honra Ihe seja feita,
vein conduzindo 0 Pals corn eleva-
do patriotismo, sempre voltado pa-
ra os graves problemas que o nfl-
gem.

E' urn chefe revolucjondri 0 corn
as virtudes de urn democrata, o que
o credericia a adrniração dos seus
patricios.

o movimento de 31 de marco de
1964, que proporcionou tranqtiili-
dade aos brasileiros, não pode so-
frer interrupção, e ha de florescer
e auirmar-se, conduzindo êste Pals
a urn lugar de destaque a que tern
direito, e 0 seu povo, a felicidade a
que faz jus.

Comemorando esta data histOri-
ca, o fazemos certos de interpre-
taros sentimentos daqueles que as-
piram a dias mais felizes para a
Nação brasileira.

Desta Tribuna saudamos o rnovi-
mento revoluciondrjo, seu espfrito,
suas idéias, seus chefes, e dela sal-
mos na esperança de que, através
da Revolução, surja uma nova era
de paz e trabalho para o bern do
Brash".

o SR. PRESIDENTE - Tern a
palavra o Sr. Deputado Dëlson Sca-
rano.

o SR. DLSON SCARANO - Sr.
Presidente da Assembléia Legisla-
tiva de Minas Gerais.

Exmo. Sr. Vice-Presjdente da
Repüblica, Dr. José Maria de Alk-
mim.

Exmo. Sr. Representante do Go-
verriador Israel Pinheiro, Secretci-
rio Luiz Fernando Azevedo.

Exmo. Sr Presidente do Tribu-
nal de Justiça.

Sr. Comandante da ID-4.
Srs. Oficiais da Poilcia Militar

de Minas Gerais.
Demais autoridades civis e miii-

tares presentes.

Meus Senhores. Minhas Senho-
ras. Prezados Colegas.

Se nós procurarmos através da
HistOria, haveremos de encontrar
a confoirmação da frase, pronun-
dada por urn grande General da
Revoluçao, o erninente General Car-
los Luiz Guedes: "Tini-ta d ser
Minas". Se voitarmos nossos
olhos para a HistOria, que marcou
diante de nossa Pdtria o procedi-
mento de Minas, desde a Inconfi-
dência, em que Os mineiros, na-
quela oportunidade, ofereciarn em
holocausto sua prOpria vida para a
liberdade, veremos que Minas tern
assinalado sua HistOria sOmente
corn atos louvdveis.

Nesta Assembléja de Minas Ge-
rais, nao poderfarnos deixar de co-
memorar, corn gaihardia e orguiho
rnesmo, esta data a.niversário da
Revoiuçao.

Naquela hora em. que o Pals ti-
nha diante de Si, perplexo, atOnito,
aquela onda avassaladora da sub-
versão, nOs, nesta Casa, sem oihar-
mos par as legendas a que perten-
clamos, e que compuham a for-
rnação do corpo legislativo, unimo-
-nos para que as autoridades de
Minas Gerais tivessem a fôrca ne-
cessdria para repor . o Pals naiega-
lidade e nos principios da lei do
direito. Poi, justarnente, ha 2 ands
que, em memorável Reunião nesta
Assembl6iaj estdvamos todos nOs
unidos, corn urn sO objetivo: lutar-
mos para que a Pátria trilhasse as
caminhos cia normalidade.

Hoje, que estainos perfeitamente
tranqüilos, porque a frente dos des-
tinos do Pals encontra-se urn ho-
mem de boa vontade, que tern en-
contrado diante de si as maiores
dificuidades e Os maiores obstdcu-
los que se ihe antepôem mas que, na
sua conduta serena, firme e deci-
dida, tern procurado dar-nos a tran-
qtiilidade e tern procurado colocar
o Pals no verdadeiro caminho da
democraria. Este homem estd real-
rnente atravessando mornentos di-
ficeis, mas nOs cornpreendëmos a

situação e, nesta horn, Minas nova-
mente, por interrnédio de seu Go-
vernador e de quase tOda a Assem-
bléia Legislativa, se une para dar
o grito de estabilizacao, 0 grito da
liberdade, o grito do progresso e
do bem-estar social do nosso povo.

Nesta hora, portai-ito, ocupo a
Tribuna para dizer aos Senhores
Deputados e as autoridades presen-
tes que Minas não faltard ao Bra-
sil, nao faltard ao Sr. Presidente
da Repüblica, nâo faltará corn o
seu trabaiho e corn a seu patrio-
tismo para repor as coisas nos
seus devidos iugares. Sabemos que
o povo damn nas ruas par alga-
mas medidas ainda não tornadas,
mas, sabemos que as autoridades
estão preocupadas em solucionar
êsses problemas que são do povo
e das prOprias autoridades. Con-
fiamos no Sr. Presidente da Repü-
blica, e a êle damos a nosso inte-
gral apoio. 0 Governador de Mi-
nas Gerais e nOs, nesta Assembléia,
estamos preocüpados; coiocarernos
Minas e o Brasil no caminho que
sonhamos e que sonharam os nos-
sos antepassados.

o SR. PRESIDENTE - Tern a
palavra o Sr. Deputado Hermelin-
do Paixão.

o SR. HERMELINDO PAIXAO
- Sr. Presidente da Assernbléia Le-
galistiva, Exmo. Sr. Vice-Presiden-
te da Repübiica, Dr. José Maria de
Alkmirn, Sr. Secretário Luiz Fer-
nando Azevedo, representante de
S. Exa. o Sr. Governador do Es-
tado, Exmo. Sr. Presidente do Tri-
bunal de Justica, Desembargador
Raymundo Goncalves da Silva,
Exmo. Sr. Comandante cia ID-4,
General DiOscoro do Valle, Ilustre
General Carlos Guedes, Exmo. Sr.
Comandante da Policia Militar;
Exmos. Srs. Cônsules, demais au-
toridades, Srs. Deputados.

Por outorga do lider, Deputado
Manoel Costa, ocupo a Tribuna,
nesta sessão solene, na qual se do-
memora o segundo aniversário cia

evo1ução de 31 de Marco de 1964.

1

Julgamento da Revolucão

Cedo ainda par julgarmos, corn
absoiuta isencao, as enganos e er-
ros do passado, assim coma afoitos
serlarnos nas deducoes apressadas,
intempestivas das contingências
contemporftneas.

Os grandes rnovirnentos politicos
e sociais não se improvisarn nos
postulados de teonias, porque bro-
tarn e emergem de conscientes f a-
tos que desafiam urna análise mais
profunda e permitem hridagacôes de
curiosidades que venham desven-
dar, para urn imediatismo prático,
facilidades e interpretaçôes, nem
sempre verazes e procedentes.

Ao procurar-se irnplantar urn ci-
Cl nOvo no complexo conjunto de
fatOres que somam as iriterêsses
nacionais e de relacao alienigena,
surgem as dificuldades que poem
em perigo o julgamento irnparcial
de urn processo revolucionário que
solicita sondagens de profundida-
de e extensão no terreno rnovedico
de interêsses sociais.

Debalde e inütilmente procuraria-
mos, corn a justificaçao dos fatos
pretéritos, alimentar ilusOes na pos-
sibilidade de urn retrocesso no exa-
to ponto que desaconseiha vacila-
cöes.

II

Pessirnismo e crença

Se nos impregnarmos do pessi-
mismo leopardiano, volverernos ao
tema da inutilidade do esforco que
feriu de esterilidade as lamürias
do "diane negro de Recanatti".

A conjuntura nacional é urn corn-
plexo de delicadezas e de ásperas
conliguraçOes que poem a prova 0
tato e a fOrca governamentais.

Permanentemente alerta 0 que se
possa denorninar de consciência
polItica do Govêrno visando a con-
solidar as bases da sua autorida-
de,
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Para a captura desta posicão de
forcas autoritárias, ha que adlcio-
nar-ihes imprescindivel dose de
confiança popular que favorece a
compreensão de resultados nem
sempre favoráveis as simpatias de-
sejadas.

0 desencanto de muitos, para não
se tornar perigosamente contagian-
te, merece, sem düvida, uma pesqui-
sa de origem, que busque distan-
ciar conceitos de infalibilidade, re-
traindo a oportunidade dos diálo-
gos salutares.

Estas consideraçöes francas são
nossas e encerram pessoais convic-
çöes.

III
Nosso Brasil

Vivemos numa Pals composto de
vdrios paises, no sentido vasto das
distâncias, donde o milagre da sua
aglutinacão.

Responsdveis somos, pois, pela
preservação de sua totalidade.

Os problemas lirasileiros, ao con-
trdrio das ocorrências em outras
nacôes, são de indisfarcdvel corn-
plexidade e ansiosamente clarnam
pela sabedoria de suas solucôes.

Quando retardadas estas, sej am
econômicas, sociais, financeiras ou
juridicas, o povo murmura, numa
solidariedade de alianca sofredora.

Assim o fez em 31 de marco de
1964.

O "radar" instintivo das massas
captara o perigo imanente e imi-
nente de obstinada penetracão sub-
versiva, contra a qual se impunham
coercitivas e drasticas medidas.

O Brasil inteiro colheu 0 aviso.
Assim 4 o Brasil.

Iv

Minas Heróica

Nosso continental Estado nun-
ca estêve ausente, quando convoca-
do seu heroismo para as decisäes
mais graves de salvação nacional.

A histOria pátrla é a histOria de
Minas.

Pois bern: na Revoluço de 31 de
marco, urna vez mais, coube a Mi-
nas a opcão que Ihe impos a his-
tOria, para demonstrar a sua cons-
tância democrátjca.

Sua decisão para a luta criou a
irmandade de uma cruzada, aliando
o poder nôô da fraqueza a pujan-
ca da forca. A marcha do rosdrio
precedera a srrancada das tropas,
e, por paradoxal que pareça, lhe
imprimlu oportuna autoridade. 0
que presenciamos, então, foi a glo-
bal contribuiçao de corpo e espiri-
to, numa sagrada jactãncia que ca-
racteriza Os que pelejam na certe-
za da vitOria.

Govêrme RJevoiucão

Vencedora a Revolução, não se
transmudou o gládio militar na es-
pada de Breno; por esta razão, seu
alicerçamento e a sua consolida-
ção Se operam vagarosos. Os fa-
tos politicos ocorridos de suas con-
seqtiências, por certo, hão de me-
recer novos estudos, prque on-
gindrios dos primeiros dis, podem
ter sofrido naturals influxos de
conveniências passlveis de revisão.

Que o Brasil precisa de paz 4 a
jaculatória constante de todos Os
brasileiros nos lares, nas oficinas,
em todos os setores de atividades
humana. Os ansefos populares, Os
anseiOs das massas, são de mingua-
das exigências, pois aceitam corn-
preensivos, razodveis sacniffcios,
desde que se compenetrem do grau
de sinceridade que Ihe serviu de ins-
piração.

Sinceros Os propOsitos equacio-
nados pelos Governos, o povo os
acata, fomenta os desesperos.

Dos desvios de idealismo puro e
são provêm os desgates irrecupe-
rdveis, ditadores de retrocessos e
distorcöes que desorientam a sen-
sibilidade coletiva, quase sempre

indOcil as bruscas mutaçöes do seu
cronismo.

Acreditamos que tais fenômenos
nao ocorram nos Governos que se
pautem retilineos, sem regateios de
Justica e de eqüidade, procurando
assim aperfeiçoar Os moldes de seu
prOprio comportamento.

Os Governos, que assim proce-
dem, acendem luzeiros de confian-
ça iluminadora; ateiam fachos de
novas esperanças, empunham urn
fulgurante paládio de fé que não
descoroçoa a certeza da sua pre-
destinação redentora.

For tudo isso, temos de frente
os frios térmos de urn balanço so-
cial-econOmico do nosso Pals, no
dual o escalão de valores positivos
vem superando indices negativos de
contornaçao dificil, muitos dos
quais desafiam audaciosamente os
esforços de urn Govêrno, porque
padecem manchas de tradição.

0 Brasil deve ser cognominado
a terra de sentimentàlismos afeti-
vos que, par isto mesmo, repugnam
vinditas e recalques, pois plasmou-
-Se, desde ancestral origem, nos têr-
mos de fraternidade.

Tal sentido de fraternidade não
consente a subsistência do Odio, eis
que repudia êste sentimento, por
ser a negacão da solidariedade hu-
mana e do seu correlato altruismo.

Esta Reunião solene que congre-
ga elementos de tôdas as correntes
de opinião partiddria é uma prova
de fraternidade.

Temos confiança no presente - e
no futuro de nossa Minas Gerais
que, sob o Govêrno de Israel Fl-
nheiro, dilata seus hor,izontes para
além das montanhas, porque o ideal
de Minas não se limita nos seus
alcances, mas se espraia por todo
o Brasil.

Ao saudarmos a Revolução, cujo
aniversdrio hoje se comemora, fa-
zemos votos para que o Presidente
Castelo Branco, a quem ela con-
fiou essa missão triunfante de go-
vernar o Brasil use os instru-
mentos que ihe foram dados, co-,

mo o vem fazendo, para que o po-
VO brasileiro, liberto das suas agru-
ras, que são muitas, atinja em bre-
ve a realização das suas esperan-
cas.
RALkVRAS DO SR PRESIDENTE

A Mesa junta suas palavras as
dos Representantes do Plendrio, no
apoio a Revolucão Democraticaque,
enfrentando o complexo e pesado
acervo dos governos anteriores, se
esforça, patriOticamente para yen-
cer as grandes dificuldades do Bra-
all, no momento, desempenhando,
assim, o papal que ihe reservou a
HistOria, de consolidar o regime e
de restaurar, no Pals, a - ordem, no
campo politico, social e econOmico.

Agradecendo 0 comparecimento
das eminentes autoridades, que
tanto brilho deram a esta Reunião,
representantes do Govérno Federal,
das FOrças Militares e da Policia,
dos Podêres Executivo e Judicid-
rio e, de forma especial, do ilustre
General Carlos Guedes, chefe mili-
tar da Revolução Democrdtica de
Marco - corifiante, cada vez mais,
nos destinos da nossa Pdtria.

ENCERRAMENTO
0 SR. PRESIDENTE - Nada

mais havendo a tratan, a Mesa en-
cerra os nossos trabalhos de hoje,
convocando os Srs. Deputados pa-
ra a Reunião Ordindria de amanhã,
as 14,00 horas, corn a seguinte Or-
der do Dia - (Lé):

ORDEM DO DIA
Dia 1 .0 de abril de 1966.

L PARTE
Das 14 as 15 horas:

Leitura e aprovação da Ata.
Expediente, inclusive leitura e

apresentacao de pareceres, Proj e-
tos, comunicaçöes, requerimentos e
indicacoes.

Das 15 as 16 horas:
Discussão e votação de paréceres,

requenimentos, comunicaçôes e in-
dicaçoes.

Discussão e votaçao de redaç6es
finals.
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