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A publicação dos Anais da Assembléia Legislativa e urna
determinaçao regimental e de interêsse para a própria vida da ins-
tituiQão. Efetivá-la e, pois, dar cumprimento a preceito da lei e
atender a conti'ngência do exereIclo do mandato parlernentar . A
par disto, significam os Anais valioso subsIdio para pesquisas his-
tóricas e jurIdicas,, jã que nêIes se registram oz principais fatos da
vida polltica e legal do Estado e do Pals, alérn de reipresentarem
manancial precioso para estudo da origern e elaboraçao dais leis, que
compôem 0 ordenamento jurldico de Minas.

Motivos alheios a vontade dos que nos precede-ram nos
postos de comando do Poder, inipossibilitaram fôsse cumprida a
disposição legal. Mais felizes somos, porém, quando oportunidade
nos surge para editar os Anais a partir de 1966 e cuidar de publi-
car os das Sess6es Legislativas anteriores.

esta, sem düvida, uma realizaão das mais importantes
da atual Comissão Executiva. Cuinpre-me ressaltá-la, para registro
também histôrico.

Bonifãcio de Andada
Presidente da Assembléia Legisiativa do

Estado de Minas Gerais
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Deputados, o Sr. Presidente decla-
ra aberta a ReuniãO.

ATA

o SR. ANUAR FARES - ( 4•0 Se-
cretário, nas funcSes de 2.°). Pro-
cede 'a leitura da Ata da Reunião
anterior, a qual é aprovada, sem
observacSes.

EXPEDIENTE

O SR. RENY RABELLO - (2 0 Se-
cretário, nas funcSes de 1 1 ) -. Lê
Expediente constante da seguinte
matéria

MEN:SAGEM N.° 1.056
Belo Horizonte, 30 de marco de

.1966.
Exmo. Sr. Presidente da Assem_

bléia Legislativa do Estado de Mi-
ñas Gerais.

Tenho a honra de passar as
mãos de V. Exa., Para que se dig-
ne submeter ao exame da egrégia

• Assembléia Legislativa, no têrmos
• do artigo 51, item 9 0 da Constitui-
cão Estadual, o anexo Balanco de
Contas do Estado, relativo ao exer-
cIcio de 1965.

Sirvo-me da oportunidade Para
reiterar a V. Exa. e aos ilustres
Deputados meus protestos de el-
vada estima e distinta considera-
ção.

(a.) Israel Pinheiro - Governa-
dor do Estado de Minas Gerais.

• - Publicar, nos têrmos do Art.
246 do Regimento Interno.

OFf dO

Em 30 de marco de 1966.
Senhor Governador.
Tenho a honra de devolver a

Vossa Excelência o balanço e Con-
•tas do Estado, referentes ao exer-
cicio financeiro de 1965, que, nos
têrmos do art. 41, n° VI, daCons-
tituição, foi submetido 'a aprecia-
cão dêste Tribunal.

De acôrdO corn o art. 20 e seu
item 4, da Lei no 1.114, de 3 de
novembro de 1954, êste Tribunal,
tendo procedido a revisão de tôdas
as contas e documentos do exerci-

do encerrado, emitlu o parecer
prévio que ihe cabe, a fim de ser
o balanço submetido a egrégia As-
sembléia Legislativa do Estado.

Nesta oportunidade, apresento a
V . Exa. os protestos de minha es-
tima e consideraçäo.

(a.) Luiz Domingos da Silva -
Presidente do Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais.

- Publicar.

BALANO GERAL DO ESTADO,
N.° 18, REFERENTE AO EXER-

CfCIO DE 1965

Cumprindo dispositivos da Cons-
tituicão Estadual, o Sr. Governa-
•dor, em Oficlo datado de 28 de ja-
neiro do corrente ano, encaminhou
a êste Tribunal o Balanco Geral
do Estado, referente ao exercIcio
de 1965, o qual deu entrada nesta
Casa a 23 de fevereiro, sendo dada
vista ao Departamento de Fiscali-
zacao Financeira no dia seguinte.

A Auditoria, tendo fluido o pra-
zo legal, não emitiu 0 seu parecer,
sugerindo, em 28-3-66, urna dili-
gência Para requiSicãO do Relató-
rio do Contador Geral do Estado,
mencionado no Oficio do Sr. Go-
vernadore que não acompanhou o
Balanço.

A Procuradoria terminou o seu
parecer nas prirneiras horas da
noite de cntem, 29 do corrente,
apOs a entrada do RelatOrio do Sr.
Governador, digo, do Sr. Contador
Geral do Estado, neste Tribunal.

Devido a evidente falta de tem-
po Para urn exame detaihado do
Balanço Geral do Estado, louvo-
-me no estudo feito pelo Departa-
mento de FiscalizacãO Financeira
e no Parecer da Procuradoria, con-
cluindo que o referido docurnento
está em condicöes de ser remetido
'a Assernbléia Legislativa Para a
sua apreciacão e julgamento.

Desejo, no entanto, ressaltar a
auspiciosa tentativa de se trans-
formar o Orcamento em program a
de Govêrno, bern corno a percenta-
gem de 35,4% da despesa total do
Estado empregada em investimen-
tos e invers6es financeiras contra

524% de despesa pessoal, fazendo
VOtOS Para que, em breve, possa a
Admiflistrac ao inverter esta ordem
de percentagens.

Em 30-3-66.
(a.) Cândido Ulhôa, Relator.

FROCURADORIA DO TRIBUNAL
DE CONTAS

Parecer N O 26/BE/66

BALANcO DAS CONTAS DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

ExercIcio de: 1965
Relator: Ministro Cândido Ulhôa.

PARECER

Em cumprirnento aos preceitos
contidos nos artigos 51, IX, e 41, IV
da Constituição Estadual, e nos
têrmos do art . 20, no Iv, da id
1.114, de 3 de novembro de 1954, o
Exmo. Sr. Governador do Estado,
em oficio de 28-1-66 (fis. 1), envi-
ou a esta E. Côrte de Contas as
contas do exercicio financeiro de
1964.

Encaminhadas no prazo legal,
essas contas foram autuadas e
protocoladas neste Tribunal, for-
mando o processo n.° T.C. 1284
no 18/66.

0 relatório do Senhor Contador
Geral do Estado, reclamado pela
Auditoria, contendo z s diversos as-
pectos da gestão econômico-finan_
ceira foi encarninhado a esta Pro-
curadoria na data de hoje.

Urn exatne a respeito das contas
de urn Estado representa, inequl -
vocarnente, uma análise da politi-
ca firianceira dOsse mesmo Esta-
do, retratando tôda a vida politi-
co-admjnjstratjva através dos re-
flexos econômicos e financeiros.

JZE, em seu livro "Cours de Sci -
ence des Finances", afirma que 0
balanco das contas "é urn instru-
mento politico de contrôle e de
açao".

Willoughby é muito claro quan-
do oferece a seguinte caracteriza-
çao clêste importante instrumeno,

Diz o trataclista norte-americano:
"0 Balanço das contas é urn

documento através do qual o
Chefe do Poder Executivo, como
autoridade responsãvel p e 1 a
conducao dcs negOcios do Govêr-
no, vem, perante a autoridade
competente Para levantamento
e concessão de fundos m0netâ
rios, fazendo uma completa ex-
posição sObre a maneira pela
qual êle e seus auxiliares admi-
nistraram os negócios pUblicos
durante o ültimo ano, expondo,
ainda, as condiqSes atuais do
tesouro pUblico (The Problem of
Natural Zudget - 4)".
Ora, ao lado do balancete atual

do Govêrno e como Orgão intima-
mente a êle ligado está o Tribunal
de Ccntas, que, conquanto urn or-
gao manifestamente técnico, é
tambérn urn Orgão pràticamente
empenhado no contrôle da politica
econômica planejada ou projetada
pelo Poder Executivo.

A alta complexidade de adminis_
tração financeira dos tempcs a-
tuais faz surgir profundas implica
çSes corn planejan-ient0 econOmi-
co-adminjstrativo exigindo, por-
tanto, especificos conhecimento8
técnicos Para a sua compreensão
e fiscalizaçao.

o ilustre Ministro Antonio Feli-
ciano da Silva, do Tribunal de
Contas de São Paulo, afirniou em
urn dos seus pareceres:

"Ao examinar as contas, con-
densadas pelo Chefe do Executi-
vo Estadual, mas respeitando Os
trés Podêres do Estado, verifi-
cou-se que os elementos coleta-
dos pelo Tribunal de Contas, no
decurso do exercicio, são de
inestimãvel valor Para urn con-
fronto geral e emissão do pare-
cer respectivo (In. Jurisp. e Ins-
trucao n° 3 - 1959/69)22.
Para que pudesse ser frito rigo-

rosamente o exame dessas con-
tas que abrangern a cUpula da ad-
ministraçao financeira, seria mis-
ter examinã-las em seus detalhes
minimos.

compreendemos e colocamos em
relévo o esfOrço e a boa vontade
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RECEITA

Rec. Corrente Cr$ 266.038.065.296
Rec. de Capital Cr$ 26.052.431.955

Total ......Cr$ 292.090.497.251
Sendo que, da quantia arrecadada,
n major representou 7% sôbre a
previsão e urn aumento de 73.5%,
relativamente 'a arrecadacão ante-
rior.

0 D.F.F. (fis. 12), ao estudar a
Receita Tributária, evidenciou o
Impôsto sôbre Vendas e Consigna-
cöes que contribuiu corn 91,51%
cIa arrecadacãO. No RelatOrio 'as
us., ao tratar da arrecadacãO, a
previsäo consigna 93,3%, adicio-
riando a arrecadacão do Adicional

Especial ao Impôsto de Vendas e
ConsignacOeS.

Urn ünico trjbuto, entre 12, res-
salta o Exmo. Sr. Contador do
Estado, mostra bern a fragilidade
da economia tributária do Estado
e a necessidade de se encontrar
nos campos de incidência.

0 D.F.F., no estudar a Receita
Industrial fis. 11, destaca que, dos
25 estabelecimentos que compôem a
Receita Industrial, apenas onze
(11) acusaram arrecadaçöes supe-
riores 'a prevista, destacandoSe en-
tre elas a Imprensa Olicial, Esta-
ção Rodoviária e a Loteria do Es-
tado de Minas Gerais.

Ao analisar as Despesas, o noSSo
Departamento Técnico focaliza as
despesas orçarnentárias e por cré-
ditos adicionais, (fls. 10) eviden-
cjando que o "deficit" presurnIvel
do exerciciO que seria de .Cr$
48.903.974.902, passaria a Cr$ ....
113.195.426.493.
• As fis. 10, o D.F.F. apresenta
o Resultado do Exercicio, ressa1-
tando que o "deficit" previsto na
lei de meios de Cr$ 48.903 .974.902,
que se elevaria a Cr$113.195.426.493,
face aos créditos adicionais aber-
tos durante o exercicio, reduziu-se
a Cr$ 19.770.409.868 no final do
exerciciO.

Seguiu-se o estudo das distribui-
çöes da Receita e da Despesa (fls.
8 a 10) para prosseguir corn a aná-
lise do Balance Financeiro, Balan-
ço Patrimonial e Balanco Ecoflô-
mice, oferecendo urn quadro flutu-
ante demonstrativo das Variacöes
Atniva e Fassiva, fis. 6, para con-
cluir que o Passivo a Descoberto
passou a 5er de Cr 25.269.970.080,
sendo que o Passivo a descoberto
em 1964 foi de Cr$ 807.442.131 e
o "deficit", apurado no exercicio, de
Cr$ 24.462.527.949.

Focaliza, em seguida, a Divida
Püblica, (externa fundada, flutu-
ante, diversos) e a participacao do

• Estado nas ernprêsas de economia
mista. Eis en sintese 0 relato da
politica financeira, urn plano de
trabaiho expresso em dinheiro que
diz o que o GovrnO realizou den-

tro de urn determinado perIodo de
temP°.

Ha ainda a considerar as dife-
rencas existentes e apontadas na
conferêflcia do Balanco Anual corn
os registros efetuados nesta Côrte
de ContaS. São diferenças decor-
rentes de inversão de lançamen-
tos por ocasião do levantamento
das despesas pelo Servico de Me-
canografia. Tais irregularidades
não afetam o resultado do Balan-
ço, uma vez que êste engloba tôdas
as despesas do Estado.

Urge ressaltar, na oportunida-
de, 0 aprimorarnento do orcarnen-
to do Estado de Minas Gerais e 0
magnificO RelatOrio apresentado
pelo Exmo. Sr. Contador do Es-
tado que ofereceu, através de urna
perfeita sintese de quadros de-
monstrativos e de grdficos estatls-
ticos, tOda a gestão financeira e pa-
trimonial do nosso Estado em 1965.

Corn as observacSes formuladas
e adotando o estudo do D.F.F.,
somos de parecer que 0 Balanco
das Contas do Exercicio de 1965
está conforme as disposiçOes le-
gals em vigor, encontrando-se,
consequenternente, em condicSes
.de ser submetido no exame e jul.
garnento da E. Assembléia Legis-
lativa do Estado.

Procuradoria, 29 de marco de
1966.

(a.) Zenith Lima Pinheiro - Sub_
procuradora.

Ao Exmo. Sr. Ministro Relator.
0 Senhor Governador Magall-iães

Pinto, ao encaminhar o Balanco
do exercIcio financeiro de 1965,
em seu oficio, declara que "Os di-
versos aspectos da gestão econô-
mico-financeira se achani. minu-
ciosamente analisados no Relató-
rio da Contadoria Geral do Estado
e na exposição do Secretãrio da
Fazenda, que vão anexos".

Entretanto, após compulsar, me-
ticulosarnente, Os autos, verifiquei
que êstes documentos de grande
relevância não foram encaminha-
dos a este Tribunal. Oportuna-
mente, o Sr. Chefe do D . F. F. me
inforinou que o Sr. Contador fa-
na a remessa dos citados elemen.

tos processuais ate o dia .26 • do
corrente mês. Tendo findo o pra-
so legal consentido por lei a esta
Auditoria para aduzir suas razSes,
sern quo tenha entrado neste Co-
lendo Tribunal as pecas descritas
no oflcio governamental, solicito a
V. Exa . , nos têrmos do parágrafo
ünico do art. 67 da Lei 1.114, se
digne ordenar a requisição dos do_
cumentos antes enunciados

S. M. J.
Aos 28/3/66.
(a.) Cláudio de SalIes Oliveira,

Auditor.
Senhor Ministro Relator,
0 ExcelentIssirno Senhor Gover-

nader do Estado, em cumprimento
ao disposto nos artigos 41, item IV,
e 51, item IX, da Constituição Es-
tadual, corn o oficio de 28-1-66,
encaminha a êste Tribunal de
Contas o Balanço das Contas do
Estado de Minas Gerais, relativo
no exercicio de 1. 965, cujos resul-
tados são Os seguintes:

RECEITA
A receita para o exercicio de

1965 foi estimada em Cr$ ........
272.751400.000. A Arrecadacão,
porém, apresentou urn acréscirno
de Cr$ 19.339.097.251 em relacão
'a estirnativa, acréscimo ésse quo
correspOnde a 7,09%.

Esse resultado poderd ser apre-
ciado através do quadro abaixo,
que dd uma visão geral do corn-
portamento da arrecadação:

R1eceita 	 Frevisâo
Tibutária 	 180.477.500.000
Patrimonial 	 2.040. 000. 000
Industrial 	 6.048.900.000
Diversag	53.800.000.000
De Transf. Corrent. 25.300.000.000
De Capital 	 5.085.000.000

Total 	 272.751.400.000
Arrecadação 	 Diferenca

170.164.235.122 10.313.264.878-
3 . 259.091.372 	 1.219.091.372±
4.995.664.437 	 1.053.235.563-

57.746.247.250 	 3.946.247.2504-
29.872 . 827.115	 4.572.827.115+
26.052.431.955 	 22.052;431.955-t-

292.090.497.251 19339.097.251

dos órgäos técnicos especializados
desta Casa (D. F. F.) para a apre-
sentacão de seu estudO, no curto
espaco de tempo que nossa legis-
lacão lhe concede, sem que, para
taref a de tao grandé responsabili-
dade, estivesse devidamente equi-
pado.

o trabaiho seria mais eficaz e de
resultados mais obj etivos se se pu_
desse fazer constar do mesmo o to-
tal de despesas empenhadas, cujo
registro fol ordenado pelo Tribunal
de Contas, devidamente especifica-
do, ou seja:

- registro de crédito orçamen-
tário;

- registro de créditos adicionais;
- nUmero de contratos e a im-

portancia total dêles.
Do confronto de tais dados ob-

teriamos major fiscalizacão. E'
oportuno, entretanto, ressaltar
que o Tribunal de Contas de Mi-
nas Gerais esta caminhando no
sentido de major aperfeicoament&
e em futuro próximo realizará, em
tôda a sua plenitude, o cabal de-
sempenho das relevanteS atribui-
cöes que a Carta Constitucioral
lhe outorga.

Em seu fundainentado RelatOrio,
o Exrno. Sr. Contador Geral do
Estado, Dr. Domingos Mendanha,

• apresenta urn estudo que, dentro
da sisternática preconizada pela
Lei Federal n.° 4.320, iniciou corn a



CréditoS Suplernentares
Aberto pela lei de
orcarnontO 	 31.220.015.445
AbertOS por diver-
sas leis 	 18.283.322.346

49.503337.791

Créditos espociais 14.788.113.800

Total 	 64.291.451.591
Dessa forma, a desposa autoriza...

da so elevaria a Cr$ 385.946.826.493,
abaixO demonstrada:
For créditos orça-
mentárioS 	 321..655-374.902
For créditos suple-
mentares 	 49.503337.791

For créditos espe-
cials 	 14.788.113.800

64.291.451.591

Soma	 385.946.826.493
Em face das novas autorizacôes,

o "deficit" presumivel do exorcIcio,
quo inicialmonte seria do Cr$
48.903.974.902, passaria a Cr$
113.195.426493, como abaixo se
demonstra:
Despesa' autoriza-
da 	 385.946.826.493
Receita prevista 272.751.400.000

"Deficit" presumIvel 113.195.426.493
RESULTADO DO EXERCICIO.

A exocucão do orcamonto, no entanto, comportou-so de manei-
ra diferente: a recoita arrecadada, no total de Cr$ 292. 090.49725i,
superou a previsão em Cr$ 19.339.097.251. For outro lado, a des-
pesa realizada, no total do Cr$ 311,860.907.119, acusou uma econo-
mia de Cr$ 74.085.919.374 em relacão' as autorizacoes. Esse resul-
tado pode sor assim demonstrado:
Receita prevista 	 : 	 : . 	 272.751.400.000
Major arrecadação 	 19.339.097.251

292.090.497.25]
Despesa autorizada 	 385.946.826.493
Menor dosposa 	 74.085.919.374 311.860.907.119

"Deficit" do exercicio 	 19.770.409.863
Como so ye, o "deficit" previsto na lei do meios, de Cr$........

48.903.974.902, quq se elevaria a Cr$ 113.195.426.493 face aos éré-
ditos adicionais abertos durante o exorcicio, roduziu-se a Cr$.......
19.770.409.868 no final do oxorcicio.

Segundo as categorias econôrnicas, 'a Receita e a Despesa se dis-
tribuIrarn do seguinte modo:

RECEITA
Receitas Correntes 	 266038.065.296
Rocoitas de Capital 	 .	 .	 26.052.431.955

Total
DESPESA

Despesas çorrentes
Custeic
Transferências Correntes

Desposas do Capital
Investin'ientos
Transferências de Capital
Invers6o5 Financeiras

Total

292.090497.251

162.398.863.831

	

38.899.307.513 	 201.298.171.344

109.676,221.675
324.609.560

	

561.904.540 	 110.562.735.775

311.860.907.119

—.7--

A Receita Tributâria, represen-
tando 58,25% da arrecadacãO total
do exercicio de 1965, corno sempre,
é a que apresénta maiOr volume
de arrecadacãO. Dentro das rubri-
cas que constitUem essa Roceita,
destaca-SO o impôsto sôbre yen-
das e Consignag6es, no montante
de Cr$ 155.729.648.311, que contri-
buiu corn 91,51% da arrecadacãO
em relacão 'a Receita Tributária, e
53,31% em relacãO 'a arrecadacãO
geral do exerciCio. A segunda ru-
brica mais importante da Receita
Tributdria e a Taxa de Serv.icO do
Recuperacão EconônhiCa corn urn
total arrecadado do Cr$ .........
6.584.458.367.

o cmportameflto do impôsto
sôbre Vendas e ConsigflacOeS nos
quatro ültimoS exercicioS é 0 se-
guinte:
1962 	 .........11.364.478.327
1963.......22.791.031.411
1964..........58.717.723.887
1965..........155.729.648.311

Os dados acima alinhados de-
monstram

1 0 - que, o referido tributo vem
constituindo, nos ültimos exerci-
cios. a principal rubrica de major
èxprosSãO dos ingressoS;

2° - quo o aumento da arreca-
dação do ref erido tributo se expli-
ca, principalmente, pela inflacão
e, em parte, pela elevacão da au-
quota dêsse tributo, pelo cresci-
mento vegetativo da producãJ C,
também, polo estimulo 'a arreca-
dacäo.

A segunda rubrica mais
mportaflto cia Receita Tributária
é a Taxa do Servico do Recupera-
cão EconOrnica corn uma arrecada-
cão do Cr$ 6.584.458.367, acusan-
do urn decréscimO, em rolaçäo a
arrecadacãO d: exercicio anterior,
cle CrS 25.069.807.195, que so ox-
plica pela extincão parcial dessa
taxa.

A major arrecadacãO acusada na
Receita patrimonial adveio, prin-
cipalmente, da major receita do
dividendos do açSes de BancoS e
da5 Centrais EletricaS de Minas
Gerais - CEMIG.

Dos 25 estabelecimentos que
cornpöem a Rocoita Industrial, ape-
nas 11 acusaram arrecadacãO su-
perior 'a prevista, dostacando-Se
entre êles a Impronsa Oficial, Es-
tação Rodoviria e a Loteria do
Estado de Minas Gerais.

A rnaior arrecadacäo veriuicada
no titulo Recoitas Diversas é dovi-
da, especialmonto, 'a Recoita de
ExercIcioS AnterioreS, quo apresen-
tou urn excosso do Cr$ 4.653.064.915
em relacão 'a provisãO.

A major arrecadacäO acusada no
titulo Recoita de TransferêflCiaS
Ccrrentos, no total do Cr$ .......
4.572.827 . 115, advém do Fundo
Rodoviârio Nacional e do Fundo de
Eletrificacão.

Finalmente, a major arrecada-
ção verificada no titulo Receitas
do Capital é devida 'a emissäo de
Bonus do Tesouro, de ompréstimo:S
contraidos junto ao Govêrno Fe-
deral o 'a Cota.-parto do Impôsto
Unico sôbro MinérioS.

DESPESA

A lei orcamentária n. 3.241, de
9-12-64, para o exercicio de 1965,
estimu a Receita em Cr$ ......
272.751.400.000 e fixou a Despesa
em Cr$ 321.655.374.902, corn a
provisäo do "deficit" do Cr .......
48.903.974.002, que abaixo se de-
monstra
Receitas Corron-
tes 	 267.666.400.000
DespeSaS Corren-
tes 	 206.288.317.399

"Superavit" do Or_
camento Corrente 61.378.082.601
ReceitaS de Capi-
tal 	 5.085.000.000

Soma	 66.463.082.601
DesposaS do Capi-
tal 	 115.367.057.503

"Deficit" do Orca-
mento 	 48.903.974.902

Durante o exorcicio foram abor-
tos créditos adicionaiS no montan-
te de Cr$ 64.291.451.591, assim
discrirnifladoS
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Segundo as funçöes de Govêrno, a Despesa distribuiu-e do se-

guinte modo:
GovêrnO e AdministracãO 	 97.013.308.448
EncargO Diversos 	 19.184.850.247
Recursos Naturals e Agropecu aria 	 6.346.111.374
Energia 	 7.563.315.466
Transportes e Comunicacöes 	 66.904.326.062
IndUstria e Cornércio 	 6.527.532.867

59.424.890.569Educacão e Cultura 17.553.644.028SaUde 
Trabaiho, Previdência e Assist. Social 	 30.391 .577.537
Habitacão e Services Urbanos 	 951.350.521

Poilcia Militar
Secretaria da Administracão
Secretaria da Agricultura
Secretaria das ComunicaçOes
Secretaria do Desenvolvimento
Secretaria da Educacão
Secretaria da Fazenda
Secretaria do Interior
Secretaria de Saüde e Assistência
Secretaria da Segurança Püblica
Secretaria do Trabaiho

Total

34.487.894.075
40.402.303.588
9.383.092.562

18.864.010.135
2.148.756.661

47.710.195.189
43.956.023.706
4.466.015.265

13.933,222.226
15.144.643.629
2.411.214.887

311.860.907.119

Total
Os gastos do exercicio ainda podem ser

a discriminacão ou especificacäo da DespeSa:
Pessoal
Material de Consumo
ServicoS de Terceiros
Encargos DiversOs
SubvencSeS Socials
InativoS
Pensioi'iistaS
Abono de Familia
Juros da Dlvida Fundada Interna
Juros da Divida Flutuante
Juros Diversos
Contribuicães de Previdência Social
DiversaS TransferênCiaS Correntes
Obras Püblicas
Serviços em Regime de Programacão Especial
EquipamefltOs e InstalacOeS
Material Permanente
Participacão em C3nstituicão ou AumentO d

pital de EmprêsaS
AqWsiçãO de ImOveis
AmortizacãO da Divida Püblica
Auxilios para InversOes

Total
	 311.860.907.119

Finalmente, a despesa está distribuida pelas seguintes unidades
orcamefltãriaS:
Poder LegislatiVo 	 3.868.658. 160
Tribunal de Contas 	 485.412.155

3.493.889.656Poder Judiciãrio 
Palácio do Govêrno 	 2.300.979.252
ArquivO Public) Mineiro 	 15.733.509
Assessoria TécnicO-COflSUltiVa 	 79.964.381
DepartaffientO de, Aguas e Energia Elétrica 	 2.357.009.824
DepartamentO de EstradaS de Rodagem 	 62.896.610.685
Departamento Estadual de EstatiStica 	 265.598.712
DepartamentO GeográficO 	 133.718.078
DepartamefltO Juridico 	 239.046.77
Imprensa Of icial	 2.819.913.945

BALANO FINANCEIRO
0 balanco financeiro é urna sintese das receitas e despesas do

exerciclo, orcamentarias ou nao. Indica o movimento de entradas
e saidas monetdrjas e seu reflexo sôbre a situacao liquida financeira.

Receita
Orçamentária 	 292.090.497.251
Extra-Orcamentãria 	 603.466.928. 354 895.557.425.605

Despesa
Orcamentária 	 311.860.907.119
Extra-Orcamentária 	 581.611.798.665 893.472.705.781

Saldo das operaçöes financeiras
do exercicio 	 2.084.719.821
Saldo do exercicio de 1964 	 32.803.050.383

Saldo para 0 exercicio de 1966 	 34,887.770.204
0 saldo que se transfere para o exercicio de 1966 está assim dis-

criminado:
Caixa .....................................2.347.091.709
Bancos e Correspondentes ....................27.859.100.455

	

Exatores.. .... .... .... .... .... .... ..... .... 	 992.380.560

	

Vinculado em C/C Bancárias.. .... .... .... .... 	 3.689.197.480

	

Total .... .... .... .... .... ..... .... .... 	 34.887.770 204

BALANO PATRIMONIAL
0 Balanço Patrimonial evidencia a composicão qualitativa e

quantitativa do Patrimônio ao final do exerciclo. São os seguintes
Os resultados apresentados:

ATIVO
Finance iro

Disponivel	 31. 198.572.724
Vinculado em C/C Bancárias 	 3.689.197.480
Realizável 	 10.814.687.522

Permanente
Bens Mdveis	 12.545.135.206
Bens Imóveis 	 6.021.842 224
Créditos do Estado 	 3.349.714.314
Diversos 	 116.385.601.176

Ativo Real 	 184.008.615.777

311.860.907.119

demonstrados segundo

137.187.049.584
13.750.291.302
4.883.648.828
6.577.874.117
4,779.677.761

18.567.500.000
120.000.000

7.860.319.785
472.024.809

1.067.930.066
60.000.000
17.097.394

5.954.757.698
11.672.429.410
73.549.000.412
4.298.000.147
1.891.109.919

Ca-
18.265.681.787

561.904.540
24.609.560

300.000.000

45 . 702 . 457 . 726

138.306.158.051
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25.269.970.080 	 Cunipre-nos salientar, todavia, que Os resultados acima apre-17.520.353 932 	 sentados tern expressäo muito relativa em face da realidade, visto
que ha muitos anos näo se faz o tombamento dos bens irnOveis, dos

226.798.939.789 móveis e utensilios e dos bens de natureza industrial do Etado. E',
corno já dissernos noutra' cportunidade, uma providência que se im-
poe, a fim de que o resultado do balanço possa exprimir a real si-
tuacão econômica-financeira do Estado.

86.536.527.494
10.854.530

24.265.019.455

Passivo Real a Descoberto
Ativo Compensado

PASSIVO

Financeiro
DIvida Flutuante

Permanente
Divida Fundada Interna
Divida Fundada Externa
Diversos

98.466.184.378

110.812.401.479

BALAN0 ECONOMICO

0 balanco econômico dd a demonstracão das variacOes patri-
rnoniais e o' resultado econôrnico do exercicio, representado pela Va-
riacão liquida do patrimônio.

Passivo Real
Passivo Compensado
	 209.278.585.857

17.520.353.932

226.798.939.789

o ativo financeiro, correspondendo a 24,8% do ativo real, sofreu
urn aurnento de Cr$ 7.930.066.384 em relacão ao exerciclo anterior.
o disponIvel, representando 68,2% do ativo financeiro, estd consti-
tuido das seguintes contas: Caixa,. Bancos e Exatores .0 realizável
está representado pela conta Valores do Estado.

0 ativo permanente, correspondendo a 75,2% do ativo real, cx-
perimentou também urn aurnento de Cr$ 47.202.515.127.

Em relacão ao exercicio anterior, d ativo real experirnentou urn
acréscirno de Cr$ 55.132.590. 510, o que, percentualmente, correspon-
de a 42,8% de aumento.

Em compensacão, o passivo real sofreu também, em relacão ao
exercicio anterior, urn aumento de Cr$ 79.595.118.458, representan-
do 61,3% de aumento. ksse aumento do passivo se distribulu entre
o passivo Iinanceiró _- 04 '51.251.185.787 - e o passivo pernianen-
te Cr$ 28.343.932.672. 	 '

A situacão lIquicta 'fi±xäncèira ë defièitária, como abaixo se de-
monstra:

Passivo financeiro 	 98.466.184.378
Ativo fina'neéirc' 	 45.702.457.726

Passivo financeiro a descoberto 	 2.763.726. 652

ste ,resultado mostra que o Indice de liquidez financeira é de
46/100, isto e, Para cada Cr$ 46 de disponibilidade existe Cr$ 100 de
divida exigivel.

0 patrimônio permanente apresenta o seguinte resultado:
Ativo permanente 	 138.306.158.051
Passivo permanente 	 110.812.401.479

Ativo lIqüido permanente 	 27.493.756.572

Confrontando o passivo financeiro a descoberto corn o ativo 11-
quido permanente, verifica-se que a situacão econômico-financeira
do Estado estã representada por urn passivo a descoberto de Cr$
25.269.970.080, resultado 'êsse jd dernonstrado no balanco patrimo-
nial.

VARIAçOES ATIVAS

Resultante da execução
Orçamentária:
Receita orcamentãria
Mutacäes patrimoniais (Aquisicão
de bens imOveis, construção e a-
quisicão de titulos e valores, arnor-.
tização da Divida)
Independentes da execução orça-
rnentária

VARIAçOES PASSIVAS

Resultantes da execução
Orcamentária:
Despesa Orcamentária 	 311.860.907.119
MutacOes patrimoniais (Cobranca
da Divida Ativa e empréstimos
contraIdos em apOlices e por con-
tratOs) 	 72.695.468.807
Independentes da execução orcamentaria:
(Cancelamento de Divida Ativa) 	 174.898.029 385.017.347 261

"Deficit" verificado 	 24.462.527.949
Corn êsse resultado negativo do exercfcio, o Passivo a Descober-

to passou a ser de Cr$ 25.269.970.080, que abaixo se demonstra:
Passivo a Desc3berto em 1964 	 807.442.131"Deficit" apurado no exercIcio 	 24.462.527.949
Passivo a Descoberto em 1965 	 25.269.970.080

DIVIDA PUBLICA
A dIvida püblica inscrita no balanço monta a Cr$ 209.278.585.857,

asslm,' discriminada:
Divjda Flutuante 	 98.466.184.378Divida Fundada Interna 	 86.536.527 494Divida Fundada Externa 	 10.854.530Diversas 	 24.265.019.455

Total 	 209.278.535.857

292.090.497-.251

36.576.900.046

31.887.422.015 	 360.554.819.312
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A divida externa está representada pelos seguintes enipréstimoS:
Empréstimo Inglês de 1913

Dunn Fischer & Co.
Empréstimo Inglês de 1928

J. Henry Schroeder & Co.
Empréstkno Americano de 1928

The National City Bank of New York
Empréstimo Americano de 1929

The National City Bank of New York 	 1150.747
Empréstimo Frances de 1907 	 466.076
Empréstimo Frances de 1910/11 	 4.698.786
Empréstimo Frances de 1916 	 820.295
A divida fundada interna esté assirn discriminada:
Em apOlices 	 24.643.470.400
Por contratos 	 61.893.057.094
A divida flutuante está constituIda das seguintes contas:
Restos a Pagar 	 58.276.251.215
Servico da Divida a Pagar 	 201.612.381
Depósitos Diversos 	 1.052.865.711
Débitos do Tesouraria 	 38.935.455.071

Finalmente, sob o titulo DIVERSOS encontram-Se vários débi-
tos transitOrios e compensatOrios do exercicio no total de Cr$ ......
24.265.019.455.

A participacão do Estado nas emprêSaS de capital misto, que
era em 1964 de Cr$ 34.208.153.828, passou em 1965 a Cr$ ........
63.633.404.589, acusando pois urn aumento de Cr$ 29.536.250.768, e
estâ constituida dos seguintes valores:

Banco de Crédito Real de Minas Gerais
Banco Hipotecãrio e Agricola do E.M.G.
Banco MineirY da Producão
Companhia Cafeeira de Minas Gerais
Aguas Minerais de Minas Gerais. S/A - Hidrominas
Companhia Distribuidoraq da Producão de M .G.
Fôlha de Minas S/A
Companhia Montanheza de Eletricidade S/A
Companhia de Habitação de Minas Gerais
PetrOleo Brasileiro S/A - Petrobrás
Usinas Siderürgicas de Minas Gerais S/A - Usiminas
Centrais Elétricas de Minas Gerais S/A - Cemig
EletrificacãO Rural de Minas Gerais S/A - Ermig
Companhia de Arrnazéns e Silos de M. G. - Casemg
Companhia Agricola de Minas Gerais - Camig
FrigorIfico de Minas Gerais S/A - Frimisa
Banco Crédito Popular Mineiro S/A
Rêde Ferroviãria S/A
Companhia Mineira de Aguas - Comag
Metais de Minas Gerais S/A - Metamig
Banco do DesenvolvinlentO do Estado de M. Gerais

Total
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Ao proceder a conferência do presente Balanço corn nossos re-
gistros, constatarno5 as seguintes diferencas na parte relativa a Des..
pesa:

Secretaria da Fazenda

	

Verba 168-00-11-3271 	 105.915

	

Verba 168-00-11--4311 	 335.385
Lei n9 3382 	 200. 000+
Lei no 3383 	 200.000—

Secretaria da Agricultura

	

Verba 067-04-63-3120 	 6.173.810+

	

069-20-23-3120 	 19.141.903-

	

" 071-00-58--3120 	 5.000.000

	

" 071-20-58-3120 	 8.000.000

	

" 073-00-27-3120 	 5.000.000

	

075-05-23-3120 	 2.000.000

	

" 075-22-2-3120 	 20.000.000

	

" 076-00-24-3120 	 20. 000. 000

	

076-05-25-3290 	 15.000.000

	

081-01-21-3215 	 700.000.000

	

" 074-06--27-3140 	 77.946.111+

	

075-01--83-3260 	 1.496.726+

	

076-01--83-3260 	 836.193+

	

078-05-20-3130 	 1.195.792+
Secretaria da Segurança Püblica

	

Verba 266-03---72-3290 	 2.000.000

	

279-16--09-3130 	 1.248759

	

" 280-00-05-3120 	 1.248.759—

	

" 283-07-05-3130 	 452.620

	

284-22--05-3120 	 2.416.354

	

285-11-00-3130 	 1.962.820

Essas diferenças decorrem do inversSes de lançamentos por oca-
sião do levantarnento da despesa pelo Servico de Mecanografia e de
redistribuicão de dotaçSes nos têrmos do artigo 66, parágrafo unico,
da lei n° 4.320, de 17-3-64, não influindo, no entanto, nos totals
gerais apresentados no Balanco Geral.

São êsses, Senhor Ministro, os esciarecimentos que podemos ofe-
recer a V. Exa. sôbre as contas do Estado.

D.F.F., 23-3-66.
P. Aarestrup.

o incluso Proj eto de lei que cria
urn cargo de Diretor na Caixa Eco-
nômica do Estado de Minas Ge-
rais e dá outras providências.

A extensão e a profundidade do
problema habitacional, que mais
se agrava nas areas de major den-
sidade dernográfica, impOem que
se destine a essa manifestação da
vida social urn tratarnento técnico-
especializado, na conformidade
das diretrizes implantadas no Pais
pela Lei Federal n° 4.380, de 21
de agôsto de 1964.

A poiltica habitacional está sen-

102.222

2.500.444

1.115.959

3.540.293.496
1998.248.000
1.898.503.800

4.914.200
4.170.671.389

11.412
3.869.000

33.017.772
99.000,000

7.251. 013. 000
4.320-980.483

23 . 112. 908. 094
992.589.728

2.017.801.485
2.752.128.753
4.799.044.732

7.144.769
123.543.000

2.804.530.114
294.619.111

3.408.572.251

63.633.404.58

MENSAGEM N.° 1.057

Belo Horizonte, 28 de marco do
1966.

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

Tenho a honra de encaminhar a
Vossa Excelêncja, para quo sôbre
êle se digne de pronunciar-se a
Egregia Assembléja Legislativa no
prazo de 30 (trinta) dias a que se
refere o art. 29, § 4., da Constitui-
çao do Estado, corn a redação que
lhe d5, a LetConstitucional ri 9 14
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do executada em nOSSO Estado,
pela Caixa Econômica Estadual,
cnde, segundo as atuaiS normas
estruturaiS do EstabelecimentO, as
atividades própriaS da Carteira
HabitaciOnal se reservam ao Pre -
idente, ao qual, no entanto, já se

cornetem assoberbantes encargOS
na canducão e na realizacãO das
mültiplas e relevantes finalidadeS
da Caixa.

Para obvlar êsse inconveniente,
e atento 'as singularidades da po-
Utica habitaciOflal, o incluso pro-
eto dispöe sôbre a criacäo de mats

urn cargo de Diretor, adota nova
nomenclatUra para as atuais Car-
teiras de Depósito e Hipotecária,
de modo a harmoniz.-las corn su-
as atividades especIficaS, e estabe-
ieee que as atribuicôes dos Dire-
tores so fixará em decreto do Exe-
cutivo, reservando-se a cada urn a
responsabilidade da direção do
urna Carteira, na forma em que 0
determiflar o ato da nomeacão.

Completando essas providênciaS,
que correm ao propósito de dotar
a Caixa de meios e processos que
mais racionalmente visern 'a reali-
zação de seus fins, o proj eto dis-
poe que Os cargos de Diretor, ora
sujeitos a mandato determinadO,
passam a ser de confianca e de
provimento em comissão, no que
torna expilcitO 0 caráter técnicO
do cargo de Diretor da Carteira
HabitaciOnal, para cujo provimen-
to se exigirão experiência admi-
nistrativa ou conhecimentOs espe-
cializados sôbre o problema habi-
tacional no EstadO e no Pals.

Ao encaminhar a presente mi-
ciativa, cabe-me, em decorrêflCia,
solicitar a Vossa Excel;ência seja
devolvido ao Executivo o Proj eto
no 1.898/65, enviado corn a Men-
sagern n° 643, de 30 de jurtho de
1965, por rneu ilustre antecessor e
que reconienda a nova formula-

• çäo, em face da politica crediticia
do atual Govêrno e das diretrizes
preconizadas pelo Banco Central
da RepUblica.

Prevaleco-me da oportunidade
paa. apresentar a Vossa Excelêfl-

cia os protestos do meu elevado
aprêco e consideracãO.

(a.) Israel Pinheiro da Silva -
Governador do Estado de Minas
Gerais.

- Publicar.
PROJETO N.9 3.580/66

Cria urn cargo de Diretor na Caixa
EconOmica do Estado de Minas
GeraiS, e dã outras providências
A Assembléia Legislativa do Es-

tado de Minas Gerais decreta:
Art. 19 - Fica criado urn cargo

de Diretor na Caixa EconômiCa do
Estado do Minas Gerais..

Art . 20 - A Carteira Hipotecá-
na e a Carteira de Depósito, da
Caixa EconOmica do Estado de Mi-
nas Gerais, passam a denominar-
Se, respectivamente, Carteira Ha-
bitaciofial e Carteira de DepósitOS
o RelacOes Püblicas.

Art. 30 - 0 Poder Executivo
dofinirá, em decreto, as atribui-
cOes dos DiretoreS da Caixa Econô_
mica do Estado de Minas Gerais

Parágrafo Unico - A cada Dire-
tor caberá a direcão de uma Car-
teira, segundo se estabelecer no
ato da respectiva norneacão.

Art. 40 - Os cargos de Diretor
da Caixa Econômica do Estado do
Minas Gerais são de confiica do
Governad°'r do Estado e seu pro-
vimento serã em cornisSão.

Parágrafo ünico - 0 cargo do
Diretor da Carteira Habitacioflal é
técuico e nêle sàrnente seth inveS-
tido quem possua experiência ad-
ministratiVa ou conhecimentOs
técnicos especializadoS sôbre 0
problerna habitacioflal no Estado
e no Pais.

Art. 5c 	 Revogam-se as dispO
siçOes em contráriO.

Art. 6° - Esta let entrará em
vigor na data de sua publicacãO.

Dado no Palácio da Liberdade
aos...- PublicadO, inclua-Se em Or-
dem do Dia.

MENSAGEM N.° 1.058
Belo Horizonte, 31 de marco de

1966.,

Exrno. Sr. Pteidente 'cia Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Prevalecendo-me das prerrog-
tivas que me são conferidas pelo
artigo 51, n o III, combinado corn .0
artigo 30, § 10, da Constituição Es-
tadual, tenho a honra de encami-.
nhar a Vossa Excelência, em de-
volucão, a Proposição de Lei n.
4.567, que trata da revogação e
modificacão de dispositivos conti-
dos na Lei n° 3 . 905, de 22 de de-
zembro de 1965, e dã outras provi-
dências, 'a qual opus veto parcial,
pelas razOes que esta acompa-
nham.

Vaiho-me da oportunidade para
reiterar a Vossa Exceiêncja as ex-
pressOes de meu elevado aprêco e
consideração.

(a.) Israel Pinheiro da Silva -
Governador do Estado de Minas
Gerais.

RAZOES DO VETO

Ao considerar os têrmos da Pro-
posicão de Let n o 4.567, que revo-
ga e modifica dispositivos contidos
na Lei n° 3.905, do 22 de dezeni-
bro do 1965, e dO. outras providên-
cias, S'IU levado, por thotivos de
interêsse püblico, a opor-ihe veto
parcial.

A medida constante do artigo 30
e seus parcigrafos, da Proposição
em estudo, afigura-se-nos desacon-
selhável e contrdria ao interêsse
püblico, prquanto • viria, so con-
cretizada, estabelecer dualidade de
critérios no processo do concesso
de bOlsas de estudo ora observado
pelo Govérno do Estado. Corn efei-
to, a matéria já se encontra defi-.
nida em lei básica federal e admi-
nistrativamente disciplinada, obe-
decendo a distribuição do benefI-
cio a piano anual, elaborado pelo
Conseiho Estadual de Educacão,
nos têrmos do artigo 94, § 39, da
Let Federal n° 4.024, de 20 de de-
sombre de 1961 (Diretrizes e Bases
da Educacao Nacional), e do qual
depende a aplicação em Minas Ge-
rais dos recursos especlficos dos

Fundos Nacional e Estadual • de
Ensino Médlo.

Em face do exposto, veto o arti-
go 30 e seus pardgrafos da Propo-
sição e, por via do conseqüência, 0
seu artigo 40 e respectivo pardgra-
fo ünico, fazendo ainda incidir o
veto sôbre a expressão "e d6, ou-
tras providéncias", constante da
ementa.

São estas as razOes pelas quais.
por imperativo do interêsse pübli-
CO, veto parcialmente a Proposição
de Lei n° 4.567, devolvendo-a ao
esciarecido reexarne da egrégia
Assembleia Legislativa.

Palácio da Liberdade, em Belo
Horizonte, aos 31 de marco de 1966.

(a.) Israel Pinheiro da Silva -
Governador do Estado de Minas
Gerais.

- Publicar.

MENSAGEM N.c' 1.059

Belo Horizonte, 31 de marco do
1966.

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

Usando cia faculdade que me
confere o artigo 51, n° III, combi-
nado corn o artigo 30, § 1 0, cia
Constituição Estadual, devolvo a
Vossa Exceléncia, para objeto de
reexame da egrégia Assombléia
Legislativa, a Proposição de Lei no
4.572, que dispOe sObre a transfor-
mação de cargo do Tribunal de
Contas do Estado, 'a qual opus ye-
to total, justificado nas razOes quo
esta acompanham.

Sirvo-me do ensejo para mani-
festar a Vossa Excelência Os pro-
testos de rninha cordial estima e
distinta consideração.

(a.) Israel Pinheiro cia Silva -
Governador do Estado de Minas
Gerais.

RAZOES DO VETO

Recuso sanção 'a Proposicão do
Lei n° 4.572, quo dispOe sôbre a
transformaçao de cargo do Tribu-
nal de Contas do Estado de Minas
Gerais.
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Assim procedo por entender que
a transformacãO do cargo de As-
sessor de FiscalizacãO Financeira
no de Assistente da Procuradoria
do Tribunal de Contas, corn o
aproveitamentO do atual titular, é
medida que, aléin de prejudicar a
compoSicãO de série de classes inte-
grantes do Colendo Tribunal, vern
desrespeitar, por contrariá-la, a
norma salutar inscrita no artigo
12, e seus paragrafos, da Lei nc
3.214, de 16 de outubro de 1964.
onde se prescreve a inafastâVel
exigência do concurso, ou de pro-
va de habilitacS.O, para investidu'
ra em cargo de classe singular.

Dêsse modo, em defesa do inte-
rêsse püblico, nego sancão 'a Pro-
posicão de Lei n9 4.572, devolven-
do-a ao esciarecido reexame da
Egrégia Assembléia Legislativa.

Palácio da Liberdade, em Belo
Horizonte, aos 31 de marco de 1966.

(a.) Israel Pinheiro da Silva
GovernadOr do Estado de Minas
Gerais.

- Publicar.

MENSAGEM N.° 1.060

Belo Horizonte, 31 de marco de
1966.Exrno. Sr. presidente da Assern-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Usando da facuidade que me con-
fere o artigo 51 1 no iii, combinado
corn o artigo 30, § 1 0, da Consti-
tuicão Estadual, devolvo a Vossa
ExcelênCia, para objeto de reexa-
me da Egrégia Assembléia Legis-
lativa, a ProposicãO de Lei n. 4.576,
que autoriza o Poder ExecutivO a
doar urn velculo de sua frota ao
"Lar de Criancas Maria Felisbifla
de Sousa", do Municiplo de Pru-
dente de Morais, 'a qual opus veto
total, justificado nas razôes que
esta acompanham. 	 -

Sirvo-me do ensejo para mani-
festar a Vossa ExcelêflCia os pro-
testos de minha cordial estima e
distinta consideracS.O.

(a.) Israel Pinheiro da Silva -
Governador do Estado de Minas
Gerais.

RAZOES DO VETO

Ao examinar a proposiç6o de Lei
n° 4.576, que autoriza o Poder
ExecutivO a doar urn veiculo de
sua frota ao "Lar de Criancas Ma-
ria Felisbina de Sousa", do Muni-
cIpio de Prudente de Morais, sou
compelido a recusar-ihe sancão

Sern embargo do seu caráter au-
torizativo, a aceitacäo proposta
näo vem recomendada pelo inte-
rêsse püblico, eis que a Adminis-
traçäo procede, no mornento, a
estudos e levantamentOs que ob-
jetivam conhecer as condicöeS e
disponibilidades da frota de veicu-
los pertencentes ao Estado.

Assim, antes do conhecimento
das reais necessidades impostas
pelo programa administrativo do
Govêrno, quaiquer medida ten-
dente 'a alienação de bens do Esta-
do so deverã ser adotada se Os or-
gäoS competenteSCOflclu1m que
a sua efetivac5.o não compromete
materialniente a execucão dos pia-
nos administrativos.

Corn as presenteS razOes, opo-
nho veto total 'a Proposicão de Lei
n° 4.576, devolvendO-a ao escia-
recido reexame do Poder Legisla-
tivo.

Paiácio da Liberdade, em Belo
Horizonte, aos 31 de marco dè 1966.

(a.) Israel Pinheiro da Silva -
GovernadOr do Estado de Minas
Gerais.

- Publicar.

OFf dO

Brasilia, 28 de marco de 1966.
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Tenho a honra de acusar em
meu pocler o Oflcio ri° 1.657/65/
MAT, de 23-6-65, dessá egrégia As-
sembléia, mediante o qual se me
transmitiU cOpia do Requerifliento
no 932/65, de autoria dos Deputa-
dos Cicero Dumont e outros, corn-
preendendo reivindicacOeS no sen-
tido de que seja instalado servico
telegrãfiCO nos rnunicIPiOs de Eng.
Navarro, Francisco Dumont, Cia-

ro dos Pocöes e Lagoa dos Patos,
sob a jurisdicäo da Diretoria-Re-
gional do Departamento dos Cor-
reics e Telégrafos em Diamantina.

A respeito, consultado por êste
Ministério, emitlu a Diretoria de
TelegrafoS do ref erido Departa-
inento o parecer constante no 011-
cio no 103/4° DT, de 9 do corren-
te, de cujos têrmos se depreende a
impossibiliclade atual de ser satis-
feita a reivindicação em apréco,
face a insuficiéncia de recursos Ii-
nanceiros corn que se vem defron-
tando, no presente exerciclo, o D.
C. T.

Outrossim, no intuito de propor-
cionar a V. Exa. e aos demais
ilustres parlarnentares interessa-
dos Os necessários esclarecimentos,
liz anexar ao presente cópia do
aludido OfIcio da Diretoria de Te-
legrafos do D.C.

Valho-me da oportunidade para
apresentar-ihe minhas expressOes
de elevada estiina e distinta con-
sideracäo.

(a-) Juarez Távora - Ministro
da Viacão e Obras Püblicas.

- Ciente. Publicar.
As inlormaçöes referidas encon-

train-se arquivadas na Diretoria
do Expediente desta Assembléia,
onde os interessados delas poderão
tomar conhecirnento.

OFf ClO

POrto Alegre, 21-3-66.
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Apras-me acusar o recebimento
de seu Oficio pelo qual Vossa Ex-
celência teve a gentileza de comu-
nicar-rne a cornposicão da Cornis-
São Executiva que dirigirá Os tra-
oalhos da 4?' Sessão Ordinária da
5.a Legislatura dessa Assembléia
Legislativa.

Agradeço sua comunicação e fa-
90 vot:s de que Vossas Excelências
coiham êxitos no desempenho des-
ra missão.

Aproveit0 a oportunidade para
apresentar-Ihe Os meus protestos
de grande estima e aprêço.

(a) Ildo Meneghetti, Governador
do Estado do Rio Grande do Sul.

- Ciente. Publicar.

OFICIO

Macdo, 16 de marco de 1966.
Exrno. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Honra-me acusar o recebimento
do OIicio n° 158/66-LN, de 7 de fe-
vereiro passado, no qual V. Exa.
comunica a eleicao da Comissão
Executiva que dirigird os traba-
Ihos dessa Casa Legislativa.

Formulo a V . Exa. e demais
componentes da Mesa meus melho_
res votos de feliz gestão e renovo
meus protestos de consideração e
apreco.

(a) Gen. João José Batista Tu-
bino - Interventor Federal do Es-
tado de Alagoas.

- Ciente. Publicar.

OFICIO

Em 23 de marco de 1966.
Exrno. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Tènho a honra de comunicar a
Vossa Exceléncia que a Assem-
bIéia Legislativa do Estado da
Guanabara, em reunião de 15 do
corrente, elegeu, para a Sessäo Le-
gislativa de 1966, sua Mesa Dire- ,
tora, que ficou assim constituida:

Presidente - - Augusto do A-maral
Peixoto; 10 Vice-Presidente - Fre-
derico Trotta; 2 0 Vice-Presidente -
Edna Lott; ic Secretrio - Salomão
Filho; 2 9 Secretário - Rossini Lo-
pes da Fonte; 3 1' Secretário - Ja-
mil Haddad; 40 Secretário - Ru-
bens Macedo; 10 Suplente - Telê-
maco Gonçalves Maia; 20 Suplente
- Ubaldo de Oliveira.

Aproveito a oportunidade para
apresentar a Vossa Excelência Os
meus protestos de elevada cons!-
deracão.

(a) Augusto do Amaral Peixoto,
Presidente da Assembléia Legisla-
tiva do Estado da Guanabara.

- Ciente. Fublicar e agradecer,
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OFf dO

Belo Horizonte, 30 de marco de
1966.

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

Cumpro o dever de vir a presen-
ça de V. Exa., no sentido de in-
forrná-lo de meu afastamentO, ho-
je, da Presidéncia da CEMIG, após
ter colocado o cargo it disposlção
do Exmo. Sr. Governador do Es-
tado, tao logo se empossou êle na-
qüelas altas funcôes.

Ao ensejo, cabe-me manifestar a
V. Exa. meu agradecixnento pela
prestimosa colaboracão que me
propiciou, durante o exercIciO da
Presidência da CEMIG.

Sua cornpreensão e espirito ph-
blico, na apreciação e solucão
dos problemas ligados 'a expansão
do sistema energético do Estado,
constituiram isempre valioso esti-
mulo 'a consecucão do prograrna
que, na CEMIG e ERMIG, nos pro,.
pusemos realizar.

Nesta oportunidade, apresento a
V . Exa. protestos de meu alto
aprêço e consideraçäo.

Atenciosameflte,
(a) Celso Melo de Azevedo, Pre-

sidente da Centrais Elétricas de
Minas Gerais, S/A.

- Ciente. Publicar.

OFfCIO

Assunto: responde Oficio no 541/
66 - ECR.

Em 23 de marco de 1966.
Exmo. Sr. Presidente da Assern-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Em nossas -mäos, o Oficio acima
referido, no qual V. Exa. nos dá
conta do teor do Requerimento n
1.133, apresentado pelo Sr. Depu-
tado João Navarro e outros, solid-
tando o não fechamento do Pôsto
de Subsistência do SAPS, na cida-
de de Bicas.

Embora tal providência fuja da
nossa esfera administrativa, eis
que aquela unidade está direta-
mente subordinada 'a Agéncia lo-

cal de Juiz de Fora, tornaremos
providência junto ao titular da .

-quela Agência, a respeito de ser
atendida a solicitação do Sr. De-
putado Joào Navarro.
Valemo-nos do ensejo para apre-

sentar a V. Exa. nossos protestos
de estixna e consideracão.

(a) Gabriel Marques Rodrigues,
Delegado Regional do Servico de
Alirnentação da Previdência Social.

- Ciente. Publicar.

OFICIO

Assunto: responde Oficio no 542
/66-ECR.
Em 24 de marco de 1966.
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Temos a grata satisfação de res-
ponder a V. Exa o Oficio acima
epigrafado.

Quanto ao Pôsto de Subsistência
dêste serviço, que funciona na ci-
dade de Bicas, sob a jurisdiçäo
desta Agenda, não ha absoluta-
mente nenhuma medida preten-
dendo retirar daquela cidade o re-
ferido Orgão.

Ao contrário, ha grande interês-
Se da Administração Central e Lo-
cal em transformar o citado Pos-
to de Subsistência em Auto-Servico,
o que significa ampliacäo total.

Ainda ha bern poucos dias, por
determinacão do Exmo. Sr. Pre-
sidente da Junta Interventora no
Conseiho AdministrativO da Au-
tarquia, fornos pessoalmente aque-
Ia cidade, corn objetivo de entrar
c-rn entendimentos corn o Sr. Pre-
feito Municipal daquela Comunida
de, visando a conseguir urn prédio
adequado 'a instalacão do auto
serviço. DSsses entenclirnentos, fe-
lizmente, conseguimos 0 irnóvel,
cujos aluguéis são pagos pela Pre-
feitura Municipal.

Para concretização dessa medida,
restam tao sOrnente, formaliciades
Administrativas na Autarquia; pa-
ra tanto, j a adotarnos tôdas as
providências cabiveis, afiancando
portanto, a V. Exa. que dentro em
breve terems na ja mencionada

cidade o Orgào devidamente am-
pliado.

Esperando haver prestado a V.
Exa. Os esciarecimentos necessá-
rioS, permitimo-nos neste ensejo
apresentar a V. Exa. Os flOSSOS
protestos de elevada estima e
aprecO.

Atenciosamente,
(a) Roque Vicente da Fonseca -

Agente Local do SAPS - Agéncia
de Juiz de Fora.

- Ciente. Publicar

TELEGRAMA

Brasilia, 31 de marco de 1966.
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Incumbiu-me Sr. Presidente da
Repüblica agradecer Vossência vg
ao Deputado Batista Miranda e
demais membros Legislativo ml-
neiro votos congratulaçâes pela
escoiha Deputado Bilac Pint) para.
Embaixador em Paris pt

Cordials saudacôes pt
José JerOnirno Moscardo de Sou-

za, secretario Particular do Presi-
dente da Repübiica, em exercicio.

- Ciente. Publicar.
- Passa-se it

LEITURA E APRESENTAçAO
DE PR0P0SI96ES

PARECERES

- Pelos respectivos relatores são
enviados 'a Mesa os seguintes pa-
receres:

PARECER PARA 2.a DISCUSSAO
DO PROJETO N.° 3.480/65

Comissão dej Constituição, Legisla-
epi,q e Justica

o Projeto no 3.480/65, proveni-
ente de Mensagern Especial, visa a
criar 0 Ginásio Industrial Estadual,
na cidade de Itaüna.

A cidade de Itaüna apresenta
atualn-iente urn indice de progres-
So que exige ali a existência de urn
estabelecjmento de ensino oficial
desta natureza, oferecendo melos

para 0 aprimoramento técnico e
cultural do seu laborioso povo.

Concluimos, portanto, pela apro-,
vacão do Projeto, em sua segunda:
fase de discussão, tal como está
êle redigido.

Sala "José Proenca", 10 de marco
de 1966.

(aa) Hugo Castelo Branco, Pre-
sidente - Raul Fernandes, Rela-
tor - Jarbas Medeiros - Carlos.
Eloy - Expedito Tavares - José
Luiz Baccarini. - Jairo Maga-
lhães.

- Publicado o Parecer, inclua-
se 0 Projeto em Ordem do Dia.

PARECER PARA 2.a DISCUSSAO
DO PROJETO N.c' 3,480/65

Comissäo de Educacão e Cultura
0 Projeto fl0 3.480/65, oriundo

de Mensagem governamental, dis-
poe sObre a criação do Ginásio In-
dustrial Estadual na cidade do
Itaüna.

ItaUna, dado o seu franco desen-
volvimento no setor econOmico,
ressente-se da mão-de-obra espe-
dializada, j ustifidando-se, portan-
to, a criacão all de gindsio orien
tado para o trabaiho, que possibi-
lite aos jovens uma preparacão
técnica adequada.

Concluimos, pois, pela aprovação
do Proj eto, em segunda discussão,
tal corno se encontra elaborado.

Sala "José Proenca", 16 de marco
de 1966.

(aa) Lourival Brash, Presidente
- Benedito Xavier, Relator -
Ataliba Mendes.

- Publicado o Parecer, inclua-
se o Proj eto em Ordern do Dia.

PARECER PARA 2_a DISCUSSAO
DO PROJETO NO 3.480/65

Comissão de Financas, Orcamento
e Tomada de Contas

De autoria do poder Executivo é
o Projeto n° 3.480, que dispOe so-
bre a criação do Ginásio Industrial
Estadul na cidade de Itauna,
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A medida ora proposta virâ be-
neficiar a juventude estudantil da-
quele mufliCiPio.

Esta Comissäo, examinando-o, é
de parecer favorável 'a sua aprova-
ção, em 2a discussão, nos térmos
em que se encontra redigido.

Sala "José Proença", lO de abril
do 1966.

(aa) Artur FagundeS, presidente
- Valdir Melgaço, Relator - Del-
son ScaraflO - Martins Silveira -
Maria Pena.

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

PARECER PARA 2Y DISCUSSAO
DO PROJETO N.° 3.518/66

ComissãO d& ConstituicâO, Legisla-
cS,o e Justiqa

o Projeto nc 3.518/66, de autoria
governamentaL dispôe sôbre a
criacão do Coiégio Estadual "Pro-
fessor Gabriel Mandacaru", na ci-
dade de Diamantina.

Acha-se anexado 'a PropoSicãO 0
Oficio n9 1.009, do Sr. Governador
do Estado, pelo que se altera para
noventa aias 0 prazo inicialmente
consignadO para a sua discussäo e
votacãO.

Corn efeito, achamo-nos plena-
mente de acôrdo corn o aludido
OfIcio e, nesta oportunidade, opi-
namos favoravelmente 'a a-orova-
ão, em 2.a discussão, do Proj eto

no 5.518, nos térmos em que so
encontra redigido.

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

(aa) Hugo Castelo Branco, Pre-
sidente - Homero Santos, Relator
- Carlos Eloy 	 Sousa e Silva
José Luiz Baccarifli - Expeditt
Tavares.

-publicado o Parecer, inclua-
se o Projeto em Ordern do Dia.

PARECER PARA 2.a DISCUSSAO
DO PROJETO N.° 3.518/66

Comissâo de Educacão e Cultura

0 Projeto no 3.518/66, de auto-
na governamental, dispSe sôbre a

criação do Coléglo Estadual "Pro-
fessor Gabriel Ivlandacaru", na ci-
dade de Diamantina.

Esta Comissão, examinando-o,
opina pela sua aprovacão, em 2.
discussão, nos têrmos em que estã
redigido.

Sala "José Proenca", 30 de mar-
go de 1966.

(aa) Lourival Brasil, Presidente
e Relator - Benédito Xavier -
Ataliba Mendes.
- Publicado o Parecer, inclua-.

se o Projeto em Ordem do Dia.

PARECER PARA 2 .a DISCUSSAO
DO PROJETO N.° 3.518166

Comissão de Finanças, Orçamenb
e Tomada de Contas

De autoria do Poder Exècutivo é
o Projeto n° 3.518/66, que cria o
Colégio Estadual "Professor Ga-
briel Mandacaru", na cidade de
Diamantifla.

A medida visa a beneficiar a ju.
ventude estudantil daquela pros-
pera comuna de nosso Estado.

Esta Comissão, examinando-o,
conclul favor'avelmente 'a sua apro-
vação, em 2.a discussäo, flOs têr-
mos em que se encontra redigide.

Sala "José Proenca", 1 de abril
de 1966.

(aa) Artur Fagundes, Presidente
- DelSon Scaraflo, Relator - Mar-
tins Silveira - Maria Pena.

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

PARECER PARA 2.a DISCUSSAO
DO PROJETO DE RESOLUcAO

N.° 3.569/66

Comisão Executiva

0 Sr. Deputado Leäo Borges
propOe a revogacãO dos parágra-
fos 20 e 30 do artigo 40 da Resoim
cão 735, de 22 de dezembro de 1965,
corn 0 que Se revigora, em sua ple-
nitude, o disposto no artigo 90 do
Regimento Internov da Assembléia,

Da justificativa 16-se quo a me
dida objetiva sanar imperfeiçäo do

texto legal, que leva ao desnatu-
ramento da ajuda de custo.

Os argumentos alinhados pelo
nobre autor são procedentes, espe-
cialmente no que tange ao interês-
se dos Srs. Suplentes.

O Sr. Diretor Geral da Secreta-
na e o Sr. Chefe da Divisão do
pessoal, a propOsito do assunto,
dirigiram-Se a Brasilia, a fim de
estudarem, junto 'a Câmara dos
DepUtadOS, a solução ali dada ao
problema. Em seguida, encami-
nharam 'a Comissão Executiva ex-
celente trabaiho, que conclui pela
apresentacão de ante-proj eto dis-
ciplinador da questão.

Aceitamos a sugestão que as flO-
bres funcionánios da Casa produ-
ziram, corn ressalva apenas do que
dispOe 0 § 20 de seu art. ic. Isto
porque entendemos deva ser man-
tido 0 criténio atual de pagamento
da ajuda de custo pelo correr do
ano em curso, de sorte que a mo-
dificação pretendida sOmente en-
tre em vigor no ano prOximo. As-
sim sendo, apresentamos, coma
substitutivo ao Proj eto de Resolu-
cão flQ 3.569/66, 0 seguinte:

SUBSTITUTIVO

"Art. 10 - 0 Deputado perce-
berá 2/3 (dois tercos) do que re-
cebe o deputado federal, assirn dis-
criminado: o subsidio fixo mensal,
a diana coma parte vaniável con-
respondente ao comparecimento e
a ajuda de custo.

§ l.° - 0 subsIdjo fixo e as did-
rias serão pagos mensalmente.

§ 2° - A ajuda de custo serd
paga em duas parcelas iguals, sen-
do a primeira no inicio da sessão
legislativa e a segunda no seu en-
cerramento

Art. 20 - 0 Deputado não, tera
direito it ajuda de custo em con-
vocacão extraordindria, feita em
hnediato prosseguimento 'a sessão
legislativa ou dentro de 15 (quin-
ze) dias de seu encerramento e
so a receberd se comparecer.

§ thico - 0 Deputado sO fard
JUS 'a percepção integral da ajuda
de custo, em sessão extraordind-

na, se comparecer ao mInimo de
1/3 (urn térco) das reuniOes reali-
zadas, e o suplente, se comparecer
it metade.

Art. 3° - 0 subsidio fixo send
pago mensalmente:

I - integralinente, ao Deputado,
quando no exercIcio do mandato,
licenciado para tratamento de saü-
de Ou afastado nos têrmos dos ar-
tigos 21 e 22 da Constituição do
Estado.

II - Proportional, 'a razão de
1/30 (urn trinta avos) didrios, quan-
do o Deputado licenciar-se para
tratar de interêsse particular e,
quando o suplente, convocado para
o exercIcio do mandato ou do
rnesmo se afastar, tiver exercido,
no més, mandato por tempo infe-
rior a 15 (quirLze) dias.

Art. 41 - 	 didrias serdo .pagas
mensalmente:

I - Integralmente, ao Deputado,
ainda que faltar a 4 (quatro) reu-
niöes no mdximo par mês, 0 que
serO. considerado a serviço do
mandato.

II - Integralmente, ao Deputa
do, durante o periodo de afasta-
mento do mandato, par motivo de
iicença para tratarnento de saüde,
de conformidade com as artigos
21 e 22 da Constituicao Estadual,
ao que estiver fora da Assembléla
a servico desta, em Comissdo ex-
terna, ou de inquérito, ou consti-
tuida na forma regimental.

III - Deduzidas as correspon-
dentes aos dias que não compare-
cer, além do limite estabeuecido no
item I déste artigo, e aos dias em
que estiver afastado do mandato
para tnatar de interésses panticu -
lare5 ou afastado na forma dos ar-
ti,gos 21 e 22 da Constituicao Es-
tadual, desde que perceba pelo Po-
der Eçecutivo, e ao que, tendo
comparecido 'a reunião, deixar de
votar, a não ser que se tenha de-
clarado impedido, e desde que sua
auséncia concorra para a falta de
"quorum" na votacao.

Art. 50 - Não se aplicarão as
normas do artigo anterior e itens
corn referéncia 'as reuniSes extra-
ordinárias, cujo pagainento.. de
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.diárias s&mente será devido pelo
efetivo comparecimento.

Art. 60 - A ajuda de custo é de-
vida em duas parcelas iguais, sen-
do a primeira parcela paga no ml-
cio ou durante 0 perIodo da sessão
legislativa, ccmprovado o compa-
recimento, e a segunda parcela, no
seu encerramento.

§ 1° - 0 suplente convocado,
durante a sessão ordinária, per-
ceberd a primeira parcela da aju-
da de custo na razão de 1/60 (urn
sessenta avos) por dia de exerci-
do do mandato, ininterrupto ou
no.

§ 2° - 0 suplente convocado du-
rante a sessão ordindria fará jus 'a
segunda parcela quando houver
exercido o mandato, durante a es-
são legislativa ordinãria, por pe-
riodo superior a 60 (sessenta) di-
as, ininterruptos ou não, podendJ
ser efetuado o pagamento desta
parcela, no afastamento, desde que
satisfeita a condicão.

§ 30 - 0 suplente convocado so-
mente poderá perceber uma ajuda
de custo por sessão legislativa.

§ 40 - 0 Deputado que não exer-
cer o mandato pelo prazo miniino
de 60 (sessenta) dias, durante a
sessão ordinâria, não fará jus 'a
segunda parcela da ajuda de custo.

Art. 70 - Apurar-se-ã 0 "quan-
tum" estabelecido no artigo pri .

-meiro, 'a vista de processo iristruldo
pela publicacãO, no Diârio do Con-
gresso Nacional, de ResolucãO que
estabelzca novos niveis de rernu-
neração Para o Deputado Federal.

Art . 80 - As normas contidas
nesta ResolucãO tern vigênCia a
partir da presente sessão legisla-
tiva ordinária, deduzidas as im-
portâncias recebidas a titulo de
ajuda de custo.

§ ünico -- Durante a preszrite
ses3aO legislativa 0 DeputadO ef--
tivo co:tinuarã percebendo a aju-
da de custo na forma prevista pe-
la Resolução 735 de 21 de dezem-
bro de 1965, sendo o duodécimO
pago integralmente, ainda que o
Deputad se afaste Para trata-
mento tie saüde ou na forma pre-

vista pelos artigos 21 e 22 da Cons-
tituicão Estadual.

Art. 90 - Revogam-Se as dispo-
sicOes em contrdrio".

A exposicão acima reporta-se 'a
incumbência determinada por essa
Comissão Executiva, a qual sub-
rntemos a c:nsideracão superior.

Sala da Comissão Executiva, 30
de marco de 1966.

(aa) Bonifácio de Andrada, Pre-
5idente - Pinto Coelho, Relator -
Reny Rabello - Ledo Borges -
Mario Hugo Ladeira - Anuar Fa-
res - João Navarro.

- Publicar.

PARECER PARA 3 .a DISCuSSAO
DO PROJETO N. 0 1.433

Cornissão de Finanças, Orçamento
e Tomada de Contas

o nobre Deputadi Florivaldo Di-
as apresentou 'a consideracão des-
ta Assembléia o Proj eto n° 1.433,
que autoriza o Poder Executivo a
permutar terreno cm a Prefeitu-
ra de Aimorés.

Foi aprovado em 2.a discussãO,
seii emendas.

Esta Comissão, examinando-o, e
de parecer favor&vel 'a sua apro-
vacä em 3•a discussão, nosttêr-
mos em que se encontra redgido.

Sala "José Proença", 1.0 de abril
de 1966.

(a.) Artur FagundeS, Presidente
- Maria Pena, Relatora - Valdir
Jvtelgaco - Delson Scarano -
Martins Silveira

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

PARECER PARA 3.a DISCIJSSAO
DO PROJETO N.Q 1.990

Cc.mis:são de Finaniças, OrcamentO
e Tmada de Contas

De auoria do ilustre Deputado
J ão Belo é o Projeto n° 1.990, que
autoriza o Poder Executivo a fa-
ze:' doação de prédio ao Municlpio
de TmboS.

Foi aprovado em 2.a discussão,
scm emendaS.

Esta Comisso, exarninando-o, é
de pareCer favorável 'a sua aprova-
ção, em 30 discussão, nos têrm.os
em que se encontra redigido.

Sala "José Proença", 1. 1 de abril
de 1966.

(aa) Artur Fagundes, Presidente
- Valdir Melgaço, Relator - Del-
son Scarano - Martins Silveira.

- Publicaclo o Parecer, inclua-
se 0 Projeto em Ordern do Dia.

PARECER PARA 3.a DISCIJSSAO
DO PROJETO N.0 3.161

ComisSã9 de Finanças, Orcainento
e Trnada de Contas

De autoria do nobre Deputado
José Maria Magalhães é o Proj eto
no 3.161, que autoriza 0 Govêrno
do Estado a doar terreno no bair-
ro de Santa Efigênia ou adjacên-
cias, nesta Capital, ao Conselh
Particular da Sociedade de São Vi-
cente de Paulo da Paróquia Santa
Efigénia.

Tendo sido aprovado em 2•a dis-
cussão, sem alteraçOes, sornos de
parecer fav:;rável 'a sua aprova-
cão, em 3.a discussão, nos térmos
em que se encontra redigido.

Sala "José Proença", 1 0 de abril
de 1966

(aa) Martins Silveira, Presiden-
te e Relator - Delson Scarano -
Valdir Melgaço - Maria Pena.

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

PARECER PARA 3. a DISCIJSSAO
DO PROJETO N. 9 3.493

Comissão de Finanças, Orcaniento
e 'ibmada de Contas

O Projeto no 3.493, de autoria
do Poder Executivo, concede pen-
são especial its viüvas de ex-Co-
'nandantes Gerais da Policia Miii-
tar do Estado de Minas Gerais.

A Comjssão de Finanças, Orça-
mento e Tomada de Contas, por
sua maloria, concluiu pela sua re-
ieiçäo, conforme pareceres de fis.

Sala "José Proenca", 1.0 de .abrilde 1966

(aa) Artur F'agundes, Presfdente
e Relator - Martins Silveira --
Valdir Melgaço - Maria Pena.

- Publicado 0 Parecer, inclua-
se o Projeto em Ordem do Dia.

VOTO VENCIDO AO PROJETO
N.9 3.493/66

Comissão de Financas, Orcamento
e Tomada de Contas

De autoria do Poder Executivo e
o Projeto n° 3.493, que concede
pensão especial a viüvas de ex-Co-
mandantes Gerais da Policia Miii-
tar do Estado de Minas Gerais.

Foi aprovado em 2. a discussão,
corn uma emenda.

Assim, examinando-o, somos de
parecer favorável a sua aprovação,
em 3.a discussão, corn a redação
que Se segue:

"Art. 1° -As viüvas dos Coro-
néis Vicente Tôrres Junior, Fran-
cisco de Campos Brandão, Egidio
de Abreu e AntOnio Pereira da Sil-
va, ex-Comandantes Gerais da Po-
licia Militar do Estaclo de Minas
Gerais, e concedida, a cada uma, a
pensão mensal vitallcia de Cr$..
200 . 000 (duzentos mil cruzeiros).

Art. 21 - 0 pagamento das pen-
sOes a que se refere esta lei corre-
rd pelos recursos orcamentarics
próprios.

Art. 30 - Revogani-se as dispo-
sicOes em contrário, entrando esta
lei em vigor na data de sua publi-
acão.
Sala "José Proença",. 30 de mar-•

ço de 1966.
(aa) Artur Fagundes, Presidente

e Relator - Maria Pena (contra o
Parecer e o Projeto) - Sebastião
Anastácio, contra - Valdir Melga-
ço, contra - Martins Silveira, a
favor do Parecer.

- Publicado o Parecer, inclua-
se o Projeto em Ordem do Dia.
PARECER PARA 3.a DISCUSSAO

DO PROJETO N.° 3.496
Comissão de Financas, Orcainento

e Tomada de Contas
o Projeto n. 3.496, de autoria

do Poder Executivo, concede auxi-
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ho financeiro a Socie'dade "Arni-
gas da CultUra", no valor de Cr
8.020.000 (oitO milhoea e vinte cnjl
cruzeiros), para pagamento de dé-
bito cia referida Associacäo relati-
vo 'a aquisicãO de sua sede prOpria.

A ComisSã) de Finanças, Orca-
meuto e Tomada de Contas, por
sua inaioria, deliberou rejeitar o
parecer apresentado pela Sra. Dc-
putado Maria Pena, conforme re-
latório de us.

Sala "José Proenca", 10 de abril
de 1966.

(aa) Artur Fagundes, Presidente
e Relator Martins Silveira -
Valdir Me1;aço - Maria Pena.

- publicados o Parecer e o voto
vencido, inclua-se o Proj eto em or-
dem do Dia.

VOTO VENCIDO AO PROJETO
N.0 3.496

Comissão de Financas, Orcamento
e Tcmada de Contas

o Projeto no 3.496, de autoria
do Poder Executivo, concede auxi-
ho financeiro 'a Sociedade "Amigas
cia Cultura", no valor de Cr$
8.020.000 (cito milhöes e vinte mu
cruzeiros), para pagamento de dé-
bito cia referida Associacão relati-
vo a aquisicão de Sua sede própria.

Foi aprovado em 2. a discussão,
se.--n ernendas.

Esta Comissão, examinando-o, é
de parecer favorável 'a sua aprova-
cao, em 3. a diScuSSã), nos têrrnos
em que 101 proposto.

Sala "J.-s6 Proenca", 30 de mar-
co de 1966.

(aa.) Maria Pena - Martins Sil_
veira.

- Vern 'a Mesa:

REQUERIMENTO N.° 1.183

Fxr'o. Sr. Freridente da Arsein-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

0 Deputado que êste subscreve,
na frma regimental, indica it As-
sembléia Legisiativa que dirija urn
apêio aos Exnios. Srs. Governa-
dor do Estado e i3ecret6rio das Cc-

municaçöes e Obras Püblicas, no
sentido de quo não soja extinta a
rode distrital da Secretaria de Es-
tado das Cornunicaçöes e Obras
Püblicas na cidade do Uberaba.

Sala das Reuniôes, 3G de marco
de 1966.

(aa) Ledo Borges - Orlando An-
drade - Otelino Sol - Reny Ra-
bello - Wilson Chaves.
Justificativa:

A sede distrital cia Secretaria do
Estado da5 Camunicacoes e Obras

Püblicas, instalada na cidade de
Uberaba, vern prestando inumerd-
veis e relevantes servicos a tôda a
regiäo geo-econômica que abrange.

Entretanto, noticiam Os j ornais
que é intencão do Exmo. Sr. Go-
vernador do Estado extinguir aque-
ha sede distrital, medida que, Sc
vier a ser concretizadd, causard,
rem düvida, grande descontenta-
mento ao povo do Triângulo Mi-
neiro.

E' de so relevar, a propósito, quo
0 prédio onde ficaria instalada de-
finitivamente a sede distrital en-
contra-se em fase adiantada do
construçao, o quo constitul mais
urna justificativa a recornendar a
não execucäo da medida, de resto,
contrária aos legitirnos interésses
cia Adrninistração Estadual.

Sala das Reuniôes, 30 de marcO
do 1966.

(a) Ledo Borges.
- A Comissão de Transportes.
O SR. PRESIDENTE - A Mesa

vai deferir a paiavra aos oradores
prèviamente inscritos.

Corn a paiavra o Sr. Anuar Fa-
res.

O SR. ANLTAR FARES - Sr.
Presidente, Srs. Deputados.

Quem teve, ontern, cportunidade
de assistir 'a partida entre o Atlé-
tico e o Santos, pâde verificar o
grau de maturidade do esporte mi-
neiro. id na noite de térca-feira,
0 ()ruzeiro, nurna data realmente
mcmoraVei para 0 esporte mineiro,
derrotou, brilhanternente, mere:i-
damente, o grande clu'oe praiano.
fsscs fatos rev& am que nenhum
dos clubes que tern jogado no ye-
ludo verde do Estddi0 Minas G ee-

rais teve oportunidade do suplan-
tar em técnica, ernbora haja vi-
tórias eventuais, or desportistas
mineiros. Ficamos surpreendidos,
no entanto quando virnos a Con-
federacão Brasileira do Desportos
CBD) deixar de admitir, para o

treinarnento da ga Copa do Mun-
do em Londres, as figuras expres-
sivas e brilhantes do Bouglê e Dir-
ceu Lopes. Queremos felicitar-nos
por outro lado pola a convocacão
dêsse grancie craque mineiro, que
e Tostão. Realmente a CBD não
fez senão elernentar justica, mas,
justica parcial, porque excluiu cia
convocacão 'or dois grander cra-
ques a que Inc referi, Bouglé e Dir-
ecu Loper - quo a esta hora vêern,
scm düvida, coin tristeza, quo os
esforcos, em favor do levanta-'
mento do futebol minoiro o brasi-
loiro não estão sondo reconhecidos
polo Orgão mdximo da matéria, no
Brasil, a C3nfederação Brasileira
do Desportos.

Segundo inforrnacôes que pude
oolhêr, cram esperadas as convo-
caçöes dos mineiros Tostão, Bou-
glé 0 Dircou Loper, para Os treina-
mentos da Soleção Brasileira, pre-
parativos para a 8.' Copa do Mun-
do. Para decepção geral, não sO
dos mineiros, como dos desportis-
tas brasileiros, ficaram do fora or-
tas duas figuras. Essos informes
vierarn-nos da Federação Mineira
do Futebol, que so empenhou ate
cnde permitiram as forcas do seu
bravo Presidente, Sr. Benedito
Adami do Carvaiho, em favor cia-
quelas convocaçôes. Quanto a Dir
ceu Lopes, foi incluido em tôdas
as listas organizadas pelos mom-
bros cia comisrão Técnica Havia,
entretanto, a opcão: Fefeu ou Dir-
ceu Lopes. Sendo o treinador cia
Seleção Brasileira o superinten-
dente do São Paulo Futebol Clube,
a cujo time pertence o jogador Fe-
feu, houve a opção por ésto, mar
convocaram Zito o Dino Sani, am-
bos fora do quaisquor condiçoes fi-
near, rondo quo o segundo torn,
ainda, contra si, conforme afirrna-
ção dos técnicos, urna forma não
satisfatorja

Isto e para não falar, Sr. Presi-.
donte, do outros jogadores quo
não serviriam, ate mesmo, para
clubes do menor categoria ou po-
dorio técnico.

Afirmarnos, nesta hora, a nossa
fée a nossa esperança na capa-
cidade dos nossos jovens atletas o,
do outra parte, osperamos, nor
têrrnos da afirmação do Sr. João
Havelange, quo novas convocacOes
possam sor feitas, quo soja ropa-
rada osta injustiça cometida, me-
nos contra o futebol mineiro e,
muito mais, contra Os dois grandes
craques. 0 ospetéculo do ontem
nos revehou ainda a fibra e a Ca-
pacidade do urn jo yorn dorportis-
ta atloticano, Buião, que ernpohgou
vivarnente Os esportista5 praianos,
a ponto do o tdcnico Lula, Pole o ou-
tros craques terem afirmado que
Buião também tern possibihidades,
torn condiçOos técnicas 0 senso do
responsabiliclado para ontrar na
Seleção Nacional.

0 espirito que domina, nosta ho-
ra, o coniando do futebol brasilei-
ro, do tal forma so ontranhou, de
tal forma so arraigou no sub-cons .

-ciento do muitos, quo Gilmar usou,
ontem, urna frase infohiz, ao dizer
quo Buião SO teria possibilidado
para a Seloção Nacional, so osti-
verse num clubo do São Paulo.

Quoro dar ciência 'a Casa de que
apresentei urn Roquerimonto, fir-
rnado por vOrios Srs. Deputados,
sôbre a matéria e, no momento em
quo estiver em discussão, voltarei
a esta Tribuna para, novamente,
abordar êste teni.a.

REQUERIMENTO NQ 1.184

Exrno, Sonhor Presidento da An-
remblCia Legislativa.

Os Doputados abaixo assinados'
requorem reja manifestado ao So-
nhcr Jcão Havelange, Presidonte
da Confodoracao Brasileira do Des-
portos, a estranheza do Povo mi-
neiro pela não convocação dos Jo-
gadoros José Alberto Bougleux e
Dircou Lopes para participarem
dos treinamentos da Seleção Bra-
sileira quo dirputarã a Oitava Co-
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pa do Mundo em Londres e ao mes-
mo tempo manifestar-ihe a sua
esperanca de que, dentro do pre-
visto de novas convocaçöes, os dois
atletas mineiros sejam incluidos,
reparando-se assim a injustica que
so cometeu contra o esporte mi-
neiro.

Sala das Reuniöes, 	 de abril de
1966.

(aa.) Anuar Fares Sebastião
Anastãcio - Nicanor Armando -
Aureliano Chaves - Wilson Ta-
nure - José de Castro - Valdir
Mélgaco - Expedito Tavares -
Maria Pena - Hornero Santos -
Altair Chagas - Reny Rabello -
Martins Silveira - José Luis Bac .

-carini - Alvimar .Mourão - Wil-
son Modesto - Jehovah Santos -
Cicero Dumont - Carlos Megale
- Gerardo Grossi.

Justificativa: 0 futebol de Mi-
nas Gerais vive, depois de 51 anos
de existência oficial, a euforia de
sua maturidade esplendorosa, su-
plantando, financeira e tècnica-
mente, o tutebol carioca e amea-
çando, sèriamente, a posição do
futebol de São Paulo.

A injustiça cometida contra o
futebol de Minas poderá ter fun-
das repercussOes e consequências
no seu futuro. 0 entusiasmo de
hoje poderá ser substituido pelo
pessirnismo de arnanhã, que des-
truirã seus esforcos de desportis-
tas sinceros e idealistas como os
minëiros.

Eis porque alimentamos a espe-
rança de que ambos ainda venham
a ser convocados, .porque a justica
estarã sendo restabelecida corn a
providéncia que so poderá dignifi-
car os dirigentes da Confederacao
Brasileira de Desportos.

Sala das ReuniOes, 10 de abril de
1966.

(a) Anuar Fares.
- A Comissão de Justica.
- Vern a Mesa:

C0MUNICAcA0

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

Comunico a V. Exa., para oS
devidos fins, que estou assumindo
minha Cadeira de Deputado a AS-
sembléia Legislativa.

Sala das ReuniOes. L Q de abril
de 1966.

(a) Dalton Canabrava.
- Publicar.
o SR. PRESIDENTE - Tern a

palavra o Sr. Athos Vieira de An-
drade.

o SR. ATHOS VIEIRA DE AN-
DRADE - Sr. Presidente, Srs. De-
putados.

Li, hoje, corn indisfarçável in-
dignação, urn veto oposto pelo Sr.
Governador do Estado a urn Pro-
jeto de Lei, :de minha autoria, vo-
tado por esta Casa. Estou-me tor-
nando homem importante diante
do atual Govêrno: os projetos que
levam a minha assinatura mere-
cern de S. Exa., o Governador do
Estado, uma atencãotôda especi-
al, para vetã-los; outrossim, das
denüncias que venho, reiterada-
monte, fazendo desta Tribuna, já
por dez vêzes, nenhuma delas teve
a hon-ra de merecer a resposta de
nenhurn dos Srs. Deputadcs, re-
presentantes do Govêrno nesta Ca-
sa. Vamos continuar corn estas
denüncias, porque urn dia, se o Go-
vernador não atentar para as ar-
bitrariedades praticadas por seus
auxiliares, certamente Deus ouvirã
as nossas preces.

0 "Minas Gerais", de hoje, pu-
blica o veto do Sr. Governador do
Estado a urna Proposicão de Lei, de
minha autoria, cuja finalidade era
autorizar ao Poder Executivo a
doacao ao Lar de Criancas "Maria
Felisbina de Sousa", do municipio
de Prudende de Morais, do urn vei-
cub veiho, carcomido, que foi ce-
dido por empréstimo aquela insti-
tuicão de Assisténcia Social, pelo
então Governador Magalhães Pin-
to.

Muito mais sensivel para corn
Os problemas sociais e humanos foi
o Sr. Governador Magalhães Pin-
to que, tendo em urna das Secre-
tarias do seu Govêrrio urn veIculo
sem nenhuma utilidade ou utili-
zação, passou a ced6-lo por.em-

préstimo ao Lar de Crianca "Ma-
ria Filisbina de Souza". Esse lat
inverteu dinheiro naquele veiculo,
troccu o seu motor e nêle proce-
deu a urna reforma. 0 Lar de Cri-
ancas "Maria Felisbina de Souza'
é urn orfanato que vem prestando
ao Estado do Minas relevante co-
laboracão, porque o Estado não
tern condicOes materiais para
atender e, muito menos, solucionar
o problema do menor desarnpara-
do em Minas Gerais, pois 0 espe-
tãculo que nOs vemos diàriamente,
em Belo Horizonte e no interior do
Estado, é con:strangedor, corn en-
ancas miseràvelmente abandona-
das nas vias publicas Enquanto
isso, existe, perto de Belo Horizon-
te, urn orfanato que, gratuitamen-
te, sern nenhuma assistência do
Poder Püblico, atende as criancas
pobres, desvalidas e Orfãs, e o ex-
Governathr Magalhães Pinto pro-
curou ajudar esca entidade, em-
prestando-lhe urn veiculo usado e
sern utilidade para o Estado, que
pudesse atender a certas necessi-
dades daquele Orfanato. Resolve-
mos, então, colocar nas mãos do
Sr. Governador do Estado uma lei
na qual S. Exa. ficasse autorizado
a doar aquele orfanato urn veiculo,
exatarnente aquêle que Se encon-
trava em seu poder. Mas, como 0
Projeto levava a chancela do DC-
putado Ath:s Vieira de Andrade,
que tern tido a coragem de apon-
tar Os erros e as irregularidades
dêsse Govérno, que ate agora nada
respondeu, foi vetado, alegando 0
Govêrno não ter ccndiçOes de doar
o referido veiculo. Entretanto, na
mesma página do "Minas Gerais",
edição do hoje, o Govêrno autori-
za a doacão de dinheiro a outras
entidades, como está aqui: 1. 0 ) "Au-
xilio financeiro ao Lactãrio N. Sra.
Aparecida, corn sede em Visconde
do Rio Branco" - porque o Proj e-
tD nao é de autoria do Sr. Athos
Vieira de Andrade. 2 0) "Autoriza
auxiljo financeiro ao Hospital Pa-
cifico Mascarenhas, corn sede em
Caetanapolis" êste tambérn não é
do autoria do Sr. Athos Vieira de
Andrade; por iss0 mesmo foram

sancionados pelo Govérno ue nào
pode dar urn veiculo velho a urn
orfanato, mas, pode dar dinheiro
sonante a outras entidades. Onde
está a coerência o a dignidade des-
te Govêrno? E' lastimável, Sr. Pre-
sidente, que uma entidade que
presta auxilio ao Poder Püblico,
abrigando criancas pobres, não
mereca a atenção do GovCrno por-
que a medida foi solicitada polo
Sr. Deputado Athos Vieira de An-
drade, quo tern sido ridicularizado,
espezinhado e desrespeitado pelo
atual Governador, através dos seus
Orgãos administrativos, porque e
urn Deputado quo tern tido cora-
gem de dizer verdades as quais 0
Govêrno näo tern tido coragem de
responder. 2 larne.ntãvel quo ocor-
ram fats desta natureza. 0 Go-
vêrno, certamente, vai recolher 6s-
to veiculo que presta servicos as
criancas pobres, ao mesmo tempo
em quo vai entregar dinheiro a ou-
tras entidades. Não sou contra is--
to. Não sou contra auxilio a hos-
pital algum. Não sou contra au-
xilio a lactário algurn. Mas o Go-
vêrno deveria ser mais coerente.
Se flão podo doar urn bern quo não
representa mais urn sacrificio ii-
nanceiro para o Estado, como pode
doar dinheiro, como pcde enfiar a
mao nos cofres do Poder Püblico,
para doar dinheiro a outra enti-
dade? E uma discrirninação. Dis-
criminacão politica e religiosa. P0-
utica, porque o Proj eto é de auto-
na do Deputado quo ihe faz opo-
sicão; religiosa, porque é Orfanato
de oriertacão evangOlica. Enquan-
to o lactário lova o nome do uma
Santa, o Orfanato leva o norne de
uma modesta muiher, quo prestou
servicos a crianca desamparada
em nossa Pátnia. Repulsam-me
gestos desta ordem. Repulsa-me
quo S. Exa., o Sr. Governador Is-
rael Pinheiro, tenha sido faccioso
o não tenha cumprido o seu dover,
pois tern feito discriminação dessa
natureza. Respondam, pois, se qui-
serem, os Deputados do Govêrno,
porque esta é a 11.a vez quo desa-
f 4 o S. Exas. o nenhurn dêles teve
a coragem do so colocar, nos epi-
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sódios citados por mim, ao lado
do Sr. G':vernador do Estado.

Tentarei, no momento certo,
derrubar êsse veto, ocasião em que
levarei o apêlo 'a consciência C 'a
dignidade do Poder Legislativo,
como também, aos coracöes dos
Srs. Deputados, para derrubarmos
êsse veto, que é mi usto, faccioso e
parcial, e para que esta Assembléia
dê urn exemplo e urna resposta ao
Sr. Governador do Estado, 'a dis-
criminação tendenciosa que S. Exa.
vern fazendo, constantemente, 'a
frente do Poder Executivo.

o SR. PRESIDENTE - Tern a
palavra a Sr. Deputado Cicero Du-
mont.

o SR. CfCERO DUMONT - Sr.
Presidente, Srs. Deputados.

Ha dois dias, desta Tribuna, co-
mentei uma declaracao divulgada
pela imprensa, atribuida ao Sr.
Ministro Mauro Thibau. Segundo
estas declaraçöes, era pensamento
do Ministro acabar corn o garim-
pa, para extinguir o contrabando.
Mais rápido do que supunha, o Sr.
Ministro tomou conhecimento do
nosso discurso e, hoje, acabo de
receber urn radiograma de S. Exa.,
que está assim redigido:

PAL GOVERNO BHE
CVR DOCE VTI
VITORIA TELEX 942 31/3/66
20,15 HIS
VRD P1 ASSEMBLEIA LEGISLA-
TIVA ESTADO DE MINAS GERAIS
ATENcAO DEPUTADO CfCERO
DUMONT

Acabo dc ler noticia nos jornais
de hoje sôbre discurso de V. Exa.
cornentando suposta declarac'ao
minha de que "a solução para o
problema do contrabando de ml-
nérios estd na extinção do garim-
p0".

Não foram estas minhas pala-
vras e o sentido as mesmas em-
prestado estã desvirtuado.

Não son contra o garimpo, nem
advogo sua extincao. Considero,
muito ao cDntrário, que, no Brasil,
a acão do garimpeiro é necessãria
na funcão pioneira de desbrava-

mento do imenso território pdtrio
'a procura de seus recursos mine-
rais • Disse estas palavras em reu-
nião que promovi em Rio Branco,
TerritOrio de Roraima, a fim de
debater corn os próprios garimpei -
ros da região seus problemas e su-
as reivindicacôes.

Favoreco, porém, a revisão da
lei do garirnpo de modo a aprimo-
rd-la e irnpedir que seja a mesma
aproveitada como meio de fugir 'a
acão controladora do Ministério
das Minas e Energia, pelo aprovei-
tamento do I ato de o garimpeiro
não estar sujeito a qualquer licen-
ça ou fiscalização dësse Orgão.

Nestais condicöes, sou contrdrio
ao apraveitamento do garirnpo co-
mo mina dislarçada 1-nde urn "do-
no do garimpo" explora emprega-
dos que contrata e dornina, apre-
sentando-os corn o garimpeiros.
Tambérn não compreendo a acdo
de garimpo onde se verifica a
existência de condicöes técnicas e
econOrnicas que permitam a mine-
ração eficiente e fiscalizada pelo
Poder Püblico: 0 garirnpo não é
substituto da mineração e, se exis-
tern cJndicöes para esta, 0 garim--
pa se transforrna em meio de ex-
plorar a mina sern fiscalizacâo do
Govêrno e, quasa sernpre, sab., a
forma ineficiente, quando não re-
carla.

Finalmente, não se discut,e a
rdaior facilidade em obter lotes de
prcdutos minerals para descami-
nho ou contrabando em garimpas
sem fiscalizaçao, do que em minas
concedidas e controladas. Mas não
se deduza dal que a salucão seja
extmnguir a garimpo: a solucäo es-
td no aperfeiçoamento cia Lei do
Garimpo, bern definindo seus Ii-
mites e bern protegendo a verda-
deira garimpeiro.

Conclamo, pois, a nobre repre-
sentante dos autênticos garirnpei-
ros a junta estudarmos o assunto.
Voltados para a delesa dos inte-
rêsses pátrios e sem prejudicar as
que escoiheram esta profissao co-
ma meio de vida, asseguro-ihe,
desde jd, que nenhuma providên-
cia estd em curso no Ministério

das Minas e .Energia, objetivando
extincão da garimpagem.

Atenciosaniente,
(a) Mauro Thibau, Ministro das

Minas e Energia.
- Em primeiro lugar, desejo le-

var as meus aplausos ao Sr. Mi -
nistro Mauro Thibau pelo seu ges-
to de, em atendendo As considera-
çöes feitas pela representante do
povo mineiro, apressar-se em dar
as informaqöes, não apenas ao re-
presentante cia povo, mas, e prin-
cipalmerite, par Intermédlo dêle, ac
prOprio povo.

Estou certa de que, embora de
nunciando justamente a apreen-
são que as palavras atribuIdas ao
Ministro levararn a uma classe de-
safortunada no Brasil e em Minas
Gerais, êste nossa protesto teve
grande repercussão, ganhau pro-
porcöes, exatamente na medida
em que a Imprensa Mineira nos
deu cobertura. Dai parque, sem-
pre que nesta Assembléia se dis-
cutem prablemas de relevdncia,
não terão êles a repercussão ne-
cessdria là fora, se não contarmos,
como ternos contado ate hoje, corn
a Imprensa Mineira. No caso em
particular dos garimpeiras, a "Did..
rio da Assembléia, que não parti-
Bela Horizonte que divulgaram o
assunto, foi a que emprestou uma
significacão mais correspondente 'a
irnportância d' assunto.

Em Segundo lugar, desejo regis-
trar, pa; conhecimento daqueles
quo leram sôbre o assimto no Did-
rio cia Assemblciia, que nãa parti-
mos da entrevista publicada e atri-
buida ao Ministro Mauro Thibau.
Não fornos nOs que dissemcs que
era déle a entrevista; os jornais é
quo o afirmaram e nos, que acre-
ditamos na seriedade da Impren-.
sa, acoitamos a entrevista porque,
A publicada h'a uns cinco au seis
thao, ate entdo näo fôra desmen-
Lida. Agora que a Ministro decla-
ra que a entrevista, tal coma foi
divulgada, ndo é a que êle deu,
temos obrigacao de registrar esta
retificacão : a sentido cia entrevis-
ta do Ministro Mauro Thibau nâo
e mais aquêle divulgado, mas é

exatamente a constante do seu
expediente, em radiograma dirigi-
do ao arador.

Não temos reparos a fazer ao
pensarnento ministerial; temos
mesmo o dever de declarar que,
nos têrmos em que estd seu pen-
sarnento neste despacho, cam êle
estamas de pleno acôrdo. Se nós
defendernos a legitimidade da pro-
fissão do garimpeiro, não cancar-
damos, par outro lado, que es-
pertalhöes se prevaleçam do titulo,
ou da atividade, ou cIa inocência
mesma do garimpeiro, para corn
ela lucrarem indevidamente. Nes-
te particular, não temos outro ca-
minho a seguhr senão a de decla-
ram ao Ministro Mauro Thibau que
estamos de acôrdo corn êsse seu
pensamento fundamentado E, ii-
nalmente, aceitarnos a canvite que
nos formula no final do seu des-
pacho o Ministro Mauro Thibau
para, juntos, estudarmos o proble-
ma. Estou As ordens do Sr. Mi-
nistro para levar a minha contri-
buiçdo aos "experts" do seu Mi-
nistéria. Não sou urn entendedor
do problema. Mas, sou alguém que
tern sofrido a problerna, porque
nascido, criado e vivendo numa re-
gido, que é a Norte de Minas, onde
50% da sua população vivem da
incerteza do garimpo, se ndo pu-
cier levar aa Ministro urn horizon-
to mais amplo, levarei a S. Exa. a
dada triste, o dada confrangedor
da realidade do garimpeiro do Bra-
sil, em Minas Gerais. E estou cer-
to de que it experiêncha dos asses-
sores do Ministro, 'a sua prOpria ca-
pacidade e a dos seus prOprios ca-
nhecimentos, somaremos as infor-
macöes que levarel de conhecirnen-
t' prOprio ou Salicitadas àqueles
que mais do que nOs conhe-
cam, par dentro, a problema, par-
que vivern a atividade. Estou con-
vencido de que esta soma de co- ,
nhecimentos p a d e r a realmente
abrir perspectivas novas para a
garimpeiro do Brazil.

Fico tranquilo e transmito esta
tranqüilidade aos garimpeiros do
Brasil e do Minas, de quo a Minis-
tro Mauro Tliibau, corn a rezpon-
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sabilidade de seu nome, infornia
que nenhuma medida será tomada,
senão apenas esta da disposicão
de bern estudar o problema.
• 0 SR. PRESIDENTE - Tern a

palavra o Sr. Deputado Waldomi-
ro Lobo.

o SR. WALDO'MIRO LOBO -
Sr. Presidente, Srs. Deputados.

Recebi oficio, que levarei ao co-
nhecimento desta Casa, e que esti
vazado nos seguintes têrmos:

"Exrno. Sr. Deputado Estadual
Waldorniro Lobo.

Assembléia Legislativa do Esta-
do de Minas Gerais.

Os moradores do conj unto resi-
dencial de Carlos Prates vêm so-
licitar, por vcsso intermédio,seja
feito urn apêlo ao Exmo. Sr. Se-
cretário de Educacão do Estado de
Minas Gerais, no sentido de que
providencie a imediata restaura-
cão do Grupo Escolar "Francisco
Brant", cujo telhado não apresen-
ta condiçöes de segurança, bern
como outras dependências que se
encontrarn funcionando sem con-
dicOes de Higiene e Seguranca.
Ao mesmo tempo, solicitamos vos-
sa interferência junto aDs podêres
publiccs Para que também seja all
construido urn anexo (Jardirn da
Infància), aspiracão veiha de to-
dos. As aulas vêrn funcionando em
casas particulares, p015 o Grupo
está fechado ha mais de dois me-
ses.

Diante do exposto, querem del-
xar aqui consignados us mais efu-
sivos agradecirnentos, sabedores de
que o nobre e honrado represen-
tante dos menos favorecidos na
Assembléia Legislativa ha de to-
mar as necessãrias providências,
cujos resultados vão beneficiar a
milhares de pess3as e notadarnente
àqueles pequeninos que estão lu-
tando Para conseguir algum co-
nhecimento.

Belo Horizonte, aos 31 de marco
de 1966.

•(aa) Maria Rocha, Maria Brito
de Oliveira, Zelina Estela da Silva,
Maria Parreiras, Iracy Barbosa
Curvello, Raimunda Ferreira cta
Silva, Maria C. Santiago, Joäo Ro-

drigues Neves, Albertina Santos
Castro, Aizira Pinto Estevam, Ma-
ria Luiza Santana, Geralda de Fa-
na Duarte, Maria LuIza Nascimen..
to, Lucia Maria Medeiros, Jose
Germano, Maria da Conceicão Nas
cimento, Maria Madalena Oliveira,
Carmem Prado de Carvaiho, Maria
Aparecida Dias, João Rodrigues
Neves, Armando Anatólio de Oli-
veira, Maria Joaquina de Jesus,
Afonso Gabriel dos Santos, I. Car-
los, Ely . Mendes dos Santos, An-
tOnio Nascimento, Celso Sebastião
dos Santos, Antonio Malaquias
Teixeira, Elmilta 0. Pontes, Joao
Marcelino da Trindade, Gilberto F

de Sousa, Samuel Soares de Olivei.
ra, Ricardo Nascirnentó, Juarez da
Silva Medeiros, Henriqueta Rosa
de Jesus, Agenor de Oliveira, Isa-
bel S. Oliveira, Bazica Silva Felix,
Inês de Oliveira Ferreira, Sandra
Maria Neves, Maria do Perp. So
crro Costa, Maria das Gracas
Viana Ferreira, Fatima L. de Me-
deiros, Lueli Rocha, Leonor Nat.
Ferreira, Wilson C. Duarte, Fran-
cis Ant. da Silva, Jéslani A de
Vasconcelos, Esmeralda Menezes,
Marilo Ramos, Marilene Brena
Dutra, Siria Roberta Dias, Felipe
Medinaes, Iralince B. I Dias.

Tomei as providências no . ,,sen-
tido de que 0 grupo mencidnado
fôsze colocado em funcionamento.
Lutarei Para que o anxo também
funcione corn urn Jardim de In-
fãncia. Os signatários dêsse abai
xo-assinado podem ficar certos de
que tudo farei Para que 0 grupo
volte a funcionar.

0 outro assunto que me traz i
Tribuna é referente ao abasteci-
mento da Capital. 0 Secretário
cruz;u os braços; não está fazen-
do nada em benefIcio do povo.
Bern diz o ditado: "quem nunca
comeu melado, quando come so
'iarnbuza". 0 atual Secretário do
Abastecimento mudou ate a ma-
neira de andar, porque agora é Se-
cretário do atual Govêrno. Deixoo
de cumprir o seu mandato pan
ser Secretário; se fizesse algurno
coisa pelo povo, nós concordaria-
mos corn êle. S. Exa., no entantO

fez lgurnas promessa5 e deu al-
guns conseihos com3 aquêle de
plantar tomates nos jardins resi-
denciais da Capital. Ora, Senhor
Presidente, a população não vai
viver sO de tomates. 0 povo não
tern água Para regar ésses toma-
tes. 0 arroz estd surnindo; o peixe
que custava Cr$ 800 agora, no
Mercado, 0 POVO 0 está adquirindo
por Cr$ 2.400 o quilo, e a anxova
está custando Cr$ 3.800 0 quilo.
Quando 0 Sr Jorge Ferraz era o
Secretdrio do Abastecimento, tudo
era bern mais barato, e não faz
muito tempo, não. Esse atual So-
cretãrio, no entanto, pretende que
o povo plante tomates em seus jar-
dins. Para isso, precisamos de Se-
mentes, adubos, agua, etc. 0 Se-
cretário mandou buscar bacalhau,
mas êSse produto jâ estd h6. bas-
tante tempo sendo adquirido pela
população. Talves o bacalhau seja
transformado em adubo Para as
tomates do Sr. Secretario do Aba,-
tecirnento. Quem tern jardim bo-
nito não vai plantar tomate nêle!
Quem tern jardim em casa, tern
dinheiro Para comprar peixe. E
quem pode cornprar peixe, tern di-
nheiro Para comprar came de boi.

Agora, vern o Sr. Secretário do
Abastecimento declarar que não
pode mudar cs costumes do povo
mineiro, porque nossa gente não
gosta de corner peixe. Ate que co-
mer peixe o povo pode, mas não
come porque não tern dinheiro pa-
ra Comprar êsse artig3. A propó-
Sito, hje fui ao Mercado comprar
sardinhas Para os doentes do meu
Hospital e deparei corn o produto
ao preco do 300 a 900 cruzeiros 0
quil. A de 300 cruzeiro 5 o Sr. Se-
cretãrio deveria proibir a sua yen-
da Para o consurno popular, porque
estão-se desfazendo. A de 660 cru-
zeiros é de qualidade regular; a
do 900 pode ser vendida ao povo.

Agora, pergunto: Serd que S.
Exa. ja plantou tornates nj jar-
dim de sua casa? 0 exemplo deve
partir de casa.

Deixariclo esta Tribuna, Sr Pro-
sidente, id que 0 meu tempo se es-
gotou, prometo voltar na próxima

cportunjdade paratratar de as-
suntos co-no os que foram trata-
dos hoje - alirnentacao e escola
Para o povo. Mas, antes de deixar
• Tribuna, deixo ao Sr. Secretário
• lernbranca de que S. Exa. deve
começar a trabaihar, ou o Sr. Is-
rael Pinheiro terã de explicar por
que 0 nomeou Secretário.

- Esgotada a hora destinada a
Leitura e Apresentacão de Propo-
siçOes, segue-se a

DISCUSSAO E VOTAcAO DE
PROP0SI96Es

o SR. PRESIDENTE - Estão
abertas as inscricOes Para a pro-
xima Reuniäo.

QUESTAO DE ORDEM

0 SR. CICERO DUMONT -Sr.
P r e s I d e n t e, minha questão de
ordem tern dois objetivos: pri-
meiro, Para pedir a V. Exa. in-
forrnarme, e ao Plenánio, quan-
do serd submetjdo it apreciacão
dêste ültimo o Proj eto de Resolu-
cão estabe1eceaido as normas corn
base na Lei Constitucional no 14.
Como sabe V. Exa., nós temos in-
sistid3 quase que impertinente-
mente Para deliberar sôbre a ma-
téria, em virtude das dificuldades
que vão surgindo, it medida que os
projetos do origern governamen-
tal vão chegando a esta Casa. 0
Segundo objetivo é Para opor a V.
Exa. a seguinte Questão de Or-
dem: apresentel a Casa, por inter-
médio da Mesa, o Requerimento n9
1175, no qual faço urn apêlo ao
Sr. Ministro da Justiça Para que
S. Exa saiba que a Assembléia de
Minas corisiclera válido e dernocrá-
tico o processo da eleiçao por dis-
tnito. E Para que o Sr. Ministro
fique ciente do quo a demora em
dar uma resposta vem trazendo
desestIrnulo a quantos pensam em
disputar as prOxirnas eleiçOes.

Este Requerimento foi encami-
nhado it Comissão de Justiça no
dia 23 de marco. Hoje, é primeiro
de abril, portanto, êle já se encon-
tra nas mãos daquela Ccrnissão h
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olto dias. Diz o artigo 181, do nos-
so Regimento:

"As Comissöes redigirão Os pa.
receres por escrito, em têrmos
explicitos, concluindo sempre pe-
la ccnveniência da aprovação ou
rejeicão da matéria".

§ 3 - "Seth de 5 dias, conta-
dos da remessa de qualquer ou-
tra proposicão, 0 prazo para as
Ccrnissöes proferirein seus pare-
ceres".
Nos têrmos dêste dispositivo, Sr.

Presidente, está vencido o prazo da
Comissäo de Justica para se pro-
nunciar sôbre 0 meu Requerini.ento.
Nesta hipOtese, solicitaria a V.
Exa. incluir na Pauta, para vota-
ção, a referida proposicão.

Renovo, aciui, aquela disposicão
anunciada quando a apresentei:
desejo ye-la aprovada, mas corro
o risco de ye-la rejeitada. Parece-
me que esta Assembléia não pode
retardar urn pronunciamento, pri-
meiro, porque faltaria ao seu de-
ver, segundo, porque dana a im-
pressão de que não tern coragern
de pronunciar-se sôb.re urn assun-
to de interêsse nacional.

0 SR. PRESIDENTE - A ques-
tao de ordem suscitada pelo nobre
Deputado Cicero Dumont desdo-
bra-se em duas partes: a primeira,
quanto ao Proj eto de Resolucão de
S. Exa., que procura disciplinar a
tramitação de proposiçöes de on-
gem governamental; a segunda,
relativa a 0 Requerimento q U e
apresentou sôbre o voto distrital e
que foi encarninhado 'a Comissão
competente.

A Mesa informa ao nobre Depu-
tado que, de acôrdo corn os traba-
Ihos da Comissão Executiva, nas
prinleiras Reuniöes apOs a sernana
vindoura, poderá trazer a êste Pie-
nário o resultado das suas análises
e observaçöes, consubstanciadas
em dispositivos ou ernendas.

No tocante ao Requerimento
mencionado, a Mesa vai tomar
enérgicas providências para que
logo possa vir it deliberacão dos
,qrs. Deputados.

REDAcOES FINAlS

o SR. PRESIDENTE - Sôbre a
Mesa Parecer de Redacão Final ao
Projeto n° 3.534, de origem gover-
namental, que autoriza aquisicão
de imOvel na cidade de Pompéu.

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

Em votacão. Os Srs. DeputadOs
que o aprovam queiram permafle-
cer como se encontram. (Pausa).
Foi aprovado.

- A Sancão.
Parecer de Redacão Final aos

Projetos ns. 437/63 e 646/63, (Re-
fundidos), dos Deputados Derme-
val Pimenta Filho e Wilson Modes-
to, respectivamente, que dão nova
redacão 'a Lei n° 2.197, de 30 de
jUihO de 1960, que dispöe sôbre 0
transporte coletivo rodoviário, in-
termunicipal, e dá outras provi-
dências.

QUESTOES DE ORDEM

O SR. ATHOS V I E I R A DE
ANDRADE - Senhor Presiden-
te, coerentemente corn a pOsi-
ção que temos tornado, nesta Ca-
sa, entendemos que esta Assem-
bléia nao deve votar redacão final
de projetos do Lei sem o nümero
regimental. Se permitisseinos, se-
r uma desconsideracão da nossa
parte corn os Srs. Deputados do
Govêrno. Certarnente Ss. Exas. te-
riam o prazer e a honra de cola-
borar corn S. Exa., o Governador
do Estado, na votacão de seus pro-
jetos. Como percebernos que são
poucos Os Deputados do Govêrno
aqui presentes e quo não ha "quo-
rum" regimental para votacão, e
para não tirarmos aos Srs. Depu-
tadcs governistas 0 sabor de vota-
rem corn 0 Govêrno, requeiro a
V. Exa. que suspenda Os trabaihos
da presente Reunlão, jã que não
ha nümero regimental para a vo-
tacão.

O SR. DELSON SCARANO -
Sr. Presidente, de acôrdo corn
o nosso Regirnento, antes de V.
Exa. suspender a Reunião, se
atendida a Questão de Ordem do

Sr. Deputado Athos Vieira de An-
drade, solicitaria a V. Exa. que
fizesse soar os timpanos e deter-
minasse fôsse feita a chamada

dos Srs . Deputaclos.
0 SR. PRESIDENTE - 0 nobre

Deputado Délson Scarano yem ao
encontro da Mesa, porque outra
não seria a providéncia que iria
tomar.

0 SR. JOSE MARIA MA-
GALHAES - Sr. Presidente, en-
contro-me inscrito pelos artigos
94 e 95 e, como V. Exa. tern ti-
do sempre urn nobre comporta-
•rnento na Presidência desta As-
sembléia, honrando não sO as tra-
diçOes de V. Exa. como a de seus
companheiros, eu pediria a V. Exa.
quo adotasse o mesmo critérlo
de vêzes anteniores, no senti-
do de dar a palavra ao orador ins_
crito nos artigos 94 e 95, antes da
votacão dos Pnojetos. V. Exa. já
colocou em vtacão yánios Parece-
nes de Redacão Final. Pediria a
V. Exa. que, antes da votacão, me
fôssa dada a palavra pelos artigos
94 e 95 do Regirnento.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa in-
forma ao nobre Deputado José Ma-
ria Magalhães, e alias se alegra em
poder faze-b, visto sen a primeira
oportunidade que so ihe oferece,
que, naG sO esta Presidência, como
as anteniores, tern sido profunda-
mente liberais no defenimento dos
Requerirnentos referentes aos anti.
gos 94 e 95, sendo que o Regimento
Interno especifica assuntos de Ca-
rater nelevante e urgente. Entre-
tanto, sei que muitos oradores tern
trazido para esta Casa questOes
não muito urgentes nern relevan-
tes, tendo seus Requenimentos de-
lenidos pela Presidencia. Tern Si-
do, realrnente, o procedimento das
Presidências anteriores, liberals na
apreciacão dêsses RequenimentOs.
Dentro deste ambiente liberal é
que a Mesa resolve entrar em en-
tendirnentos corn 0 próprio onadon,
aproveitando alguns minutos pana
uma maior eficiencia dos nossos
trabaihos. A Mesa entrou em en-
tendirnento corn 0 nobne Deputa-
@0 Jqsé Maria Maga1häeS ficando

decidido que cobocarla em votação,
por 10 minutos, alguns paneceres
quo ha vários dias estão em pauta
e devido a falta de "quorum" não
tern podido ser votados.

Ocorre quo 0 Deputado Athos
Vieira de Andrade, cuja atitude
não era prevista pela Mesa, nem
pebo Sr. Deputado José Maria Ma-
galhães, exerce urna pnerrogativa,
a qual a Mesa, obediente ao Regi-
mento, tern de deferin, e que é jus-
tamente aquela da verificacão de
"quorum" para votação. Assim não
podernos, de pronto, ouvir a pala-
vra do ilustre nepresentante do
povo, pois a Mesa vai pedir ao Sr.
Secretári3 que faça a cnamada dos
Srs. Deputados e, se positivada a
existência de "quorum", a Mesa

dana a palavra a S. Exa.
O SR. J 0 S E MARIA MA-

GALHAES—Sr. presidente,
justifico a m.inha Questão de Or-
dem anterior, justamente polo
argurnento que V. Exa. expefl
deu, dada a situacao legitirna
do Deputado Athos Vieira de An-
drade que requereu a verificac5o
de "quorum". Veja V. Exa. que
tenho razão na Questão de Ordem
quo formulo, porque esta será a
Ultima Reunião antes da Semana
Santa e, segundo estou informado,
esta Casa entrará em recesso; por..
tanto, sO terei opontunidade de
ocupar a Tribuna n.a outna segun-
da-feira, dia 11. Se o Deputado
Athos Vieira do Andrade pede a
venificação de "quorum" e, não ha-
vendo numeno para prosseguir a
Reunião, V. Exa. deverá encernâ-
la e eu ficarei na iminencia de ter
de esperar 8 ou 10 dias para ocu-
par a Tnibuna. Quanto 'a nelevàfl-
cia e urgência do assunto que inia
abordar, devo dizer a V. Exa. que
0 pnimeiro tOpico do meu discurso
seria assunto neferente 'a greve dos
professOres do ensino secundä.nio,
assunto urgentissirno; 0 segundo
tOpico seria homenagear a Revolu-
cão, cniticando aquilo que ela não
fez ate hoje. Veja V. Exa. que é
urn assunto que não pode ser adia-
@0,
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0 SR. PRESIDENTE - A Mesa
compreende as razôes do nobre
Deputado José Maria Magalhães,
mas se ye obrigada a cumprir o
Regimento, na Questão de Ordem
levantada pelo nobre Deputado
Athos Vieira de Andrade.

Tern a palavra o Sr. Secretário
Para proceder a chamada dos Srs.
Deputados.

0 SR. SECRETARIO - (Faz a
chamada).

- Feita a chamada, deixam de
responder Os Senhores:

Ledo Borges - João Navarro
Pinto Coelho - Agostinho Campos
Neto - Alvaro Sales - Anibal Tei-
xeira -, Augusto Zenun - Aure-
liano Chaves - Batista Miranda -
Carlos Eloy - Daniel de Barros -
Dermeval Pimenta Filho - Dornin-
gas Jório 	 Expedito Tavares -
Florivaldo Dias - Geraldo Quin-
tao - Hermelindo Paixão - Ho-
mero Santos - Hugo Castelo Bran-
co Ibrahim Abi-Ackel Jairo
Magalhães Jorge Ferraz - Jor-
ge Vargas - João Luiz de Carva-
iho - Jcaquim de Melo Freire -
José Augusto - Ladislau Salles -
Lélis Chaves - Lourival Brash
LiIcio de Sousa Cruz - Marta Nair
Monteiro - Martins Silveira - NL
canor Armando - Nunes Coelho -
Orland Andrade - Otelino Sol -
Pires da Luz - Raymundo Alber-
garia - Salim Nacur - Sebastião
Anastácio - Sinval Boaventura -
Waldir Morato -, Waithon Goulart
- Wilson Modesto - Wilson de
Paiva - Wilson Tanure.

0 SR. PRESIDENTE - A Mesa
verifica a presenca de 36 Srs. De-
putados Não ha nürnero Para a
votacão, mas ha nümero Para dis-
cussão da matéria em Pauta.

- Vem 'a Mesa:

REQUER,IMENTO

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

0 Deputado que éste subscreve,
na qualidade de lIder da Bancada
do ex-PTB, e sob 0 amparo do dis-
posto nos artios 94 e 95 do nsso

Regimento Interno, requer a V.
Exa. ihe seja concedida a palavra,
nesta Reunião, Para transferi-la ao
Deputado José Maria Magalhães,
que tratará de assunto relevante e
urgente.

Sala das ReuriiOes, 10 de abril de
1966.

(a) José de Castro.
0 SR. PRESIDENTE - Sôbre a

Mesa Requerjmento do Sr. Depu-
tado José de Castro que, pelos ar-
tigos 94 e 95, pede a palavra Para
transferi-la ao Deputado José Ma-
ria Magalhaes, que tratarâ de as-
sunto uIgente e relevante.

Defiro o Requerimento e fixo o
prazo de 50 minutos Para uso da
palavra pelo nobre Deputado.

QUESTOES DE ORDEM

0 SR. JOS2 MARIA MAGA-
LHAES Consulto a V. Exa., Sr.
Presidente, se existe Proj eto em
pauta, em fase de discussão, a fim
de que possa i-ne inscrever Para
di'scutir o primeiro déles. Por ou-
tro lado, indago de V. Exa. se ha
oradores inscritos, unla vez que
quero inscrever-me no Grande Ex-
pediente.

0 SR. PR.ESIDENTE - A Mesa,
respondendo a questão de orde:n
suscitada pelo D :eputado José Ma-
ria Magalhães, informa que ha
vários Proj etos em fase de dis-
cussão, sendo que o Sr. Deputado
Athos Vieirade Andrade se encon-
tra inscrito Para discutir o pri-
meiro dêles, que e 0 Proj eto n
3.577.

0 SR. JOSÉ MARIA
MAGALHAES - Consultaria ao
nobre Deputado Athos Vieira
de Andrade, Se não houver di-
ficuldade, se S. Exa. pode, re-
tirando sua inscrição Para discu-
tir o referido Proj eto, propiciar a
inscricão déste modesto orador.
Isto, caso S. Exa. possa abnir
mao do seu tempo. Caso contra-
rio, corn muita satisfaçao, deixa-
rei a Tribuna Para voltar apOs a
oracäo do nobre D eputaclo Athos
Vieira de Andrade.

0 SR. ATHOS VIEIRA
DE ANDRADE - Sr. Presiden-
te, realmente, encontro-me ins-
crito Para discutir o primeiro
Projeto da pauta. Todavia, dada
a reievânCia da matéria que o nos-
so ilustre companheiro, Deputado
José Maria Magalhães, traz a eS-
ta Casa, eu me permitinia ceder
a S. Exa. a minha inscricão, del-
xando Para falar após o nbre
Deputado José Maria MagalhäeS.
Destarte, ficarei inscrito apOs 0
nobre colega, porqUe e um prazer
ceder a minha inscnicãO a S. Exa.

0 SR. PRESIDENTE - A Mesa
vat passar 'a segunda parte da Or-
dem do Dia.

0 SR. JOSÉ MARIA MAGA-
LHAES -- Antes, Sr. Presidente,
corn a liberaildade que e pe-
culiar a V. Exa., ha de per-
mitir que eu agradeca o gesto
nobre do DeputadO Athos Vieira
de Andrade. Ao ocupar a TribUfla,
serei o mats breve possivel, Para
dar oportunidade ao men colega
de usa-la.

0 SR. PRESIDENTE - No ha
QuestâO de Ordem a ser resolvida.

- Esgotado o prazo destinado a
esta parte da Reuflião, passa-Se 'a

2.a PARTE DA ORDEM DO DIA
o SR. PRESIDENTE - A Mesa,

vai dar prossegUimeflto a i.a dis-
CUSSãO do Projeto n° 3.577/66, do
Sr. GovernadOr do Estado, o qual
autoriza doacâo de area de terre-
no ao Govêrno Federal, Para fun-
cionamento de Centro Regional de
PesquisaS Educacioflais "João Pi-
uheirO", do Ministénio da Educa-
ção -Corn a palavra o Sr. Deputado
José Maria Magalhães, orador ins-
crito Para discUtir o Projeto. S.
Exa. dispöe de uma hora.

0 SR. JOSE MARIA MAGA-
LHAES - (Prof ere discursO que
deixa de ser publicado por náo ter
sido devclvido 'a Divisão de Anais,
pelo autor).

sidente, lament'aVelmente, näo po_
derei ceder a minha inscricão ao
nobre Deputado José Maria Ma-
galhäes - Ainda que houveSse boa
vontade de minha parte, nao e
possIvel o prossegUimento do dis-
curso do nobre Deputado José Ma-
ria MagalhãeS, uma vez que 0 seu
tempo está esgotado. Não pode-
n-ia ceder o meu tempo, de vez
que, antes de faze-b, a Mesa de-
veria submeter a votos 0 Proj eto
em discussäO Para, depots, subme-
ter 'a discussãO o prOximO Proj e-
to da pauta.0 SR. PRESIDENTE - A Ques-
tao de Ordein de V. Exa. tern
fundamefltO -A Mesa apela Para o DepUtadO
José Maria MagalhãeS encerrar,
suas consideracôeS.

O SR. JOSE MARIA MAGA-
LHAES - Sr. presidente. Aten-
dendo pedido de V. Exa., encerro
minhas consideracöes e solicito
minha inscricäo Para o proj eto
seguinte -o SR. PRESIDENTE - Prosse-
guimento da discuSSão do Proj eto
no 3.577.

Para discUtir o Proj eto, tern a
palavra o Sr. DeputadO Athos Vi-
eira de Andrade.

0 SR. ATHOS VIEIRA
DE ANDRADESr. PreSi-
dente, antes de entrar, prôpnia-
inente, na discuS5O do Pro jeto
no  3.577, desejO, em QuestäO de
Ordem, chamar a ateflcãO da Pre-
sidência da Casa Para 0 lastimO-
so problerna do "quorum" e o faço,
exatamente, Para mostrar ao p0-
vo mineirO a indiIereflca e o de-
sinterêsse, especialmente dos Srs.
DeputadOS do Govêrrlo, Para Os
trabaihoS desta Casa.

O hobre Deputado José Maria
Magalhäes trouxe 'a baila assunto
relevante. Todavia, não pôde a
Casa aproveitar, em tôda a sua
extensãO, a emissãO do pensamen-
to do nobre colega.

Em Questäo de Ordem, levanta-
da anteriormente, verificamOs que
estavam presentes três DeputadoS
do GovrflO no presente moinen-

QUESTOES DE ORDEM

0 S R. ATHOS VIEIRA
IE ANDRADE - $r, Pre-
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'to, nãd existé eni Pienárh urn uni_
C :DepUtadO ligado ao Govêrnô.

o SR. JOS,2 MARIA MAGA-
LHAES - Sr Presidente, peco a
palavra pela ordem.

o SR. PRESIDENTE - 0 no-
bre Deputado Athos Vieira de An-
drade está usando da palavra em
Questão de Ordem, e não na dis-
cussão do Projeto.

o S R. ATHOS VIEIRA
DE AND RADE - A minha
Questão de Ordem, Sr. Presidente,
visa a pedir a V. Exa. que, cons-
tatando a inexistência de "quo-
rum", suspenda os nossos traba-
Ihos.

o SR. J0SR MARIA MA-
GALHAES - Sr. Presidente, 0
n o b r e Deputado Athos Vieira
de Andrade, Usando da pala-

• vra Para discutir o Projeto, ha-
veria de nos perniitir ccmplemen-
tar o discurso que acabamos de
farer, dizendo do desalento do pa-
va diante das medidas que o Gc-
vêrno está tornando, contra o alto
custo do vida.

Assim sendo, nesta Questão de
Ordem, quero apenas que, Para,

-testernunhar êste déscontenta-
me-nto, esta q u a S e melancolia
diante dos probiemas nacionais,
equacionados 'a maneira do Mi-
•nistro ROberto Campos,  q u e
se veja a fotografia tirada na so-
leflidade corn que se propôs ho-
rnenagear a Revolucão, e que es-
tampa Os Srs. Governador do Es-
tado, 0 General Guedes e o Vice-
Presidente da Repiiblica, corn fi-
•sionolnias tristes, meiancolicas, de

- quem parece assistir a urn cortejo
• ftthebre e não a urna parada mi-

litar. Basta exarninar-se esta tris-
teza Para se chegar 'a conciuso de
que a Revolucão precisa retomar
OS seus rumos, Os principios que
lhe deram origem, Para realmente
resolver Os problemas do povo. -

ENCERRAMENTO

0 SR PRESIDENTE - A Mesa
Verificando "de piano" a inexistên

• cia de "quorum" para o prossegul-
lefltO dnössos ttabalhos,dee1ra

encerraa a pieseiite ReufliãO, C0fl
Vocancjo outra, Ordinária, Para 0
próxjmo dia 11, As 14 horas, corn
a seguifle Ordem do Dia:

ORDEM DO DIA

11-466

1.3 Parte

Das 14 As 15 horas:

Leitura e aprovacão da Ata.
Expediente, inclusive leitura e

apresentacao de pareceres, proj e-
tos. Comunicacoes, requerimentos
e indicacSes

Das 15 as 16 horas:
Dlscussão e votacão de parece--

res, requerirne, comunicacSe
e ifldicacSes.

Djscussão e vctacão de redaçSes
fina.is.

2.3 Parte

Da5 16 As 18 horas:
DiScussão do Projeto n° 3.567/

66, do Sr. Governador do Estado,
0 qual autoriza o Poder Executivo
a abrir, pela Seeretaria de Estado

da Segurança PUblica, o crédito
especial de Cr$ 50.000.000 desti-

• nados 'a manutenção do Coldgio Fs-
tadual "Ordem e Progresso", do
Departarnentc da Guarda-Civil.
•Prossegüirnento da 1.o discusSão
do Projeto no 3.577/66, do Sr. Go-

- vernadcr do Estado, o qual autori-
za doacSo de area de terreno ao
Govêrno Federal Para funcionä-
mento de Centro Regional de Pes-
quisas Educacionais "João Pinhei-
ro", do Min-istério da Educacão

2.o discussão-do Projeto n° 3.481/
65, do Sr. Governador do Estado,
o quai autoriza a instituicao da

• Fundacão- Universitária "Tiraden-
tes", de SãO João Del Re!.

2 .a discussão do Projeto no 3.484
/65, do, Sr. Governador do Esta-
do, o qual cria Colegio Normal
Oficialna -cidade-de Abaeté.

2.odiscu.ssão do Proj eto no 3.485
/65, do Sr. G0vOLnador do Esta-

do, o qual cria o Colégio Corner-
cial Oficial de São Lourenco.

2.o discussão do Projeto n o 3.490
/65, do Sr. Governador do Esta-
do, o qual cria Colégio Comercial
Oficial de Passa Quatro.

2.a discussão do Projeto no 3.491
/65, do Sr. Governador do Esta-
do, o qual cria Colégio Normal
Oficial na cidade de Cachoeira de
Minas.

2 .a discussão do Projeto nY 3.495
/66, do Sr. Governador do Esta-
do, o qual cria o curso secundário
de 2 0 ciclo no Colégio Normal Ofi-
cial "Vital Brasil", de Campanha.

2.4 discussão doi Projeto no 3.499
/66, do Sr. Governador do Estado,
ci qual autoriza a instituicão da
Fundacão Faculdade de Filosofia
e Lêtras de -Guaxupé.

2.0 discussão do Projeto n o 3.508
/66, do Sr. Governador do Estado,
o qual concede auxIlio financeiro
ao Sindicato dos Assistentes So-
ejais do Estado de Minas Gerais.

2.o discussão do Projeto no 3.526
/66, do Sr. Governador do Estado,
o qual autoriza o Govêrno do Es-
tado a permutar imóvel corn a So-
ciedade Concepcionista do Ensino.

2.a discussão do- Projeto n9 3.535
/66, do Sr. Governador do Estado,
o- qual concede promocão aos of i-
ciais da Poilcia Militar, da reser-- -
va ou reformados, que tenham
efetivarnente participado dos mo-
virnentos revolucioflários de 1930
ou 1932. 	 -

2.4 discussão do Projeto no 3.560
/66, do Sr. Governador do Estado,
o qual abre 'a Secretaria de Estado
da Educacão, Para o Conselho Es-.
tadual de Educação, o crédito es-
pecial de Cr$ 64.800.000.

3 4 discussão do Proj eto n° 3.157
/65 2 do Sr. Governador do Esta-
do, o qual declara de utilidade pü-
blica a Associacão Ivllneira de

Reabilitacão, com sede em Belo
Horizonte.

3 4 discussão do Projeto no 3.477
/65, do Sr. Governador do Esta-
do, o qual autoriza a concessão de
auxilio, em titulos da Divida Pu-
blica Estadual, Para constituicãO
do patrimônio da Fundação Para

• Protecão e Amparo dos Trabalha-
dores nas Indüstrias ExtrativaS do
Estado de Minas Gerais.

3.4 discussão do Projeto no 3.494
/66, do Sr. Governador do Estado,
o qual autoriza o Govêrno do Es- ,
tado a receber, em doação, imóvel
de propriedade do Coronel José
Geraldo de Oliveira.

3.o discussão do Projeto n 9 3.530
/66,- do Sr. Governador do Estado,
o qual dispSe sôbre a desapropria-
ção de bens e instalacSes eletricas
pertencerites 'a Prefeitura Munici-
pal de Piurn-i.
• 3a disdussão do Projeto n o 3.544

/66, do Sr. Governador do Estado,
o qual extingue a Secretaria de
Estado do Desenvolvimento Eco-
nôrnico, cria o Conselho Estadual
do Desenvolvirnento e - dá outras
providências. 	 -

2.° disdussão do Projeto no 3.564
/66, do Sr. Mario Hugo Ladeira, 0
qual dã a denominacão de Conjun-
to "Orestes Diniz" - aos edificios
onde funcionam o Departarnento-
de Lepra e Dispensário Central.

2.o discussão do Projeto n o 3.569-
/66 (Resolucão), do Sr. 

'
Ledo Bor-

ges, o qual revoga os :paragrafos
29 e 3 9 do Artigo 40, da Resoiução
no 735/65.

2 .a discussão do Projeto n° 3.573 -
/66, do Sr. Aureliano Chaves, 0
qual determina a inclusão da dis--
ciplina "Elementos de Politica e
Constituicão" nos curriculos das
Escolas Superiores. 	 -

- Levanta-se a Reunião.
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SUMARIO: — Comparecimento -
Ata - Expediente: Mensagens n°s.
1.061 e 1.062 (Projetos n°s. 3.581
e 3.582, respectivamente) e 1.063
e 1.064; Offcios de ns. 1.033
a 1.036 — Palavras do Sr. Pre-
sidente — Requenimentos dos
Srs. Agostinho Campos Neto e
Manoel Costa (anexados) — Dis-
cursos dos Srs. Agostinho Cam-
pos Neto, Batista Miranda, Her-
melindo Paixão, Carlos Megale e
Gomes Moreira - Aprovacão —
Palavras do Sr. Presidente e no-
meacâo de Comissão — Encerra-
mento — Ordem do Dia.

COMPARECIMENTO
As 14,13 horas, comparecem os

Senhores: —
Bonifácio de Andrada — Leâo

Borges — João Navarro — Anuar
Fares - Agostinho Campos Neto
— Altair Chagas — Alvaro Sales -
Alvimar Mourão — Anibal Teixei-
ra - Athos Vieira de Andrade -
Batista Miranda - Benedito Xa-
vier - Carlos Eloy — Carlos Me-
gale - Dalton Canabrava — Do
mingos JOrio - Expedito Tavares
— Florivaldo Dias - Gerardo Gros-
si — Gornes Moreira — Hermelin-
do Paixão - Hornero Santos —
Hugo Castelo Branco — Jairo Maga-
lhâes — Jarbas Medeiros - Jeho-
vah Santos — Jorge Vargas — Joäo
Bosco - João Vaz - José de Castro
— José Maria Magalhães - LUcio
de Sousa Cruz - Maurilio Cam-
braia — Luiz Junqueira - Manoel
Costa — Marta Nair Monteiro -

Martins Silveira - Nicanor Ar-
mando — Nunes Coelho - Odilon
Rodrigues - Raul Fernandes -
Salim Nacur — Sebastião Anastá-
cio — Ulysses Escobar — Valdir
Melgaco — Waldir Morato — Wal-
domiro LObo — Waithon Goulart
— Wilson Chaves — Wilson Modes-
to.

- Corn a presenca de 50 Srs. Do-
putados, o Sr. Presidente declara
aberta a Reuniâo -

ATA

O SR. WALDIR MORATO — (2.0
Secretário "ad-hoc") — Procede a
leitura da Ata da Reuniâo anterior,
a qual d aprovada, sem restniOes.

EXPEDIENTE

o SR. JOAO NAVARRO - ( 1.0
Secretário) - Lê Expediente cons-
tante da seguinte maténia:

MENSAGEM N.° 1.061
Belo Horizonte, 5 de abril de

1966.
Exrno. Sr. Presidente da Assern-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Tenho a honra de submeter, por
intermédio de Vossa Excelência, ao
alto pronunciarnento dessa egregia
Assemblëia Legislativa 0 incluso
Projeto de Lei, que altera a redacão
do parágrafo 2. 0, do Artigo 82, da
Lei n.° 3.214, de 16 de outubro de
1 964, solicitando que a sua apre-
ciação se faca no pra .zo de 30 (trim
ta) dias, na conformidade do dis-

posto no parágrafo 4 0 do Artigo
29 da Constituição do Estado, corn
a redacão que ihe deu a Lei Cons•
titucional fl.0 14.

A presente iniciativa, ao permi-
tir o nOvo recrutarnento de profes-
sOres, alinda que sob a condicão
precária da contratacâo temporá-
na, oferecerá novas perpectivas pa-
ra o funciona.mento de várias uni-
dades escolares de ensino médio lo-
calizadas no interior do Estado,
onde ha grande carência de pessoal
legalmente habilitado para 0 exer-
cicio do magistério.

De outra parte, a proposta anexa
se circunsCreve a têrmos estrita-
mente essenciais ao interêsse do
ensino püblico e preserva 0 siste-
ma do ménito, afenivel atravOs do
exame de suIiciOncia, eis que cui-
da, apenas, de evitar solucäo de
continuidade nos trabaihos escola-
res, no corrente ano letivo, de vá-
rios estabelecimentos oficiais re-
centemente instalados.

Valho-me do ensejo para renovar
a Vossa ExcelOncia as expressOes
de elevado aprOco e distinta con-
sideracão.

Israel Pirtheiro da Silva — Gover-
nador do Estado de Minas Gerais.

— Publicar.

PROJETO N.° 3.581166

A1tera a redação do parágrafo 2.0
do Artigo 82, da Lei n.° 3.214, de
16 de outubro de 1964.

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

Art. 1 .0 — Passa a ter a seguinte
redação o parágrafo 2. 0, do Anti-
go 82, da Lei n.° 3.214, de 16 de
outubro de 1964:

"Art. 	 82 — 	 ....................

§. 2.0 — Corn expressa autoriza-
cão do Governador do Estado, p0-
derá, caso não haja professor apro-
vado em exame de suficiência, sen
feito contrato de professor sem es-
sa condição, pelo prazo iniprorro-
gavel de 1 (urn) ano, podendo, en-
tretanto, ser renovado o contrato,

uma ünica vez, pOr igual prazo, Se
não se apresentar candidato habili-
tado na forma do paragraf o ante-
rior".

Art. 2.0 — Revogam-se as dispo-
siçOes em contránio.

Art. 3.0 - Esta lei entrará em
vigor na data de sua publicacão.

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

— As ComissOes de Justiça, de
Educacão e de Finanças, nos têr-
mos do 1.0 do Art. 1.0, da Reso
lução n.° 50, da Cãmara dos Depu-
tados, e do Art. 1.0 da Resolução
n.° 60 daquela Casa.

E, nos têrmos do Art. 2. 0 da re-
ferida Resolucão n.° 60, a Mesa
abrirá o prazo de 3 dias para a
apresentacão de Ernendas ao Pro-
jeto.

MENSAGEM N.° 1.062

Belo Horizonte, 5 de abril de
1966.

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

Tenho a honra de submeter, por
intermédio de Vossa Exceléncia, ao
alto pronunciamento dessa egrd-
gia Assembléia Legislativa, o inclu-
so Proj eto de Lei que dispOe sObre
a cniacão da Escola de Belas Ar-
tes e Artes Gráficas de Belo Hori-
zonte e contérn outras provldên-
cias.

O refenido estabelecimento de en-
sino, nos têrmos do Proj eto, será
instalado mediante a doação ao Es-
tado de todo o acervo da Escola
de Belas Artes de Belo Horizonte
- Escola Guignard. Essa Escola,
desde a sua fundacão em 1947, vem
sendo o mais importante nücleo do
formação de artistas plásticos em
Minas Gerais, onde, em sua grande
maioria, Os piritores, escultores,
gravadores e desenhistas que se
consagraram no Estado e no Pals
iniciaram a sua preparacão artisti-
ca.

Ocorre, no entanto, que, apesar
do relevante papel que desempenha

552 Eeiunão Ordinária da Assembléla Legislativa, aos
11 de abrildb 1966

PRESIDENCIA DO SR. BONIFACIO DE ANDRADA
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como centro de cultura artistica, a
mencionada Escola não dispôe do
recursos financeiros, ja que as sub-
vençöes que percebe dos podéres
pUblicos são totalmente ihsuficiên -
tes para ã sua manutencão.

Vale acentuar, ainda, que a Es-
cola de Guignard constjtuj experi-
ência vitoriosa e sui-generis no
mundo em matëria de ensino de Be-
las Artes. livre, no sentido da
criacão cia personaliclade artistica
cia cada aluno, mas é rigorosa na
exigência do exercicio das técnicas
e dos trabaihos artisticos. Não im-
poe cãnones de gOsto, escola ou
preferência, mas procura obter
dos alunos a dominlo da matéria
artistic a.

Constitul, assim, dever do Esta-
do, no campo cia cultura artistica,
amparar e iricorporar ao territO-
rio de suas atividades precipuas a
Escola do Belas Artes de Belo Ho-
rizonte - Escola Guignard.

o Projeto de Lei, que ora so sub-
mete ao exarne e decisão da ogre-
gia Assembléja Legislativa do Es-
tado de Minas Gerais, tern dupla
finalidade, revestindo-se do card-
ter eminentemente prdtico.

Primeiro, coloca a Escola sob a
égide do Poder Püblico, ampliando
suas finalidades tambdm para o
terreno das Artes Gráficas, de que
tanto carece a Imprensa Oficial do
Estado.

Segundo, preserva a autonomia
diddtica da Escola e a autoridade,
de sua Congregaçao.

o Projeto prevO urn escalona-
mento na execução cia lei. Na pri-
meira etapa, rnantém-se a iflstitui-
cão, ampliando-a e dando-Ihe con-
diçOes de sobrevivência. Na segun-
cia fase, cuidar-se-á, através de lei
especial, do dar-Ihe quadro estdvel
do magistdrio e de pessoal admi-
nistratjvo.

A solucão contida no bOjo do
Projeto C, portanto, pr3grnatjca,
ofereceudo possibili.dades para a
demarragem cia iflstituicao no ru-
mo de maiores e methores destinos.

Estd o Executjvo convicto de que
o diploma legislativo proposto aton-
de as altas finalidades quo o ins-
piraram

Aprovando.o, coma se ospera da
alta compreensao dos legisladores,terd 0 Poer Legislativo do Esta-do contribuido decisivamente paraa concret jzacao do uma medjdaque 0 tempo ha do consagrar em
têrmos de perene reconhecimento.

Assim, pela presente iniciativa,
o Executjvo se propOe mantê-la,
corn0 Orgão do Estado, ampliando
as suas finalidades no campo do
ensin0 das artes grdficas, mas pre-
servando, por indispenscivel, a sua
autonomia diddtjca.

Sirvo-me do ensejo para mani-
festar a Vossa Excelêncja Os pro-
testos de minha cordial estima e
distinta consideracao

Israel Pinhejro cia Silva - Gover-
nador do Estado de Minas Gerais.

- Publiea,r.

PROJETO N.° 3.582166

Cria a Escola do Belas Artes o
Artes Gráfjcas de Bela Horizonte
e contCm outras provjdêncjas.

A AssemblCja Legislativa do Es-
tado do Minas Gerais decreta:

Art. 1.0 - Fica criada, corn sode
nesta Capital, o administratjva.
mente vinculada a Imprensa Oft-
cial do Estado, a Escola de Belas
Artes e Artes Grdficas do Belo Ho-
rizonte, que terd tambCm como ii.
nalidade o preparo de técnicos em
artes grdficas.

rt 2. 1 Para instalacão e fun-
cionamento da Escola criada par
esta lel, fica o Executivo autoriza-
do a receber a doação de tod 0 oacervo da Escola do Belas Artes
dc Belo Horizonte - Escola Guig .-nard.

Pargrafo Unico Para Os fins
do artigo, a Congregaão d0 Esco-
la de Belas Artes de Pelo Horizon-
to - Escola Guignard deverd ma-
nifestar, pelos rneios legais, a sun
expressa cOncordãncja com a doa-
ção do seu acorvo ao Estado.

Art. 3.0 - A Escola de Belas
Artos o Artes Gráficas do Bob Ho-
rizonte torá autanarnia diddtica,
nos têrmos do sou Regimento In-
terno.

Pardgrafo ünico - 0 Rogimonto
Interno mencionado no artigo serd
elaborado pela Congregacão da Es-
cola e submetido a aprovacão, par
decreto, do Governador do Esta-
do.

Art. 4•0 - 0 Diretor da Escola
de Belas Artes e Artes Grdficas do
Belo Horizonte, nomeado polo Go-
vernador do Estado, sorá escoihi-
do em lista triplice elaborada pela
Congrogacão.

Art. 5.0 - Será patrono da Es-
cola do Belas Artes e Artos Grdfi-
cas de Bela Horizonte a Mestre Al-
berto cia Voiga Guignard.

Art. 6.0 - E assegurado aos
atuais prafessOres cia Escola do
Belas Artes de Bela Horizonte -
Escola Guignard a direito do exer-
cerem, sob a regime de aulas ex•
traordindrias, as cadeiras que atu-
almento lecionarn.

Pardgrafo ünico - Mediante pro.
pasta fundamentada da Congrega-
cao, a Executiva prarnoverd, em
tempo oportuno, a elaboração de
projoto da lei criando os cargos de
magistério, do direcao o do admi-
nistracão da Escola de Belas Artes
e Artes Grdficas de Bela Horizonte.

Art. 7.0 - São transferidos para
a Escola criada par osta lei quais.
quer auxIlios au contribuiçOes ti-
nanceiras quo tenham sido cance•
didos pela Estado it Escola de Be-
las Artes do Bela Horizonte -
Escala Guignard.

Art. 8.0 - Revogam-se as dispo-
siçOes em contrdrio.

Art. 9.0 - Esta lei entrard em vi-
gor na data do sua publicacão.

Dada no Palcicia da Liberdade
aos...

- Publicado a Proj eta, inclua-se
em Ordem do Dia.

MENSAGEM N.° 1.063
Bela Horizonte, 4 do abril do

1966.

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

Usanda da faculdado quo me
canfere a artigo 51, n.° III, combi-
nado cam a artigo 30, § 1 1, da
Constituição do Estado, dovolva a
Vassa Excelência, para abjeto de re-
exame cia egrCgia Assembléia Legis-
tativa, a Propasicão do Lei fl.°
4.584, quo dispöe sObre o estirnubo
fiscal a indüstrias novas, it qua]
opus veto total, justificado nas ra-
zOes quo esta acompanham.
- Sirvo-me do ensej a para inani-

fostar a Vossa ExcelOncia as pro-
testas do minha cordial estima e
distinta cansideracãa.

(a.) Israel Pinheiro da Silva -
Gavernador do Estada do Minas Ge-
rais.

RAZOES DO VETO

Relevantos razOes do interêsse
püblica impedem-me de sancianar
a Propasiçãa do Lei n. 4.584, que
dispOe sObro a estiniulo fiscal a
incidstrias novas.

Corn a adventa da Lei Constitu-
cional n.° 18, do 6 do dezombro de
1965, a panorama fiscal passou a:
exibir perspectivas dificeis a recei-
ta, fazendo corn quo as franquias
fiscais passem a constituir moti-
vo do sCria preacupacão, eis que:
so prenuncia substancial reduqâo
cia renda publica scm quo so p05-
sa prover correspondento diminui-
cão de dospesa. 	 -

Atento a êsse problema, editau
a Govêrno, em 23 de marco dlti-
ma, a Decreto n.° 9.687, criando
Comissão quo, jd instalada, torn,
entre suas incumbências, as do ro-
ver a legislacão tributãria do Es-
tado, tema quo inclui a examo das
dispensas fiscais.

lAssim, não so faz pruciente a
aprovaçãa esparsa de novas nor-
mas isencionais que so antecipem
as conclusOes do estuda global cia
problema quo irão fornecer ao Go-
vêrno as coordenadas para a dis-
ciplina uniforme a aplicar-se a ês-
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se preponderante setor da ativi-
dade do Estado.

A par dessas consideracöes de
ordem geral, propOe-se a matéria
examinada em têrmos que viriarn
ocaslonar diversidade de interpre-
tação capaz de motivar, na sua
execucão, urn alargamento do fa-
vor, que não se confinaria nos es-
tritos limites objetivados na pro-
posta original.

Isto pôsto, sou conduzido, no
resguardo do •interêsse püblico, a
opor veto total a Proposição de
Lei fl.0 4.584, que faco retornar ao
douto reexarne do Poder Legisla-
tivo.

Paldcio da Liberdade, em Belo
Horizonte, aos 4 de abril de 1966.

- Püblicar.
MENSAGEM N.° 1.064

Belo Horizonte, 2 de abril de
1966.

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

Usando da faculdade que me con-
fere o artigo 51, n.c III, conibinado
corn o artigo 30, § 1.0 da Consti-
tuicão Estadual, devolvo a Vossa
Excelência, para objeto de reexa-
me da egrégia Assemblëia Legisla-
tiva, a Proposição de Lei n.° 4.578,
que concede auxIlio financeiro
Escola de Belas Artes de Belo Ho-
rizonte, a qual opus veto total, jus-
tificado nas razöes que esta acorn-
panham.

Vaiho-me do ensejo para renovar
a Vossa Excelência as expressöes
de elevado apreco e distinta con-
sideracao.

(a.) Israel Pinheiro da Silva -
Governador do Estado de Minas
Gerais.

RAZOES DO VETO

Ao considerar a Proposicäo de
Lei n. 4.578 que autorLza 0 Poder
Executivo a conceder urn auxillo
financeiro na importância de
Cr$ 46.000.000 (quarenta e seis ml-
lhOes de cruzeiros) It Escola de Be-
las Artes de Belo Horizonte, sou

conduzido, por motivos de ordem
constitucional e de interêsse pübli-
co, a negar-ihe sancão.

Em que pese o seu cardter au-
torizativo, a proposta afronta o
disposto no artigo 157 da Consti-
tuição Estadual, porquanto, carre-
ando novos encargos para o Te-
souro do Estado, deixou de ofere-
cer Os recursos sulicientes para 0
seu custeio.

De outra parte, ha de se ressal-
tar que as normas inscritas no ar-
tigo 3.0 da Proposição não tern a
necessária aprovação do interêsse
püblico, eis que, Se aceitas, se re-
velariam inoperantes, visto que näo
deferem ao Executivo Os recursos
indispensaveis ao atendimento da
despesa prevista, no presente exer-
cIcio, na conformidade do que pre-
ceitua o artigo 43 da Lei Federal
h.° 4.320, de 17 de marco de 1964,
que estatui normas gerais de direi-
to financeiro.

Dêsse rnodo, apolado nas razôes
apontadas, oponho veto total a
Proposição de Lei n.° 4.578, devol-
vendo-a ao douto reexame do P0-
der Legislativo.

Palácio da Liberdade, em Belo
Horizonte, aos 2 de abril de 1966.

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

- Publicar.

OFICIO N.° 1.033

Belo Horizonte, 6 de abril de
1966.

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

Em atencào ao OfIcio fl. 0 338166,
dessa ilustre Presidência, que se
fez acompanhar, por cOpia, do re-
latOrio da douta Comissão de Justi,
ça, no qual solicitam Os seus no-
bres autores o pronunciarnento do
Executivo sôbre a matéria cogitada
no Projeto n.° 3.533, e reportando-
-me ao meu Oficio n.° 1.003166, to-
rho a honra de me dirigir a V.
Exa. para manifestar que o Proje-

to, pelos seus têriflOs autorizatiVos,
possibilitará ao Governo decidjir sor
bre a oportunidade de sua execu-
çäo, se convertido em lei, a qual
ficará a depender de medidas ad-
ministrativaS complementares -

Vaiho-me do ensejo para renovar
a V. Exa. as expressöes de elevada
estima e distinta consideracãO.

(a.) Israel Pinheiro cia Silva -
Governador do Estado de Minas
Gerais.

- Ciente - Publicar.

OFtCIO N° 1.034

Belo Horizonte, 5 de abril de
1966.

ExmO. Sr. Presidente da Assem-
blëia LegislatiVa do Estado de Mi-
nas Gerais.

'enho a honra de acusar 0 rece-
bimento dos Oficios n°s. 520 e 594,
datados de 18 e 23 de marco do
corrente ano, em que Vossa Exce-
lência me comurilca haver essa
egrégia Assembidia Legislativa apro-
vado Os vetos totals opostos res-
pectivamente as ProposiçSes de Lei

-nümerOs 2.565, 3.849, 3.878, 3.880,
3.881, 3.884, 3.959, 4.111, 2.765, 2.770,
2.954, 2.957, 2.990, 3.001, 3.077,
3.080, 3.081 e 3.088.

Ao manifestar a Vossa Excelên-
cia os meus agradeoimefltos pela
gentileza da comunicacãO, desejo
prevalecer-me do ensejo para reno-
var-lhe os protestos de meu alto
aprêco e consideracâo.

(a.) Israel Pinheiro da Silva -
GovernadOr do Estado de Minas
Gerais.

- Publicar.

OFICIO N.° 1.035

Belo Horizonte, 5 de abril de
1966.

ExmO. Sr. Fresidente da Assem-
bidia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Tenho a honra de acusar 0 rece-
bimento do Oflcio n.° 528166-LN,
datado de 18 de marco corrente,
em que Vossa Excelência me co-

munica haver essa egrégia Asseni-
bléia Legislativa aprovado os ye-
tos totais opostos as PropOsicöeS
de Lei n°s. 2.877, 3.012, 3.014, 3.114,
3.136, 3.174, 3.191, 3.199, 3.296 e
3.611.

Ao manifestar 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
aprecO e consideracão.

(a.) Israel Pinheiro cia Silva -
GovernadOr do Estado de Minas
Gerais.

- Publicar.

OFICIO N.° 1.036

Belo Horizonte, 29 de marco
de 1966.

ExmO. Sr. presidente cia Assem-
bléia LegislatiVa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Venho acusar recebido, corn aprê-
go, o OfIcio n.° 5641661LN, de 21 do
corrente, em que Vossa Excelêflcia
me comuflica haver essa Egrégia
Assembléia Legislativa, em Reu-
floes realizadaS dias 18 e 19 ülti-
mos, aprovado os vetos totals opos-
tos polo Poder ExecutiV9 as Pro-
posicOes de Lei N's.:

2.686, 2.681j 2.678, 2.680, 2.687,
2.690, 2.758, 2.920, 2.923, 2.927,
2.929, 2.930, 2.931, 2.934, 2.935,
2.964, 3.003, 3.007, 3.009, 3.052, res-
pectivarnente, ex-ProjetOS n°s: -
1.375, 1.415, 1.373, 1.413, 1.378,
1.497, 1.365, 1.374, 1.443, 1.396, -
1 419, 1.424, 1.478, 1.433, 1.427,
1.500, 1.429, 1.463, 1.533 e 1.384.

Sirvo-me da oportunidade para
reiterar a Vossa ExcelênCia protes-
tos de elevada estirna e distinta
cOflsideracãO.

(a.) Israel Pinheiro cia Silva -
Governador do Estado de Minas
Gerais.

- Publicar.
PALAVRAS DO SR. PRESIDENTE

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
comunica ao PlendriO que se inicia
hoje, dia 11, o prazo de 3 (três) dias



Para apresentacao de Emendas ao
Projeto n.° 3.580, do Sr. Governa-
dor do Estado, o quai cria 1 (urn)
cargo de Diretor da Caixa EconO-
mica de Minas Gerais.

- Vém a Mesa:

REQUERIMENTO

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

Comunico a Casa o falecimento,
ontem, do ex-Deputaclo Estadual,
AntOnio Franco Ribeiro, cujo cor-
P0 foi levado a sepultura na cida-
de de Conselhejro Lafaiete.

Na forma regimental, .requeiro a
suspensäo dos nossos trabaihos,
após serem prestadas a memória do
extinto as homenagens déste Legis-
lativo, a que -êle tao bern serviu.

Sala das ReuniOes, 11 de abril de
1966.

(a.) Agostinho Campos Neto
- Valdir lvlelgaço - Anuar Fares
- Carlos Eloy - Luiz Junqueira
- Wilson Modesto - Raul Fernan-
des - Carlos Megale - Joâo Na-
varro.

Publicar.
REQUERIMENTO

Exmo. Sr. Presiclente cia Assem-
blëia Legislativa do Estado de Mi-
ria,s Gerais.

O Deputado abaixo assinado re-
quer a Vossa ExcelOncia, ouvida a
Casa,- a suspensão dos trabaihos de
hoje, pelo falecimento do ex-Depu-
tado Antonio Franco Ribeiro, que
serviu na Legislatura de 1950/1954.

0 extinto morava em Conselhei-
ro Lafaiete, onde era Presidente do
ex-P. S. D.

Sala das ReuniOes, 11 de abril
de 1966.

(a.) Manoel Costa - Lider do
Govêrno.

- Publicar.
0 SR. PRESIDENTE - SObre a

Mesa, Requerimentos dos nobres
Deputados Agostinho Campos Neto
e Manoel Costa (anexados), comu-
nicando o falecimento do ex-Depu-
tado Estadual Antonio Franco Ri-

beiro, em Conseiheiro Lafalete, e
requerendo a suspensão dos nos-
sos trabalhos em homenagem àque-
le antigo colega.

A Mesa vaj pOr em votacão 0
Requerimerito. Para encaminhd-lo
tern a palavra o nobre Deputado
Agostinho Campos Neto.

0 SR. AGOSTINHO CAMPOS NE.
TO - Sr. Presidente, Srs. Depu-
tados.

Vitima de lamentdvel acidente;
ocorrido em Conselheiro Lafaiete,
veio a falecer, nesta Capital, ontem,
Para onde fôra transportado, o Cel.
Antonio Franco Ribeiro.

0 extinto era prstigioso chefq
Politico da região de Conseiheiro I
Lafaiete, onde desfrutava de gran
de amizade, alicercada em mais do
40 anos de vida püblica. Comb Dc-
putado Estadual, na Legislatura do
1951 a 1954, teve oportunidade do
levar importantes melhoramentos
Para nossa regiäo, o que o creden-
ciou a fazer-se suceder, no cargo,
pela pessoa de seu fitho, Dr. Eli
Franco Ribeiro, tambdrn ex-Depu-:
tad0 Estadual. Seu filho, Dr. Leo
Franco Ribeir 0 ë Presidente da Ca-
mara Municipal de Conselheiro La-
faiete.

A notIcia do falecimento do ?X-
-Deputado AntOnio Franco conster-
nou a famIlia lafaietense, não sO
por ter sido, em vida, grande en-
tusiasta do progresso da cidade,
mas, muito especialmente, por tra-
tar-se de urn chef e de I amilia exem-
plar e dedicado ao lar.

Venho, pois, nesta hora em que
a Casa Legislativa de Minas, por.
seus representantes, manifesta seu
pesar pelo desaparecimento de
mais urn dos grandes vultos da po-
litica interiorana, trazer, comb re-
present.ante da mesma região a que
Antonio Franco serviu corn tanto
carinho e alto espfrito pdblico, o
nosso testemunho de solidariedade
e a nossa palavra de tristeza pelo
infausto acontecimento.

0 SR. PRESIDENTE - Para en-
caminhar a votacão, tern a palavra
0 Sr. Batista Miranda.
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0 SR. BATISTA MIRANDA - ra e saiidade, a vida daqueles qüe
Sr. Presidente, Srs. Deputados - 	 se foram. Era, assim, AntOnio
- muito oportuno o Requerimento Franco: era a expressio da bonda-
do autoria do Deputado Agostinho • de. NOs, que 0 acompanhamos na
Campos Neto, quo pede ia suspen- sua vida parlarnentar, devemos,
são dos nossos trabaihos, como ho- hoje, render-lhe estas homenagens.
menagem ao ex-Deputado Antonio Vou dizer-lhe hoje o que desejaria
Franco quo, ao ensejo cia 2.a Le- dizer pessoalmente, se aqui esti-
gislatura, foi representante do povo vesse: AntOnio Franco, meu preza-
mineiro, especialmente da região do amigo, você foj urn grande ho-

- de Lafaiete. Corn brilho, dedica- mom. Urn homem quo conseguiu,
ção e perfeito conl-iecimento dos através do seu trabaiho, cia sua
problemas do nosso povo, deu-nos pertinacia, e, principalrnente, de sua
a honra de privar do sua amizade bondade e de sua coragorn, atingir
ao longo de quatro anos. Trouxe êle os mais altospostos da poiftica,
Para esta Casa viva experincia das quo, quase sempre, dd, nega o tira
atividades ruralistas do nosso Es- aqueles que nola se avonturam.
tado - Mas, alOrn dêste traco, que For isso, Sr. Presidente, 0 que,
ornamentava 0 - sou cardter, .Antô- em nomo do extinto PSD, aqui os
nio Franca cativou a todos quan- tou, Para render minhas homena-
tos 0 conheceram neste Plendrio, gens a AntOnio Franco e dizer-the,
polo conviviO amigo e acolhedor. 	 apOs a morte, o que eu desejaria,

E, pois, corn profundo pesar quo, de coração, dizer em vida.
em nome da Bancada da ex-UDN, 0 SR. PRESIDENTE - Tern a
ocupo esta Tribuna Para dar ao palavra 0 Sr. Carlos Megale Para
Requerimento do Deputado Agos- encaminhar a votação.
tinho Campos Neto a nossa irres- 	 0 SR. CARLOS MEGALE - Sr.
trita soiidriedade, pedindo it Casa Presidento, Srs. Deputados.
quo faca nosso o pesar que e de- 0 dover mais imperioso do ho-
vido a familia AntOnio Franco, ho- mem 0 0 dever do morrer. Contu-
je representada polo seu filho Ely do, quando temos conhecirnento de
Franco, igualrnente representante que urn homom faleceu, olhamos,
do povo mineiro, nesta Casa, ao tristonhos, Para a estrada percor-

• ensejo da 3a Legislatura. 	 rida 0 nela encontramos urna cruz
O SR. PRESIDENTE - Tern a branca, corn sous bracos hirtos pa-

palavra, a Sr. Hermelindo Paixão, ra os cOus, dizendo quo naquele p0-
Para encaminhar a votação. 	 daco do chão repousa urn varão

O SR. HERMELINDO PAIXAO quo em vida soube dignificar a es-
Sr. Presidente, Srs. Deputados. pOcie humana, por seu trabaiho,

Sempro tivo corno ponto essencial, por sua honradez, pela ihaneza de
• naida, a ternura quo a recorda- trato, principalmente quarido cha-

cão nos traz. Essa ternura de re- • mado a- ocupar funçOes publicas
• cordacão 0 uma lição diana; 0-quo soube significar e honrar.

uma ospecie do jaculatOria quo nós -• AntOnio Franca, corn quern tive
devernos, todos os dias e em tOdas a honra e a ventura do conviver,
as horas, fazer Para quo ela dos- corno Deputado, na legislatura de
porte os nossos sontimentos Para 51 a 55, nesta mesrna Casa, era meu
a recordação e Para a vida. 	 amigo e, mais do quo isso, eu era

Aqui estive durante quatro anos, urn seu admirador. Era êlo urn
nesta AssemblOia, a conviver corn homem leal, urn exemplar chefe do
AntOnio Franco. Guardo comigo sua familia, amigo dos rnelhores que
simplicidade agradávol e a sua co- tenho conhecido.
municabilidade. Tnfeliz do i-iOs, se 	 Como administrador de Lafaiete,
não pudOssemos guardar essas re- pOde êle dar provas de sua capaci-

- cordaçOes e relembrar, corn- ternu- dade, do seu- espirito püblico & de
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sua luta pelo engrandecimento de
sua terra. Ag9ra, demonstrando o
afeto que aquela cidade ihe dedi-
cava, 0 prestfgio que êle ali grail-
jeou e a aniizade que all conquis-
tou, o Prefeito local, ao tomar co-
nhecimento de sua morte, decretou
luto oficial por 3 dias.

NOs, que a9ul conivemos corn
AntOnio Franco, no Govêrno do
grande Juscelino Kubitschek, lem
bramo-nos de sua atuacão, do seu
coleguismo, recordando-nos de co-
mo era combativo e de como Se in
teressava pelos problernas de sua
querida terra, onde descansa em
sono eterrio.

Em meu nome pessoal e em no-
me da extinta legenda do Partido
Republicano, trago aqul a nossa so-
lidariedade ao Requerimento do IDe-
putado Agostinho Campos Neto,
que, como repyesentante daquela
região e conhecerido bern de perto
a personalidade de AntOnio Fran-
co, já lhe teceu justos e merecidos
elogios.

o SR. PRESIDENTE - Para en-
caminhar a votaco, tern a palavra
o Sr. Gomes Moreira.

o SR. GOMES MOREIRA - Sr.
Presidente, Srs. Deputados.

Assomamos a Tribuna desta au-
gusta Assembléia, nesta oportuiu-
dade, corn a nossa alma triste, pro-
fundamente triste; corn o nosso
coracão sangrando, porque, com o
falecirnento, ontem ocorrido, nes-
ta Capital, do Cel. AntOnio Franco
Ribeiro, perde Lafaiete, perde Mi-
nas urn de seus filhos mais ilus-
tres, urn daqueles hornens pubU-
cos que, passando por esta Assen-
bléia, dignificaram o mandato ou-
torgado pelo povo mineiro.

Hornem culto, inteligente, sempre
procurou colocar os seus dotes mo-
rals, espirituais e culturais a ser-
vico da causa publica. 0 que mais
o preocupava era a solucão dos
magnos problemas de interêsse pL-
blico, que diziam respeito a todo
o pövo brasileiro. Exerceu corn ra-
ro brilhaiitismo 0 rnandato de De-
putado de 1951 a 1954, deixando 0

rastro de seu trabaiho inteligente
corn aquêle devotamento impres-
cindivel a todos os homens pübli-
cos. Era urn hornem cOnscio de
seus deveres, não sO como homern
pUblico, mas tanibëm como chafe
de famIlia Tdas mais ilustres, dei-
xando a todos os seus conterrãrieos
de Lafaiete, de Minas Gerais e de
todo o Brasil, o exemplo de digni-
dade, de nobreza, de altruismo e,
sobretudo, de espjrito elevado, pro-
curando safnpre atender a todos Os
que o procuravam, corn aquela so-
licitude que era uma das suas Ca-
racteristicas peculia.res.

Queremos, atravës destas simples
palavras, mas proferidas corn ab-
soluta sinceridade de propOsitos,
levar a familia enlutada os nossos
sinceros pOsames, desejando que
Deus, do alto do cëu, mande, atra-
yes do Espirito Santo, 0 paráclito
do consolador que Jesus ficou de
enviar a todos nOs, aquela conso-
lacao pela perda do ente querido
que 'foi o nosso eminente ex-Depu-
tado Antonio Franco Ribeiro.

Queremos, em nome da bancada
do extinto P.S. P., solidarizarmo-
-nos corn todos os oradores que nos
precederarn nesta Tribuna, trazen-
do it familia enlutada as nassas
mais sentidas homenagens pOstu-
mas pela percia daquele que pas-
sou para eternidade, deixando o
rastro do civismo, da inteligencia,
da cultura e sobretudo da consci-
ência tranquila do dever cumprido.

0 SR. PRESIDENTE - Em vo-
tacão o Requerimerito. Os Srs.
Deputados que o aprovam queiram
permanecer corno se encontram.
(Pausa). Foj aprovado.

PALAVRAS DO SR. PRESIDENTE
E NoMEAcAO DE COMISSAO

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
junta as palavras dos eminentes
oradores também a sua, de sauda-
de e de hornenagem ao ilustre co-
lega que durante tantos anos hon-
rou o povo do municlpio de Con-
seiheiro Lafaiete, corn a sua repre-

sentação nesta Casa, e nomela uma
comissão composta dos Srs. Depu-
tados Ledo Borges, Agostinho Cam-
05 Neto, Maurilio Carnbraia e Sa-

lim Nacur para, em nome desta
Casa, visitar a familia enlutada e
aprentar as condolências dos in-
tegrantes dêste Poder Legisiativo.

ENCERRAMENTO

0 SR. PRESIDENTE - A Mesa
encerra a Reunião e convoca Os
Srs. Deputados para a de amanliã,
dia 12, Ordinária, as 14,00 horas,
corn a seguinte Ordem do Dia:

ORDEM DO DIA

1214166
l.a Parte

Das 14 as 15 horas:

Leitura e aprovacão da Ata.

Expediente, inclusive leitura e
apresentacão 4e pareceres, proje-
tos, comunicacOes, requerimentos e
indicacOes.

Das 15 as 16 horas:

Discussão e votacão de parece-
res, requerimentos, comunicacOes e
iridicacOes.

Discussão e votacão de redaçOes
finais.

2 Parte

Das 16 as 18 horas:

Discussão do Proj eto n.° 3.567166,
do Sr. Governador do Estado, o
qual autoriza o Poder Executivo a
abrir, pela Secretaria de Estado da
Seguranca PUblica, o crëdito espe-
cial de Cr$ 50.000.000, destinado a
manutencão do ColOgio Estadual

"Ordem e Progresso", do Departa-
mento da Guarda-Civil.

Prosseguimento da La discussão
do Projeto fl.° 3.57766, do Sr. Go-

vernador do Estado, o qual autori-
za doacão de drea de terreno ao
Govêrno Federal, para funciona-
mento do Centro Regional de Pes-
quisas Educacionais João Pinheiro,
do Ministério da Educacão.

2.a discussão do Projeto fl.0 3.481
65, do Sr. Governador do Estado,
o qual autoriza a instituicão da
Fundacão tjnjversitária "Tiraden-
tes", de São João del Rei.

2.a discussão do Projeto n.° 3.4841
65, do Sr. Governador do Estado,
o qual cria Colëgio Normal Oficial
na cidade de Abaeté.

2.a discussão do Projeto fl.0 3.485
65, do Sr. Governador do Estado,
o qual cria Q Colégio Comercial Of i-
cial de São Lourenco.

2.a discussão do Projeto n.° 3.4901
65, do Sr. Governador do Estado,
o qual cria Colegio Comercial Ofi-
cial de Passa Quatro.

2.a discussão do Projeto fl.0 3.4911
65, do Sr. Governador do Estado,
o qual cria Coléglo Normal Oficial
na cidade de Cachoeira de Minas.

2.4 discussão do Projeto n.° 3.4951
66, do Sr. Governador do Estado,
o qual cria 0 curso secundário de
2.° ciclo no Colëgio Normal Oficial
"Vital Brasil", de Campanha.

2.o, discussão do Projeto n.° 34991
66, do Sr. Governador do Estado,
O qual autoriza a instituicão da
Fundacão da Faculdade de Filoso-
fia e Lêtras de Guaxupë.

2. 4 discussão do Proj eto n.° 3.5081
66, do Sr. Governador do Estado,
o qual concede auxilio financeiro
ao Sindicato dos Assistentes Sociais
do Estado de Minas Gerais.

2.a discussão do Projeto fl.0 3.526
66, do Sr. Governador do Estado,
o qual autoriza o Govêrno do Es-
tado a permutar irnOvel corn a So
ciedade Concepcionista do Ensino.

2.4 discussão do Projeto n.° 3.5351
66, do Sr. Governador do Estado,
o qu2i concede promocão aos ofi-
dais e pracas da PolIcia Militar, da
reserva ou reformados, que tenham
efetivamente participado dos mo-
vimentos revolucion.riOS de 1930
ou 1932.
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2.a discussäo do Projeto n.° 3.5601
66, do Sr. Goverriador do Estado,
o qual abre 'a Secretaria de Estado
cIa Educacão, para o Conseiho Es-
tadual de Educação, o crédito es-
pecial de Cr$ 64.800,00.

3a discussão do Projeto n.° 31571
65, do Sr. Governador do Estado,
o qual declara de utilidade pUblica
a Associação Mineira de Reabilita-
çäo, corn sede em Belo Horizonte.

3a discussão do Projeto n.° 3.4771
65, do Sr. Governador do Estado,
o qual autoriza a concessão de au-
xIlio, em titulos da Divida Püblica

• Estadual, para constituicão do pa-
trimOnio da Fundacão para Prote-

• ção e Amparo dos I'rabalhadores
nas Indüstrias Extrativas do Es-
tado de Minas Gerais.

3 •4 discussão do Projeto n.°
66, do Sr. Governador do Estado,
o qual autoriza o Govérno do Es
tado a receber, em doacão, imOvel
de propriedade do Coronel José Ge-

- raldo de Oliveira.
3 •a discussão do Projeto n.° 3.5301

66, do Sr. Goverriador do Estado,
o qual dispôe sObre a desapropria-

ção de hens e instalaçSes elétricas
pertencefites 'a Prefeitura Munici-
pal de Pium-i.

3 •4 discussão do Projeto n.° 3.5441
66, do Sr. Governador do Estado,
o qual extingue a Secretaria de Es-
tado do Desenvolvimento Econô-
mico, cria o Conselho Estadual de
Desenvolvirnento e dd outras pro-
vidências.

2.a discussão do Projeto ri. 0 3.5641
66, do Sr. Mario Hugo Ladeira, o
qual dd a denominacão de Conjunto
"Orestes Diniz", aos edificios onde
funcioniam o Departamento de Le
pra e Dispensário Central.

2.a discuss5o do Projeto ri. 0 3.l
66 (Resolucâo), do Sr. Ledo E
ges, o qual revoga Os parágrafos
a 30 do Artigo 4•0, da Resolução
735165.

2.4 discussão do Projeto fl.° 3.
66. do Sr. Aureliano Chaves, o q

- Levanta-se a Reuniäo.

SUMARTO: - Oarnparecimento -
Ma - Expedielite: Mensagem ri.0
1.065 - OfIcio n.° 1.037 - Ofi-
dos e Telegramas diversos -
Leitura e ApresentacãO de Pro-
posicöes - Pareceres: SObre o
Projeto de Resolucäo ri. 0 3.521;
para 2.0 discussão do Projeto ri.0
3.571; e para 3 •a discussão . dos
Projetos n°s. 3.551, 3.553, 3.554 e
3.555 - Projetos n°s. 3.583, do
Sr. José de Castro e 3.584, do Sr.
Carlos Eloy - RequerimentO fl.°
1.185, do Sr. Expedito Tavares -
Requerimefito ri. 0 1.186, do Sr.
Domingos JOrio, Parecer e Pro-
jeto n° 3.586, cIa Comiss5o Exe-
cutiva - Discurso e Requerimen-
to fl.0 1.187, do Sr. Cicero Du-
mont - RequerimentoS dos Srs.
Homero Santos e Martins Silvei-
ra - Discursos dos Srs. Carlos
Megale e Waldomiro LObo - Dis.
cussäo e Votacão de Proposicôes
- Pareceres de Redacão Final
aos Projetos n°s. 437 e 646 (re-
fundidos), 1.868, 3.478, 3.507,
3514, 2.025, 2.066, 3.153, 3.261,
3475, 3.532, 3.545, e 3.463 - 2.3
Farte da Ordem do Dia - Reque-
rimento do Sr. Manoel Costa (in-
versão da Pauta) - Aprovação
- Discussäo do Projeto ri. 0 3.567
- Aprovacão - 3 •a discussäo do
Projeto n° 3.544 - Aprovaçäo
- VerificacâO - Chamada - Re-
novacão de Votação - Aprova-
ção do Projeto e Emenda - Pros-
seguimento da 1.3 discussão do
Projeto n.° 3.577 - 2.0 d.iscussãO
dos Projetos n°s, 3.481, 3.484,

3.485, 3.490, 3.41, 3.495, 3.499,
3.508, 3.526, 3.535 e 3.560 - 3.3
discussão dos Projetos n°s. 3.157,
3.477, 3.494 e 3.530 - 2.3 discus-
são dos Projetos n°s. 3.564, 3.569
e 3.573 - Parecer de Redação Fi-
nal ao Projeto ri. 0 3.544 - Ques.
tao de Oem - Encerrameflto
- Ordem do Dia.

COMPARECIMENTO

- As 14,10 horas, comparecem
os Serihores: -

Bonifácio de Andrada - Ledo
Borges - Mario Hugo Ladeira --
João Navarro - Reny Râbello -
Anuar Fares - AgostinhO Campos
Neto - Altair Chagas - Alvaro
Sales - Alvimar Mourão - Anibal
Teixeira - Artur Fagundes - Ata-
liba Mendes - Athos Vieira de An-
drade - Batista Miranda - Bene-
dito Xavier - Carlos Eloy - Car-
los Megale - Cicero Dumont -
Dalton Canabrava - Délson Sea-
rano - Dermeval pimefita Filho -
Domingos JOrio - Expedito Tava-
res - Florivaldo Dias - Gerardo
Grossi - Gomes Moreira - Her-
melindo Paixão - Homero Santos
- Hugo Castelo Branco - Ibrahim
Abi-Ackel - Jairo MagalhãeS -
Jarbas Medeiros - Jehovah Santos
- Jorge Ferraz - Jorge Vargas -
João Bôsco - João Vaz - Joaquim
de Melo Freire - José de Castro -
José Luiz Baccarini - José Maria
Magalhães - Lélis Chaves - Lücio
de Sousa Cruz - Maurilio Cam-
braia - Luiz Junqueira - Manoel

553a Reunio OrdinfLria da Assernb1éia Legislativa, aos
12 de abtrill the 1966

PRESIDNCIA DOS SRS. BONIFACIO DE ANDRADA, MARIO HUGO
LADEIRA E ANUAR FARES

5691
or
2.°
fl.0

5731
ual

determina a inclusão da disciplifla
"Elementos de Politica e Consti-
tuicão" nos Curriculos das Esco-
las Superiores.
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Costa - Maria Pena - Martins
Silveira - Nicanor Armando - Nu-
nes Coelho - Odilon Rodrigues -
Orlando Andrade - Pires da Luz

Raul Fernandes - Sinval Boa-
ventura - Ulysses Escobar - Val-
dir Melgaco 	 Waldir .Morato
Waldomiro Lôbo - Waithon Gou-
lart - Wilson Chaves - Wilson
Modesto - Wilson Tanure.

Corn a presenca de 64 Sri.
Deputados, o Sr. Presidente decla
ra aberta a Reunião.

ATA

0 SR. RENY RABELLO - (2.0
Secretário) - Procede 'a leitura da
Ata da Reunião anterior, -a qual é
aprovada, seth observaçôes.

0 SR. JOAO NAVARRO - ( 1.0
Secretário) - Lê Expediente cons-
tante da seguinte matéria:

MENSAGEM N.° 1.065
Belo Horizonte, 5 de abril de

1966.
• Exmo. Sr. Presidente da Asem-
• bidia Legisla.tiva do Estado de Mi'
nas Gerais.

UsandO da faculdade que me con-
fere o artigo 51, n.° III, combinado
corn . artigo 30, § 1.1, da Constitui-
ço do Estado, devolvo a Vossa

• Excelência, para objeto de reexame
cia egrégia Assembléia Legislativa,
a Proposicão de Lei n.° 4.589, que
dispOe sôbre a criaQão do cargo
de Capelão da Guarda Civil, 'a qual
opus veto parcial, justificado nas
razöes que esta acompanham.

Sirvo-me do ensejo piara mani-
festar a Vossa. Excelência os pro-
testos de minha cordial estima e
distiñta. consideração.

(a.) Israel Pinheiro da Silva -
Governador • do Estado de Minas
Gerais.

RAZOES DO VETO

Ao sancionar a Proposição de
Lei n. 4.589, que dispãe sôbre a
ëriacão do cargo de Capelo da
Guarda Civil, vejo .me compelido a
oporlhe veto parciál inciderite sO-

bre a expressão "simbolo C-B" con-
tida no artigo 1.0.

Cabe ressaltar, a propOsito, que
no Quadro Geral do Estado, a que
se refere a Lei n.° 3.214, de 16 de
outubro de 1964, existem quatorze
cargos de igual natureza, mas corn
vencimentos correspondentes ao
sImbolo C.2.

Assim, por tra'tar-,se de perigoso
precedente, que ira alterar a sis-
temdtica cia classificacão de car-
gos institu.icia pela ref erida Lei,
necessário se torna excluir da san-
ção 0 nOvo simbolo de vencimeri-
tos previsto na proposta, para que
se mantenha o princIpio da igual-
dade de rernuneracão inscritono
artigo 146 da Constituicão do Es-
tado.

DOsse modo, por motivos de in-
terêsse pu&ico, oponho veto par.
ciul 'a Proposicäo de Lei n.° 4.589,
devolvendo-a ao esclarecido reexa-
me dessa egrégia Assemblëia Le-
gisiativa.

Paldcio da Liberdade em Belo
Horizonte, aos 5 de abril de 1966.

(a.) Israel Pinheiro da Silva -
Gavernador do Estado de Minas
Gerais.

- Fublicar.
1-

OFtCIO N.° 1.037

Belo Horizonte, 1. 0 de abril de
1966.

Exmo. Sr. Presidente cia Assem-
bia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Venho acusar o recebimento do
oficio n° 58966, que me dirigiu
Vossa Excelência em 23 de marco
ültimo e cujo teor foi objeto de
tOda minha atenção.

Em resposta, venho agradecer-
-lhe, bern como aos demais senho-
res Deputados e, especialmente, ao
Deputado Homero Santos, a signi-
ficativa homenagem que me fol
prestada por essa egrdgia Assem-
blia, fazendo consignar em ata
de seus trabaihos urn voto de con-
gratulaçOes corn o Governador do
Estado pela nomeação do Senhor

José Monte Verne Rodarte para.
Presidente do Banco do DesenvOl-
vimento EconômiCo de Minas Ge-
rais.

Sirvo-me do ensejo para renovar-
-lhe as expressOes de meu aprOço
e consideracão.

(a.) Israel Pinheiro da Silva -
GovernadOr do Estado.

- Cienle - Publicar. -
OFtCIO

Recife, 16 de marco de 1966.
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

blOia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Acuso corn satisfacãO o recebi-
mento do Oficio n.° 145, datado de
7 de fevereiro proximo passado,
comunicando-me haver sido eleita a
nova CornisSäo Executiva que re-
gerd os trabalhoS dOsse Legislati-
vo, durante o presente exercIcio.

AgracJ.ecefldo a gentilesa da co-
municacão, aproveito 0 ensejO para
apresentar a V. Exa. e dernaiS
membroS dessã Casa os protestos
de elevado aprêco e distinta consi-
deração.

(a.) Paulo Pessoa Guerra - Go-
vernador do Estado de Pernam-
buco.

- Ciente - Publicar.

OFtCIO

Teresina, 4 de abril de 1966.
Exmo. Sr. presidente da Assern-

blOia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Tertho a honra de acusar o rece-
bimento do OfIcio de V. Exa., cIa,
ta'o de 7 de fevereirO Ultimo, co-
municando a eleiçäo da ComisSão
Executiva que dirigird os trabaihoS
da 4' Sessâo Ordiflárta cia 50 Le-
gislatura cia AssemblOia Legislati-
va dOsse Estado.

Nesta oportunidade, agradecendo
a deferência da comuflicacão, apre-
sento a V. Exa. protestos de esti-
ma e consideracão.

(a.) PetrOniO Portella Nunes -
Governador do PiauI.

Ciente. - I'i.iblicar,

OFtCIO

Manaus, 11 de marco de 1966.
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléta Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Tenho a honra de cornunicar a
Vossa Excelência que, em reunião
realizada a 10 de marco corrente,
foi eleita a ConiissãO Executiva que
dirigird os trabalhos cia 4 •a SessäO
Ordindria da 5.1 LegislatUra desta
Assernbldia, a qual ficou assim
constituida:
Ruy Aradjo - presidente (Reeleito)
Francisco Cavalcaflte de Oliveira -

Vice-Presidene (Reeleito).
Isaac de Oliveira Sabbd - 1 .0 Se-

cretáriO (Reeleito).
Tupinambd de Paula e Souza -

Secretário (Reeleito) -
Adail Garcia de Vasconcelos - 3•0

Secretário.
José Francisco da Gama e Silva -

40 Secretário -
SaudandO atenciosamefite a Vos-

sa Excelêflcia, apresento-ihe prote-
tos de consideracäo e estima.

(a.) Francisco Cavalcante de Oli-
veira - presidente, ern exercIcio,
da Assembléia Legislativa do Esta-
do do Amazonas.

- Ciente. Publicar e agradecer.

OFICIO

Vitória, 25 de fevereiro de 1966.
Exmo. Sr. Presiderite da Assem-

bidia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Tenho a honra de agradecer a
V. Exa. o ofIcio que me foi diri.

 comunicando a constituicâo
cia nova Mesa que dirigird Os tra-
balhoS dessa AssemblOia.

Corn protestos de estirna e aprê-
ço, apresento

SaudacOes atencioSaS,
(a.) Adalberto Simão Nader.

- Presidente da Assembléia Legis-
lativa do Espirito Santo.

- Ciente. - Publicar.
OFtCIO

Belo Horizonte, 1. 0 de abril de
1966
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Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Adusando recebido, corn o major
aprêco, o oficio 88/66/AL, de 25 de
marco üitimo, ern que Vossa Ex-
celência me transrnite convite da
Comissâo Executiva dessa Egrégia
Assembléia Legislativa para assis-
tir. a Reunião solene realizada no
dia 31 do mesmo mês, corn o fim
especial de cornemorar-se o 2. 0 ani-
versdrió da Revolucao de 31 de
tharco, venho agradecer-ihe a aten-
ção.

Sirvo-me da oportunidade para
reiterar a Vossa Excelência protes-
tos de elevada estima e distinta
consideração

(a.) Murilo BadarO - Secretd.
rio de Estado do Govêrno.

- Ciente. - Publicar.

OFICIO

Belo Horizonte, 4 de abril de
1966.

Acuso recebimento da cornunica-
ção que me ë feita por Vossa Exce-
lência sôbre a aprovação de Emen-
da, apresentada por Srs. Deputa-
dos, de urn voto de congratulaçöes
corn a população do munidipio de
Sabard, a mirn extensivo, ao ense-
Jo da instalaçao e funcionamento
do Giriásio Estadual daquela cida,
de-, no corrente ano.

Agradecido pela atenço corn que
fui distinguido por Vossa Exece-
léncia, e pela deferOncia dos Srs.
Deputados, cumpre-me cientificá-
-10 de minha satisfação por meiho-
ramento tao necessário aquela co-
muna rnineira, a cuja população
tambérn apresento congratulaçóes.

Na oportunidade, renovo-Ihe a se-
gurança de meu apreço e distinta
consideracão.

(a.) Gilberto Almeida - Secre.
tdrio da Educaçäo.

- Ciente - Publicar.

OFWIO

Brasilia, 31 de marco de 1966

Exino. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legisiativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Em resposta ao seu OfIcio flu-
mero 23166CF, datado de 16 de fe-
vereiro de 1966, em o qual submete
A consideraçao do Excelentissimo
Senhor Ministro da Indüstria e do
Comrcio o teor, por cOpia, do Re-
querimento nUmero 1.113, apresen-
tado pelos Senhores Deputados Lu-
cio de Souza Cruz e outros, no qual
encarecem a conveniência de que
Se inclua, no programa de retoma-
da do desenvolvimento estabeleci-
do para 1966, a instalacão de uma
moderna siderürgica no Vale do
Paraopeba, cumpre-me informar
que a matéria e objeto de estudo
no "Piano SiderUrgico Nacional",
ora em elaboracao.

Vaiho-me do ensejo para apre-
centar a Vossa Excelência meus
protestos de estima e considera-
cao.

(a.) Boaventura Farina - Che-
fe do Gabinete do Ministério da
Indüstria e do Comércio.

Ciente - Publicar.

OFtCIO

Belo Horizonte, em 6 de abHl de
1966.

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

Tenho a honra de acusar a Vos-
sa Excelência haver recebido o Off-
cio dessa ilustre Assembléia Le-
gislativa do Estado, sob n.° 647661
JLN, datado do 28 de marco prOxirno
passado, acompanhado da Indica-
cão n.0 1.066, apresentada pela Se-
nhora Deputada Marta Nair Mon-
teiro, no que toca as exigências pa-
ra que träbalhe o motorista pro-
fissional na condução de taxis, nes-
ta Capital.

SObre êste assunto, corn satisfa-
ção, esclareco a Vossa Excelência
que:

a) Em prindipio, os motoristas
profissionais habilitados poderão
dirigir quaisquer dos vefcuios auto-

-motores referidos no Art. 43, n°s.
1 e 2, do COdigo Nacional de Trãn-
sito, baixado pelo Decreto-Lei n.°
3.651, de 25 de setembro de 1941,
segundo o Decreto-Lei n.° 9.545, de
5 de agôsto de 1.946, Art. 1.0 e pa-
rágrafo ünico;

b) no cumprimento do Decreto
fl. 0 8.760, de 1 .0 de outubro de 1965,
tanto o proprietário do taxi quan-
to, igualmente, 0 motorista, para
o conduzir na via pdblica, são obri-
gados a fazer Junto a êste Depar-
tamento, a priori, várias provas, de
ordem, de propriedade da viatura
de seu estado de seguranca e co-
modidade para Os passageiros; de
estar provido do taximetro aferido
convenienternefite; de estar o mo-
torista corn suas obrigaçöes de Pre-
vidência Social, ImpOsto Sindical
e congêneres em din; de possuir
êste condiçôes morais necessárias
ao trato corn o püblico, o atestado
de conduta, fornecido pelo Depar-
tamento de Identificacão cia Secre-
taria de Segurança Püblica, de ou-
tras provas de cardter empregati-
cio; de que o proprietârio do taxi
e seu condutor, por declaração do
Sindicato a que pertençarn, estäo
cientes das normas de trabalho pe-
rante o publico.

c) Além destas provas, a esta
Repartição, para o contrOle e iden-
tificacão dos motoristas interessa-
dos em pontos "livres" ou "fixos",
o Sindicato de Condutores Autôno-
mos de Veiculos Rodovidrios de
Belo Horizonte entrega, no prazo de
60 dias, o resultado da pesquisa
que será efetuada junto aos seus
associados e proprietários de vei-
cubs, corn o pronunciarnento de
cacla urn em relação a preferência
pelo sistema do trabaiho, de tal for-
ma que perrnita ter esta Casa co-
nhecirnento do nümero de veicubos
que se destinam aos pontos livres e
aos pontos fixos

d) Os taxis, proprietdrios e mo-
toristas dos mesmos, em razão de
seus estacionamentos e telefones,
são identificados, mediante expedi-
cão de urn cartão prOprio feito pe-

lo Sindicato a que pertencarn
possui esta Repartição urn fichdrio,
capaz de localizar sempre Os res-
ponsáveis pelas ditas viaturas, nos
logradouros püblicos.

Pondero a Vossa Excelência, to
davia, que se ocorre o fato men-
cionado pela ilustre Deputada Se-
nhora Marta Nair Monteiro, de ha-
ver usado de urn taxi que vinha
sendo dirigido por urn motorista
necifito, posslvelmente, decorre do
abuso por parte do proprietdrio
daquela viatura em dar sua dire-
cão par o condutor, sem que te-
nha, antes, cumprido os preceitos
que a normativa exposta acirna
prescreve junto a êste Departamen-
to.

Estarnos no limiar de organizar
urn cornando de policiamento e co-
I=i-lo para operar, imediatamen-
te, nas vias püblicas, capaz de cor-
rigir abusos de ordern de seguran-
ca de passageiro e de documenta-
çao do motorista.

Renovo a Vossa Excelência pro-
testos de meu elevado aprêco e dis-
tinta consideração.

(a.) Helvécio Arantes - Chefe
do Departamento Estadual de Trãn-
sito.

- Ciente -- Fublicar.

OFICIO

Rio de Janeiro, 23 de marco de
1966.

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

Foi encamin.hado pela Presidên-
cia da Repüblica, a ëste Gabinete, o
OfIcio n.° 3.999165CF, dessa Assem-
bléia Legislativa, submetendo a con-
sideracão do Exmo. Sr. Presidente
cia Repüblica requerimento em que
o Deputado João Luiz de Freitas e
outros dirigem apebo a S. Exa., no
sentido de que 0 IAPC preste aos
sans segurados, nesse Estado, as-
sistência médica igual a que rece-
bern os contribuintes do IAPI.

Em resposta, cumpre-nos escia-
recer a V. Exa. que, consoante in-
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formou o órgão competente, vêm
sendo envidados todos Os esforcos
para, dentro da dotacão orçamentd.
na, atender ao malor nümero de
segurados possIvel.

Esciarecemos, ainda, que a con-
tratacão de serviços hospitalares
obedece 'as disposiçöes conticlas
nas Resolucoes do DNPS de N°s.
347 1 65 e 78166.

Quanto 'a adjudicacäo do pessoal
necessdrio para ampilar Os servi-
ços de assistência médica e esten-
dê-los aos segurados residentes em
todo o interior do Estado, estamos
aguardando que o Departarnento
Nacional da Previdênc•ia Social
baixe instrucöes disciplinando a
aplicacao, nos Institutos de Apo-
sentadoria e Pensöes, do Decreto
57.825, de 1612166.

Na oportunidade, apresentamos
a V. Exa os protestos de nossa
elevada consideracao e aprêço.

(a.) Antonio de Alenear Seixas
- Chefe do" Gabinete.

- Ciente. - Publicar.

OFICIO

Rio de Janeiro, 24 de marco de
1966.

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

A.cuso o recebimento do OfIcio
n.° 3903 6SIECR, de 5 de novembro
de 1965, através do qual Vossa Ex-
c€lência encaminha cOpia do Reque-
rimento n.° 1071, de autoria do no-
bre Deputado Paulino Cicero de
Vasconcelos e outros, aprovado pe-
lo Plemirio, contendo apelo no sen-
tido de que seja criada, na Cidade
de João Monlevade, uma agenda
dêste Instituto.

SObre a pretensäo, lamento in-
fcrmar que, ouviclos Os Orgâos Téc-
nicos competentes interessados, no
momento, a medida é desaconselhd-
vel, dadas ns despesas de custeio
necessdrias 'a realizacao de tal pro-
vidCncia, tendose em vista as dis-
po$icöes legas em vigor.

Sendo sO para o momento, apro-

veito a oportunidade para testernu-
nhar a Vossa Excelência meus pro-
testos de elevada estima e respeito.

(a.) M. A. Godoy Bezerra -
Presidente da JI do CA.

- Ciente - Publicar.
OFtCIO

Belo Horizonte, 30 de marco de
1966.

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

Acusamos o recebimento do Off-
cio n.° 6781661ECR, de V. Exa., ao
qual se anexa, para esciarecimentos
a esta Faculdade e aos demais Ins-
titutos Universitärios, sObre recen-
tes ocorrências que envolveram es-
tudantes e autoridades e, eventual-
mente, tambOm, essa Càmara, -
cOpia da 5.° Reunião da Comissão
Executiva da digna Assembléia Le-
gislativa de Minas Gerais, que cu.i-
dou do momentoso assunto, histo-
riando-o, interpretando .o e expli-
cando-o.

Esta Faculdade manifesta a V.
Exa. e aos seus ilustres pares sua
conviccao, que agora mais se con-
firma, da absoluta isencao da Ca-
sa que V. Exa. dirige, no trao de
todos Os problemas populares, in-
clusive quando circunstancialmen-
te posta em face dêles para consi-
derá-los e dirimi-los. 0 expediente
de V. Exa., na verdade, tranquili-
za-nos e outra yes certifica que
tern sempre fundamento a opinião
que acabamos de manifestar a V.
Exa..

Servimo-nos da o portunidade pa-
ra reiterar a V. Exa. a seguranca
de nosso mais alto aprCço.

Atenciosamente.
(a.) Prof. Lourival Villela Via

na -- Diretor da Faculdade de Di-
reito da UFMG.

- Ciente. - Publicar.
OFICIO

Rio de Janeiro, 30 de marco de
1966.

Exmo. Sr. Presidente da Assem

bl6ia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Em atençâo ao OfIcio 234 I66IMAT.,
de 1612166, que acompanha cOpia do
R:equerimento n° 1.115, da Senhora
Deputada Maria Pena, contendo re-
clamacäo contra desmontes que
vêm sendo feitos na extensäo da
linha fdrrea, no bairro Gameleira,
nessa Capital, teitho o . prazer de
transmitir a V. Exa. Os esciareci-
mentos que, a respeito, foram pres-
tados pela E. F. Central do Bra-
all:

"I. ,- A via de acesso 'a Vila Jar-
dim das Oliveiras e pela travessia
jd existente 'a rua Zunick, no Km
633 + 760, a qual atende perfeita-
mente os interêsses da regiâo;

II. - 0 reclamado, pelo Reque-
rimento em questão, d relacionado
corn uma travessia clandestina, de
uso apenas par:a pedestre, existen-
te na rua José de Alancar, a qual,
corn a remodelacao do trecho Ga-
meleira-Calafate ficou 'a niargern
da linha. Corn Os servicos executa-
dos; foram acumulados resIduos
de terra e lastreamento, em quan-
tidade cuja altura é de cêrca de 30
cm, e que serão retirados e joga-
dos fora;

III. - Para melhores esciareci-
mentos, anexarnos o "croquis" da re-
gião, no qual se verifica que, quem
vem da Av. Amazonas, pela rua
Zurick, 'apOs atravessar as linhas,
visando it direita, vai ter no pros-
seguimento teOrico da rua José de
Alencar, o que não prejudica o
acesso a citada Vila.

IV. - Tal região não comporta
travessias situadas tao prOximas,
como no centro da cidade, onde
existem as de Conquista, Ponte do
Saco, Acre, Lagoinha, etc.

V. - Se aberta a travessia em
questão, além de agravar a segu-
ranca do trafego, devido 'a péssi-
ma visibilidade, ficard muito prO-
>dma da ja existente 'a rua Zunick,
cêrcade 240 rn"
- Prevaleco-me do e n  e j o para
apresentar a Vossa Excelência pro-'
testos de elevado aprêco.

(a.) HOlio Sento de- Oliveira
Mello - Presidente da Rêde Ferro--
vidria Federal S. A..

- Publicar.

OFICIO

JuLs de Fora, 1.0 de abril de 1966.
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

blOia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Apraz-nos, preliminarmente, acu-
sar o recebimento do OfIcio n.° 6391
66IMAT, de 28 do mês findo, corn
O qual V. Exa. submete 'a nossa
consideracão o Requerimento n.°
1.128, apresentado pelos Senhores
Deputados João Luiz de Freitas e
outros, sObre a reabertura de Agen-
cia dêste Departamento na beau-
dade de I'ebas.

Esclareôemos a V. Exa que de
ha muito temos recebido apelos
nêsse sentido. Contudo, os pedidos
de abertura da refenida Agência
eram sempre formulados corn 0
fim de atender a urn pedido de em-
prêgo e, conseqUentemente, a ad-
iñissão de determinada pessoa para
encarregar-se da Agencia. Esta Di-
retoria, é Obvio, não podia atender
pedidos nesse sentido, urna vez que
as admissOes ao Servico PübIico Fe-
deral estão proibids por ordem
de Sua Excelencia, o Sr. Pres-iden-
tè da Repübuica. 	 .

Considerando, porém, 0 requeri-
mento apresentado a essa Casa Le
gislativa, estamos propensos a es-
tudar a reabertura da referida
Agencia,- deslocando urn funciondnió
de nossos quadros para. guarnecê-la.
Ha, entretanto, urn ponto a sen con-
siderado: o DCT não paga aluguel
de imOveis para a instalaçaO de
Agências dessa categoria.

Dessa forma, para atender- os pe-
didos quë nos são formuladOs,
gostariamos de contar corn o apoio
das autoridades de Leopoldina.
Este apoio podenia consubstanôiar-
-se. no fornecimento de Uma resi-
dencia para o Agente e um cOrno-
do para a instalacâo da Agencia
Postal, sem o que - esta DiretOria
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sentir-se-ia na dificuldade de aten-
tier 'a justa pretensão dos morado
res daquela localidade.

Ante o exposto, valemo-nos do
presente para solicitar a V. Exa.
dar conhecimento do seu teor aos
signattirios do requerimento 1.128
-e apresentamos a V. Exa, os pro-
testos do nosso mais elevado aprê-
ço.

(a.) AntOnio Dagmar de Lima
- Diretor Regional do Departamen-
to dos Correios e Telégrafos.

Publicar.

OFtCIO

Rio de Janeiro, 18. de marco de
1966.

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

Acusamos o recebimento do Off-
cio fl•Q 3.4891651LN, de 4 de outubro
do ano prOximo findo, em que ilus-
tres Deputados dessa Assemblëia
sugerern convênio entre as Direto-
rias das Estradas de Ferro subor-
dinadas 'a Réde Ferrovitiria Fede-
ral S. A. e êste Instituto.

Tendo em vista que o assunto já
mereceu apreciacão por parte des-
ta Entidade, em pedido idêntico,
originário de outro Estado, solici-
tamos ao DNPS orientacão de ca-
rater geral, a urn de se evitarem
possIveis soluçOes diferentes.

Assim sendo, enquanto aguarda-
mos o pronimciamento daquele 6r
gao, recomendamos a unida-de in-
teressada o atendimento ao Pareeer
emitido pela Procuradoria Geral,
que enviamos a Vossa Excelência,
em anexo.

Aproveitamos a oportuniclade pa-
ra renovar a yossa Excelência Os
protestos de elevada estima e con-
sideracäo. 	 -
- (a.) Paulo da Silva Cabral -
Presidente cia JI do IAPFESP. -

- Ciente. Publicar.
- 0 Parecer a que se refere o Off-

cic acha-se anexado ao original
clêste 'a disposição dos interessa-

dos, na Diretoria do Expediente
desta Assembléia.

OFf dO

Belo Horizonte, 14 de marco de
1966.

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

Tenho a grata satisfaçâo de co-
muriicar-lhe a instalação da Direto-
na- de Saüde, Assistência e Educa-
qão Sanittiria, nas dependOncias do
Hospital Militar, 'a Av. do ContOr-
no, 2.787.	 -

Colocando esta Diretoria it dispo-
sicao de V. Exa., sirvo-me da opor-
tunidade para apresentar-ihe Os
meus protestos de alta estima e
consideracao.

(a.) Aristides Salgado Guima-
r'aes - Coronel Medico - Diretor.

- Ciente. - Publicar.

OFICIO

'Brasilia, 29 de marco de 1966.
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Acusando o recebimento do Off-
cio n.° 54066ECR, de 21 do cor-
rente, apraz-nos comunicar a V.
Exa. que estamos providenciando
a transformacão do POsto de Sub-
sistOncia de Bicas em auto-servi-
ço, para meihor atendimento dos
previdenciários locais.

No ensejo, apresentamos a V.
Exa. protestos de consideração e
aprecO.

(a.) Renato Coelho Falcão -
Presidente do Serviço de Alimen-
tacao da Previdência Social. 	 -

- Ciente - Publicar.

OFICIO

Belo Horizonte, 12 de abril de
1966.

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

Venho trazer ao conhecimento

dessa egrégia Assembléia os se-
guintes fatos ocorridos em Paiva,
municipio do qual sou Prefeito:

1. Em 11 do corrente, a Cârna-
ra Municipal reuniu-se corn apenas
8 (oito) vereadores, tendo votado
urna ilegal resolução, aprovada por
4 (quatro) votos contra 3 (três),
relativa ao meu impedimento para
continuar exercendo o mandato de
Prefeito.

2. CompOe-se a Cãmara Muni-
cipal de 9 (nove) vereadores, o que
evidencia não ter sido a resolucão
tomada pela maioria absoluta de
seus membros. -

3. - Corn base nesta ilegal vota-
c'ao, a policia rodeou a Prefeitura,
impedindo o Prefeito de nela ter
entrada e ameaçando-o em sua Se-
guranca. Em vista da irregularida-
tie dos acontecirneritos, não entre-
guei o prëdio da Prefeitura, que
permanece fechado.

Estes, Seithor Presidente, Os fa-
tos, que peco levar ao conhecimen-
to de seus pares, a fim de que a
Casa dos representantes do povo
tome as medidas que julgar conve-
nientes para a normalizacão da si-
tuacão denunciada, atO que a Jus-
tica, 'a qual solicitarei me reinte-
gre no pleno gozo tie meus direitos
e prerrogativas, através de Manda-
do de Seguranca, se pronuncie.

Antec-ipando-lhe meus meihores
agradecimentos, apresento ta. Vos-
sa Excelência as expressOes tie meu
apreco e distinta consideracãO.

(a.) Jair Toledo de Paiva - Pre-
feito do Municipio de Paiva.

- Ciente. - Publicar.

OFtCIO

Belo Horizonte, 12 de abril de
1966.

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

0 COnsul do Uruguai agradece
sensibilizado o atencioso convite
que se dignou Vossa Excelência en-
caminhar-lhe para assistir 'a Reu-
nião Solene comemorativa do 2.°

Aniversdrio da Revo1uco de 31 de
marco de 1964, a que teve a honra
tie assistir e pela qual exprime suas
sinceras felicitacOeS.

- Ciente. - Publicar.

OFfCIOS

Do Sr. Dercy Alves Ribeiro, co-
municando sua posse na - Prefeitu-
ra Municipal de Florestal.

- Ciente. Agradecer.
D-as Câmaras Municipais de Ma-

citaba, BnazOpolis, José de Melo,
Mariana e Maripd tie Minas, comu-
cando eleicao e posse das respec-
tivas Mesas Diretoras.

- -Ciente. Agradecer.
Da Federaçäo da Agr-icultUra do

Estado tie Minas Gerais comunican-
do eleição e posse de sua nova Di-
retoria.

- Ciente . Agradecer.
Do Comitê de Divulgação das Na-

coes Unidas, em Juiz de Fora, con-
vidando para a aula inaugural do
Curso Civico Nacional, na Facul-
dade de Direito da U.F.J.F..

- Ciente. Agradecer.
Da Santa Casa de MisericOrdla

tie Itajubd, pedindo subvencão pa-
ra construcão tie seu hospital.

- Ciente. A ComissãO de Finan-
cas.

Da Direcäo do Congresso Pan-
-Americario tie Conservacão do So-
10, conviclando para sua instalacão.

- -Ciente. Agradecer.
Do Presidente da Câmara Muni-

cipal de Alto Rio Doce, Sr. Jose
Lopes de Barros, protestando con-
tra provocacOes por parte de inte-
grantes do Ex-PSD.

- Ciente.
De ProfessOres leigos tie Pampa,

pedindo providências contra per-
seguiçOes polIticas tie elementos do
ex-PSD local.

- Ciente. Oficiar ao Sr. Gover-
n-ador.

Da Colônia Baiana Beneficente,
comunicando a eleição e posse de
sua nova Diretoria.

- Ciente. Agradecer -
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TELEGR.AMA

Brasilia, 5 de abril de 1966.
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Acuso recebimento e agradeco
seu Oficio 546 vg 21 marco ültimo
vg a cujos têrmos dei minba me-
lhor iatengdo pt SDS.

Pedro Aleixo vg Ivflnistro Educa
cão e Cultura.

- Ciente. Publicar.

TELEGRAMA

Brasilia, DF, 4 de abril de 1966.
Exmo. Sr. Presidente da Assem

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Ao acusar recebirnento Oficio 640
de 28 de marco vg pelo qual Vos-
séncia me transmite teor Requeri-
mente 1.131 vg apresentado Dep-
Nicanor Neto Armando e outros vg
inlorrno dei minba meihor atencäo
assunto mesmo e objeto pt Sauda-
cão Pedro Aleixo vg Ministro Edu-
cacao Cultura.

- Ciente. - Publicar.

TELEGRAMA

Ass. Legislativa BA, 6 de abril
de 1966.

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

Ten.ho honra comunicar Vossên-
cia esta Assembléia sessão ontem
elegeu sua mesa corrente ano fi-
cou constituida Jutaby Magalhães
Presidente vg reeleito 1.0 Vice-Pre-
sidente Antonio Cruz 2. 0 VicePre-
sidente reeleito Egfdio Tavares 3.1
VicePresidente Humberto Guedes
1 .0 Secretdrio reeleito Edvaldo Cor-
rêa 2.0 Secretário reeleito Durval
Game. 3.0 Secretário reeleito Walter
Ribeiro 40 Secretdrio reeleito vg
suplentes de Secretários Durval
Barbosa Wilton Athaide Magalhaes
pt Atts. Sds. Presidente da Assem-
bléia Leg•islativa

Ciente. - Publicar
-- Passa-se 'a Leitura e Apresen-

tacão de Proposicôes.

PARECERES

- Pelos respectivos relatores são
enviados 'a Mesa os seguintes pa-
receres:

PARECER SOBRE 0 PROJETO DE
RESOLUcA0 N.° 3.521166

Conilsão Executiva

O Proj eto de Resolucão n.° 3.5211
66, de autoria do Sr. Deputado Ci-
cero Dumont, dispOe sObre a tra-
mitacao dos Proj etos de iniciativa
do Poder Executivo nos têrrnos do
Art. 29 da Constituicao do Estado,
corn a nova redacão que ihe foi•
dada pela Lei Constitucional n.° 14,
de 9 de dezembro de 1965.

A iniciativa do autor, quando pre-
tende modificar o nosso Regimen-.
to, para adaptá-lo 'a Lei Constitu-
cional n.° 14, ë das rnais louváveis
e oportunas. Realmente, o Regimen-
to da AssemblOia ë ultrapassado,
arcaico e não atende 'a dinãmica da
vida moderna. Contém, mesmo,
normas inadmissIveis na éoca
atual, quando ia elaboracão legisla,
tiva, tanto quanto possIvel, deve
ser rapida, para atingir seus obje-
tivos.

Examinando o mërito do Projeto,
julgamos que seu texto carece de
algumas modificaçOes, inclusive
corn a introducão de novas dispo-
sicOes, tudo isto visando a propor-
cionar major dinamismo 'a elabo-
racão legislativa. E por assim en-
tender é que apresentamos 'a con-
sideracao desta Comissão o seguin-
te:

SUBSTITtJTIVO A0 PROJETO DE
RES0LucA0 N.° 3.521166

DispOe sObre a trarnitaçao dos
Projetos de iniciativa do Poder Exe-
cutivo nos tOrmos do art. 29 da
Constituicão do Estado, corn a no-

va redação que ihe foi dada pela
Lei Constitucional n.° 14, de 9 de
dezembro de 1.965, e dã outras pro-
vidências.

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

Art. 1.° - Os Projetos de inicia-
tiva do Governador do Estado, nos
têrmos do art. 29 da ConstituicãO,
corn a nova redação que lhe foi da-
da pela Lei ConstituicãO n.° 14, de
9 de dezembro de 1965, serão sub-
metidos a üma discussão e vota
dos no prazo de 45 (quarenta e cm-
co) dias, contados do seu recebi-
mento pela AssemblOia.

Art. 2.0 - Recebido 0 Projeto,
será o mesmo lido no primeiro ex-
pediente, providenciando o Presi-
dente a sua iniediata publicacäo
no "Didrio da Assembléia".

§ 1.0 - 0 Projeto ficará sôbre a
Mesa, para receber emendas, pelo
prazo 3 (trés) dias, contados da
primeira pub1icaco.

§ 2.0 - Em seguida, serão o Pro-
jeto e Emendas, se houver, distri-

uidos its CornissOes competentes
para ernitir parecer, em prazo nun-
ca excedente de 5 (cinco) dias, pa-
ra cada uma.

§ 3.0 - 0 relator terá o prazo
do 3 (trés) dias para apresentar
seu parecer.

§ 4•0 - Os pedidos de informa-
coes, assim também consideradas
as diligéncias, não suspendem o
prazo das CornissOes.

§ 5•0 - A Mesa sOmente receberd
Projetos e E:rnendas que estejam de
acOrdo corn o art. 29 da Constitui-
ção do Estado, modificado pela
Lei Constitucional n.° 14. Havendo
düvida a respeito da constituciOna-
lidade, será ouvida a CornissãO de
ConstituicãO, Legislacão e Justice.;
se a düvida r.jerir-Se a aumento de
despesa, será pedida a audiéncia da
Cornissão de Finanças, OrcamentO
e Tomada de Contas. Caberá ao
Presidente ,a Assembléia, a vista
do parecer, admiti-los ou não 'a vo-
tacäo.

§ 6.0 - Será assegurada vista do
Projeto ao membro da Comissäo

que o requeira, por prazo nunca
superior a 48 (quarenta e oito) ho-
ras. Neste caso, o prazo é comum
a todos Os rnembros da Comissão,
ficando o Proj eto sob a guarda da
Diretoria das ComissOes.

§ 7•0 - Sempre que o Projeto fOr
distribuIdo a mais de 2 (duas) Co-
missOes, estas se reunirãO em con-
junto para, no prazo não excedente
de 10 (dez) dias, dar parecer sObre
o mesmo. Neste caso, o parecer
versará sObre os aspectos pertinen-
tes as ComissOes reunidas.

§ 8.0 - A convocacão de reunião
conjunta, na forma do parágrafo
anterior, será feita pelo Presidente
da Comissão de Justica, cabendo a
presidéncia da reunião ao Presi-
dente mais idoso.

§ 90 - Esgotados os prazos re-
feridos nos parágrafos anteriores,
será a Proposicão inelulda na Or-
dem do Dia das reuniOes subseqüen-
tes da Assemblêia, para discussão e
votacão. A Diretoria das ComissOes
compete comunicar ao Presidente
da Assembléia o vencimento do pra-
zo das ComissOes -

§ 10 - Na hi56tese de o Proj eto
entrar em Ordem do Dia sem pare-
cer, poderá ser designado, pelo Pre-
sidente da Assembléia, relator para
ernitir parecer oral.

§ 11 - A discussão não se prolon-
gará além de 4 (quatro) reuniOes
consecutivas, contadas da inclusão
do Proj eto na Ordem do Dia, ca-
bendo a cada orador o prazo de 1
(uma) hora.

§ 12 - Encerrada a discussãO,
proceder-se-ã, em seguida, a vota-
cão. Para encaminhd-la, so poderão
falar, por 20 (vinte) minutos, os
lIderes de partido, de bloco, do
Govêrrio e da Oposicão, ou os que
Ostes designarem para substituf-los,
born como inn Deputado para cada
grupo de dez ou fracäo da mesma
legenda ou bloco.

Art. 3.0 - Ultirnada a votacão do
Proj eto, será o mesmo encaminha-
do 'a Comissão de Redacão para,
no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, elabOrar a redação final.
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Art. 4. - Apresentada e lida, a

redacao final serd imecUatamente
discutida e votada, salvo Se, antes
de iniciada a discussão, ou no cor-
rer desta, algum Deputado requerer
e a AssembTia deliberar seja a re-
dacão distribulda em avulso ou jrn
pressa em ata, para ser discutida
e votada, ou para se prosseguir na
discussão adiada.

Pardgrafo iinico. - No correr
da discussão, serão iadmitidas
emendas de redacdo, cabendo ao
autor o prazo de 5 (cinco) minutos
para encaminhar sua votacao e 10
(dez) minutos ao relator, para o
mesmo firn. Aos autores de mais
de uma emerida, qualquer que seja
o nümero delas, será concediclo o
prazo de 10 (dez) minutos para en-
caminhd-las.

Art. 5•0 - Serd distribulda, diana-
mente, ao Deputado, juntamente
corn a Ordem do Dia, a relacdo dos
projetos publicados para os quais
estão correndo prazo para emen-
da.

Art. 6.0 - Quando o Governador
fixar prazo de 30 (tninta) dias para
votacão do Projeto, a tramitação
ë a mesma prevista nos dispositi-
vos anteniores, reduzindo-se, para
a metade, Os prazos previstos nos
pardgrafos 1., 2.01 3•0 e 7•0 do art.
2.°.

Art. 7.0 - Se na mensagem de
encaminhamento da Proposição, o
Governador, reconhecendo a corn-
plexidade cia matéria, fixar o pra-
zo de 90 (noventa) dias para a sua
votacao, ficard o Projeto sujeito a
duas discussöes e votacôes.

§ 1.0 - Ocorrida a hipOtese do
artigo, apOs publicado, ficard o pro-
jeto sObre a Mesa pelo prazo de
6 (seis) dias, para receber emen
das.

§ 2.0 - Findo o prazo constante
do pardgrafo anterior, serd o pro-
jeto distribuido as ComissOes Corn-
petentes, cabendo a cada urna de-
las o prazo de 10 (dez) dias para
sôbre êle opinar. Neste caso, o re-
lator dispord de 7 (sete) dias para
apresentar seu parecer.
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§ 3.° - Deliberada a reunião con.
junta das Comissöes que devam
opinar sôbre o Proj eto, a elas ca-
bend o prazo improrrogdvel de 30
(trinta) dias para emitir seu pa-
recer para primeira diseusão, e vo-
tação.

§ 4•0 - Quando da seg-uncta dis-
cussão e votaçao, o proj eto sO serd
enviado a urna. Comissão, que terd
o prazo de 10 (dez) dias para cmi-
tin seu parecer.

§ 50 - A primeira dicussão não
se prolongard por mais de 6 (seis)
reuniOes consecutivas, contadas cia
inclusão do projeto na Ordem do
Dia. Na segunda discussdo, êsse
prazo serd reduzido para 4 (qua-
tro) reuniöes.

§ 6.0 - ApOs a publicação do pa-
recer para segunda discussão, fi-
card o Projeto sObre a Mesa por
3 (três) dias, para receber emen-
das. Findo o prazo, serd o Proje-
to, corn ou scm emendas, incluido
em Ordern do Dia para discussão e
votacão.

§ 70 - Em segunda discussão
sOmente serão aceitas ernendas su-
pressivas, modificativas ou amplia-
tivas, sern conter matéria nova ou
rejeitada em primeira discussão.

Art. 8. - Aos Proj etos refni-
dos no art. 70 são aplicciveis, no
que couberem, as disposiçôes cons
tantes desta resolução.

Art. 9.1 - 0 Presidente de Ca-
missão deverd, no caso dos Pro-
jetos corn prazos fixados em 30
(tninta) e 45 (quarenta e cinco).
dias, para que sua discussão e vo-
taçao esteja concluida, proceder a
distribuição ao relator, antes mes-
mo de reunida a Cornissão.

Art. 10 - Terdo, tambOm, urna
sO discussão Os projetos:

I - que abrem crOditos especiais,
suplementares ou extraordindrios;

II - que reconheçam de utilida-
de püblica instituiçöes ou entida-
des existentes no Estado;

III - que deem denorninação a
prOprios püblicos;

IV - de resolucao que aprovem
convênios;

V - de resolucão que concedam
licença aos municIpios para modi-
ficarem seus limites (art. 96 da
Constituição do Estado);

VI - de resolução que abrem
créditos especiais, suplernentares
ou extraordindrios.

Art. 11 - Terão discussão tin!-
ca, salvo disposiçâo especial:
I - OS projetos vetados;
II - as redacöes finais;
III - as indicacOes;
IV - as nequerirnentos que, pelo

Regirnento, estiverem sujeitos a
discussão;

V - Os pareceres de ComissSeS
que concluIrem par requerimento
(art. 190 do Regimento);
VI - Os projetos de resolução

que concedam licença iaos Deputa-
dos.

Pardgrafo tinico - Para discus-
são, serd concedida a palavra ao
Deputado que a solicite, pelo pra-
zo de 10 (dez) minutos, exceto a
dos projetos vetados, caso em que
O prazo serd de 1 (urna) hora.

Art. 12 - Os projetos que depen-
darn de uma ou de duas discussôes
estão sujeitos a redação final.

Art. 13 - Nenhum projeto será
distribuIdo a mais de 3 (três) co-
missOes.

Art. 14 - Ultirnada a votação
final ou esgotado o prazo scm es-
ta, dos projetos previstos no art.
1.0, deverá o Presidente da Assern-
bléla oficiar imediatamente ao Go-
vernador do Estado, cientificando-
-o do ocorrido.

Art. 15 - Acrescente-se so art.
90 do Regimento Interno, o seguin-
te:

"Pardgrafo iinico - SOmente ihe
será permitido licenciar-se 90 (no-
yenta) dias apOs sua investidura,
salvo para tratarnento de satide".

Art. 16 - Esta resolucão eritra-
rd em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as d.isposicSes em
contrdrio. A sua interpretacãO te
rd sempre em vista assegurar a va
tacão da matënia no prazo previsto
no art. 29 da Constituicão do Es-
tado, modificado pela Lei Constitu-

cional n.° 14. Serão utilizados, sub-
sid.iàniarnente, na solução das ques-
toes de ordern atinentes a matéria
de que trata a resolução, quando
esta for ornissa, a Regimento In-
terno da Assemblëia e as disposi-
cOes regimentais da Cdrnara dos
Deputados pertinentes ao assunto.

Sala das ReuniOes da Comissão
Executiva, 11 de marco de 1966.

(aa.) Bonifdcio de Andrada -
Presidente, corn o rneu voto anexo.
- Ledo Borges, Relator - Reny
Rabello - Mario Hugo Ladeira -
João Navarro - Anuar Fares.

- Publicado, inclua-se o Proj e-
to em Ordem do dia.

Corn vista do projeto n.° 3.521166,
estudei-o detidamente e, inclusive,
o substitutivo de autoria do Depu-
tado Ledo Barges. Sou pela apro-
vacão do referido substitutivo, corn
as acréscirnos que apresento -

EMENDA N.°

Suprirna-se o artigo 13 do Subs-
titutivo.

Justificativa - Visa o dispositivo,
que se pretende suprimir, a impos-
sibilitan I alem mais de três comis-
sOes sôbre urn rnesmo projeto - A
norma regimental da Casa iStO
niesmo dispOe.

EMENDA N.°

Inclua-se, onde convier:
"Art. - Poderão ten prioridade

para inclusão em Ordem do Dia as
projetos de iniciativa do Governa-
dor do Estado, da Comissão Exe-
cutiva e de outro Poder, em vista
da natureza urgente da matéria".

Justificativa - Corn a emenda,
pretende-se dar aos projetos, na
mesma referidos, urn tratamento
que ihes facilite a tnamitacão -

Substituam-se as parcigrafos 1.0

e 2.1, do artigo 2.0, pelos seguintes:
"1 1 .0 - Em seguida, serd a pro-

jeto distnibuIdo e remetido as Ca-
missOes competentes, para emitir
parecer em prazo nunca excedente
de 5 (cinco) dias, para cada uma"..
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2.0 ..— As emendas aos projetos
'tie iniciativa do Governador do Es
tado serão apresentadas a Mesa,
no prazo de 3 (três) dias, contados
da prirneira publicacão do proje-
to".

Justificatha - Como na Câmara
dos Deputados, a distribuicão deve

• ser anterior 'a contagem do inhcio
do prazo para apresentacäo de
emendas.

EMENDA N.°

Substitua-se o artigo 10 pelo Se-
guinte:

"Art. 10 - Terão urna sO dis-
cussão e votacão Os projetos:

I - que abrern créditos especiais,
suplementares ou extraordindrios;

II - que deem denominação a
prOprios püblicos;

III - tie resolução que abram
crOditos especiais, suplementares e
extraordinários.

Partigrafo thico - Terão duas
discussöes e votacôes Os projetos:

I - de resolucão que aprovem
convênios;

II - de resolucão que concedarn
licenca aos rnunicIpiOs para modi-
ficarem seus limites (art. 96, da
Constituicâo Estadual);

III - de resolução de reforma
do Regularnento da Secretaria da
Assernbléia Legislativa e outros tie
iniciativa da Cornissão Executiva,
bern corno Os projetos de origern
de outro Poder.

EMENDA N.°

Redija-se o § 5. 0 do artigo 2.0 do
seguinte modo:

" 5.0 - A Mesa sômente recebe-
rá projetos e ernendas que estejam
de acOrdo corn o art. 29 da Consti-
tuicão do Estado, moduficado pela

. Lei Constitucional n.° 14. Havendo
dtivida a respeito da constitucio-
nalidade, será ouvida a Comisso
de Constituição, Legislacâo e Jus-
tica; se a düvida referir-se a au-

ilmento de despesa, serd pedida a
Uaudiencia da Cornissäo de Finan-

ças, Orcamento e Tomada de Con-
tas. Caberti ao Presidente da As-
sernblOia, a vista do parecer, ad-
miti-lo ou não 'a discussão e vota-
Qao".

Justiuicativa - Apenas, ao final
do dispositivo, se acrescentou a pa-
lavra "discussão", para que não
ocorra, no futuro, tiüvida de inter-
pretacao.

EMENDA N.°

Acrescente-se, onde convier:
"Art. - Para efeitos desta Re-

solucão säo considerados dias aquê-
les em que a AssernbIia se reunir
ortiinàriamente".

Justificativa - A providência vi-
sa a urna tiefinição de urn têrmo
legal.

EMENDA N.°

Redij a-se do seguinte modo o pa-
rágrafo ünico do artigo 11:

"Paragrafo ünico - Para discus-
sao, serd concecUda a palavra ao
Deputado que a solicite pelo prazo
tie 10 (dez) minutos, exceto para
os projetos vetados, caso em que
o prazo serd tie 30 (trinta) minu-
tos".

Justificativa - Reduziu-se o pra-
so de 1 hora para meia na discus-
são dos projetos vetados.

EMENDA N.°
Acrescente-se mais urn partigra-

fo ao artigo 89 do Regimento In-
terno, corn a seguinte redacão:

- Sôrnente serd permitido
ao suplente convocado licenciar-se
apOs 90 (noventa) dias depois tie
sua investidura, salvo para trata-
mento tie saüde".

Justificativa - Ha dUdivas quan-
to 'a vigência do art. 90.

EMENDA N.°

Redija-se assim o § 6. 0 do arti-
go 7.°:

" 6.0 - ApOs a publicacão do
parecer para seguntia discussão, se-
ra o projeto incluldo em Ordem

'dO Dia, séndo as ernendas apresen-
tadas no correr da discussäo e ime-
'diatamente votadas".
- Justificativa. - Estabelece-se pa-
ra a segunda discussão o trâmite
atual da 3,4 tiiscussão dos projetos.

EMENDA N.°

Reduja-se assim o § 7. 0 do arti-
go 7.°:

" 70 - Em segunda discussão,
sOmente serão aceitas emendas su-
pressivaS, modificativas ou amplia-
tivas, sem conter rnatéria nova ou
rejeitada em prirneira discussáo,

bern como dada como prejudica-
da".

Justificativa - Acrescentou-se
mais o "prejuIzo" corno forma de
impedirnento tia renovaQão da
ementia.

EMENDA N.°

Acrescente-se ao art. 2. 0 mais urn
pardgrafo, corn a seguinte retiaçäo:

11 §	 - Serão inaditiveis 'a dis-
cussão e votacão".

Justificativa - Corn a providên-
cia, cerceia-se urn tanto 0 expedi-
ente tie procrastinacão das deci-
söes do Plendrio.

EMENDA N.°

No § 1.0, do artigo 7,0, ontie se le:
6 (seis) dias" - leia-se: "... 4

(quatro) dias".
Justificativa - Redtiziu-se o pra.

zo dado no substitutivo.

EMENDA N.°

Acrescente-se, onde convier:
"Art. - A reuriião ordindria

das sextas-feiras poderd ser convo-
- cada, no horário tie 9 (nove) as 13
(treze) horas".

Justifiativa - Ha conveniência
tie se antecipar 0 expediente tie sex-
ta-f eira pa pa mais fäcilmente 0
Deputatio atender 'a sua região P0-

-litica.

EMENDA-N°

Acrescente-se, onde convier:
"Art. - A partir do dticirno dia

que anteceda ao do término do
prazo tie trarnitacão do projeto, se-
rá o rnesrno inclu.Ido em pauta ex-
-officio, tiesignando-:se relator da
matéria, o qual apresentará pare-
cer oral na reunião subseqtiente
tia inclusão.

"Art. - A trarnitação singular
tie projetos, estabelecitia no artigo
anterior, se processard em discus-
são ünica, inatiiável, potiendo usár
tia palavra, na discussão, os lIde-
res do Governo e da Minoria, e
quatro Deputatios, sendo tiois, a
favor, e dois, contra, por prazo de
30 (trinta) minutos cada urn.

Art. - 0 processo tie votacão
serd simbOlico, permitida urna ye-
rificacão tie votação.

Art. - Na tramitação singular,
não Se atimitird pedido de atiiamen-
to da votacão e não poderão enca-
rninhá-lä mais que tres Deputados,
a favor, e três, contra, por banca-
tia ou bloco parlamentar, além dos
lideres, por prazo imrorrogável tie
10 (dez) rninutos, para catia ora-
dor.

• Art. - 0 parecer tie retiacão fi-
nal tambérn será oral, tiesignando-
-Se nOvo relator.

Art. - Serd tie 24 horas o pra-
so para apresentacão do parecer,

'contado da designação do relator.
Partigrafo ünico - Não serão ad-

mitidas emendas it redacão final.
Art. - São inadidveis a discus-

são e votacão do parecer tie recla-
cao final na tramitacão singular
dos projetos.

Justificativa - 'A ernenda tern
corno objetivo garantir ao Potier
Legislativo a sua prerrogativa tie le-
gislar.

EMENDA N.° 	 • -

Acrescente-se ontie convier:
"Art. - A partir do quarto dia

anterior ao término da tramitacão,
- mesmo da singular, tievolver-se-á 0



— 64 - 	 - 65 -

projeto a uma Comissão Especial,
de 7 membros, nomeada pelo Pre-
sidente, ouvidos Os lideres, que o
discutird e votard improrrog'avel-
mente em 48 horas.

Art. — Aprovado pela Comis-
são, nos têrmos do artigo anterior,
subird o projeto 'a sanção".

Justficativa — A mesma da
emenda anterior.

EMENDA N.°

Ccrnselho Permanente da Medaiha
da Inconfidência.

Sala da Comissâo Executiva, aos
13 de abril de 1966.

(aa.) Bonifdcio de Andrada -
João Navarro — Ledo Borges -
Mario Hugo Ladeira — Reny Ra-
bello — Anuar Fares.

— Publicar.

PARECER ?ARA 2. 4 DISCUSSAO
DO PROJETO N.° 3.5716

Oomissão de Constituicâo, Legisla
ção e Justica

O nobre Deputado Jarbas Medei-
ros submete it apreciacão da Casa
o Projeto n.° 3.571166, por via do
qual se pretende reconhecer de uti-
lidade pUblica o Conselho Particu-
lar da Sociedade de São Vicente
de Paulo, de São Goncalo do Sa-
pucal.

ExaminandO-O, verificarnoS que 0
Projeto se acha devidamente ins-
truIdo, legitirnando, portanto, a sua
pretensãO.

Somos . assim pela sua aprovacãO,
em segunda discussão, nos têrmos
em que foi proposto.

Sala "José Proenca", 12 de abril
de 1966.

(aa.) Hugo Castelo Branco -
Presidente — Expedito Tavares —
Relator — Carlos Eloy — Jairo Ma-
galhães — Jarbas Medeiros.

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

PARECER PARA 3a DISCUSSAO
DO PROJETO N.° 3.551166

Comissão de Constituic5o, Legisla-
gio e Justica

Segundo o Proj eto em exame, de
autoria da nobre Deputada Marta
Nair Monteiro, fica declarada de
utlidade publica a "Sociedade Edu-
cadora Cura D'Ars Ltdá. ," corn sede
em Belo Horizonte.

Foi aprovado em segunda discus-
são, originalmente.

Na sua terceira fase de discus-

são, somos de parecer que a propo-
sicão seja aprovada, nos têrmos de
sua prOpria redação.

Sala "José Proença", 12 de abril
de 1966.

(aa.) Hugo Castelo Branco —
Presidente. - Carlos Eloy, Relator
— Jairo Magalhães — Jarbas Me-
deiros - Expedito Tavares.

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

PARECER PARA 3.0 DISCUSSAO
DO PROJETO N.° 3.553166

Comissão de Constituição, Legisla-
cão e Justica

O P'eto n.° 3.553166, de autoria
do ilustre Deputado Ledo Borges,
que visa a dar a denominação de
"Presidente João Pinheiro" ao 23.0
(vigésimo terceiro) Grupo Escolar
de Uberaba, consegulu aprovação,
em segurida discussão, sem emen-
das.

Assim sendo, ratificando o pare-
cer anterior, opinamos no sentido
de que o Projeto seja aprovado em
sua terceira fase de discussão, nos
tOrmos da redacão original.

Sala "José Proenca", 12 de abril
de 1966.

(aa.) Hugo Castelo Branco —
Presidente - Carlos Eloy, Relator
— Jairo Magalhães — Jarbas Me-
deiros — Expedito Tavares

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

PARECER PARA 3 •a DISCUSSAO
DO PROJETO N.° 3.554166

Comissão de Constituição, Legisla-
câo e Justica

Através do Projeto em exame, 0
nobre Deputado João Navarro pro-
poe seja declarado de utilidade p11-
blica o "Lions Clube", da cidade de
Guaxupé.

Tendo sido aprovado quando
discutido em sua segunda fase, opi-
namos no sentido de que tambérn
seja aprovado na terceira discus-

são, nos têrrnos em que se encon-
tra elaborado.

Sala "José Proenca", 12 de abril
de 1966.

(aa.) Hugo Castelo Branco —
Presidente - Carlos Eloy, Relator
- Jairo Magalhães - Jarbas Me'
deiros - Expedito Tavares

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

PARECER PARA 30 DISCUSSAO
DO PROJETO N.° 3.555166

Comissão de Constituição, Legis1a,
ção e Justica

De autoria do nobre Deputado
Carlos Eloy, o Projeto ".° 3.555166,
visa a dar a denominacão de "Mon-
senhor João Cãncio" ao Grupo Es
colar de Cruzilia, construldo corn
recursos do Piano Nacional de Edu-
cação.

Jd foi aprovado, em segunda dis-
cussão, em seus térmos originais.

Em sua terceira discussão, so-,
mos igualmeite de parecer que o
Projeto seja aprovado, tal como es—
td redigido.

Sala "José Proenca", 12 de marco
de 1966.

(aa.) Hugo Castelo Branco -,
Presidente — Carlos Eloy, Relator
— Jairo Magalhães — Jarbas Me-
deiros — Expedito Tavares

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

— Vêm 'a Mesa:

PROJETO N.° 3.583166

Dd denominacão de "Dr. Julio
Barreto Aguiar" 'a Iinidade Sani-
tdria de Carmo do Rio Claro.

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

Art. 1.0 — Passa a denominar-se
"Dr. Julio Barreto Aguiar" a Uni-
dade Sanitdria de Carmo do Rio
Claro.

Art. 2.0 — Esta lei entrard em
vigor na data de sua publicacão,
revogadas as disposiçOes em con-
trario,

Acrscente-se, onde convier, no
Regimento Interno:

Da Instruçâo das ProposiçöeS
"Art. — Haverd sempre a ins-

trucão das proposicöeS quando as
mesmas tramitarem pelas Comis-
söes.

§ 1 .0 — A instrucão ficará a car-
go da Assessoria Tecnico-Legisla-
tiva, que receberá a proposição por
despacho do Presidente, antes de
sua distribuicäo ao Deputado rela-
tor.

§ 2.0 — Terá o funcionáriO, de-
signado para o estudo da proposi-
ção, 48 (quarenta e oito) horas pa-
ra apresentá1o, a contar de seu re-
cebimento na Assessoria Técnico-
.Legislativa.

§ 4.0 — A publicacão da instru-
cão assim procedida dependerã do
consentimento da maloria dos
membros da Comissão, desde que
solicitada pelo relator.

§ 50 - A instrução dos- projetos
do Governador do Estado, e de ou-
tros cuja tramitacão seja seme-
Ihante a êles, se fard no correr do
prazo de apresentacão de emen-
das".

Justificatia — Inova-se o Regi-
mento neste particular, objetivan-
do-se meihor estudo das matérias
postas 'a deliberacão da Assembléia.

EMENDA N.°
Acrescente-Se onde convier
Art. — 0 projeto, que concede

tItulo de cidadão honordriO, antes
de remetido a Comissão de Cons-
tituicão, LegislacäO e Justica, serd
baixado em diligência para sôbre o
zuesmo opinarem Os membros do
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Sala das Reuniôes, 1. 0 de abril
de 1966.

(aa.) José de Castro - Herme-
lindo Paixão - Maria Pena - Wil-
son Modesto - Hugo Castelo Bran-
co - Waldir Morato.

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

PROJETO N.° 3.584166
Dd ao Forum da cidade de Entre

Rios de Minas a denominacão de
Cel. Joaquim Resende.

A AssemblOi:a Legislativa do Es-
tado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 .0 - 0 prOdio do Forum da
cidade de Entre Rios de Minas pas.
sa a denominar-Se "Cel. Joaguim
Resende".

Art. 2.0 - Revogadas as disposi-
çöeS em coritrário, esta lei entrará
em vigor na data de sua publica-
ção.

Sala das Reuniöes, 12 de abril de
1966.

(aa.) Carlos Eloy - Anibal Tei-
xeira Raul Fernandes - Jarbas
Medeiros - Alvaro Sales - Waldir
Morato - Manoel Costa.

Jusfificativa: 0 Cel. Joaquim Re-
sende foi uma das figuras exponen-
dais da cidade de Entre Rios de
Minas. Durante tOda sua vida a ci-
dade e o municlpio foram objeto
de sua carinhosa atencão. Deixou
descendência ilustre. Dentre seus
filhos destaca-se o Dr. Roberto Re-
sende que, ainda ha pouco, no Go-
vêrno do Sr. Magalhães Pinto, exer-
ceu altos cargos na administracão
estadual.

Deve-se a seu interêsse e traba
iho o nOvo prédio do forum de En-
tre Rios de Minas. Dal justiflcar-
-se, plenamente, a homenagem que
se pretende prestar a seu falecido
genitor, alids, solicitada pela pro.
pria população local, conforme
memorial em anexo, firmado por
eminentes cidadãos de Entre Rios
de Minas.

Sala das Reuniöes, 12 de abril
de 1966.

(a.) Carlos Eloy.
Exrno. Sr. Deputado Carlo Eloy.

Os signatários dêste, alguns in-
tegrandes de várias das extintas
agremiacôes politicas, outros apar.
tidários, todos, porOm, ligados 'a
vida do forum de Entre Rios de
Minas, solicitam de V. Exa. se dig-
ne de tomar a iniciativa de apresen-
tar projeto it Assembléia Legislati-
va dando a denominação de "Cel.
Joaquim Resende" so prédio do Fo-
rum.

A medida se justifica plenamen-
te, uma Vez que, se nosSa comarca
foi contemplada com tao majestosa
obra, devemo-la ao GoT.ërno Ma-
galhães Pinto, atravOs da interces-
são do Dr. Roberto Rezende, filho
daquele pranteado homem pUblico.

Por outro lado, a justica do ato
se fundamenta em que, homenage-
ando a memória do Cel. Joaquim
Resende, não serd postergado 0
nome do seu eminente filho Ro-
berto, a quem Entre Rios de Minas
deve razoável parcela de seu pro-
gresso.

Entre Rios de Minas, 21 de marco
de 1966.

(a.) Oswaldo Vidigal Milagres €
outros.

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

REQUERIMENTO N.° 1.185

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

0 Deputado infra-assinado, devi-
damente apoiado, requer a V. Exa.,
ouvida a Casa, seja encamirthado
ao Gal. Riograndino Kruel - Che-
fe do Departamento Federal de Se-
guranca PUblica, - pedido de in-
formação sObre o andamento de
inqudrito instaurado para apurar o
contrabando de rnindrio atOmicO.

Sala das Reuniöes, 12 de abril de
1966.

(aa.) Expedito Tavares - Ge-
rardo Grossi - Maurllio Cambraia
- Joaquiin de Melo Freire - Anuar
Fares - Odion Rodrigues.

Justificativa: - Näo se tern no-
ticia, ha mais de urn mês, do an-

damento do inquérito instaurado
no caso do contrabando de minério
atômico. le justo que esta Casa e
a opinião pUblica continuern a ser
informados sObre os fatos ampla-
mente divulgados pela imprensa do
Pals. E razoável que o Legislativo
mineiro se interesse pelo assunto,
cioso que sempre foi no resguardo
das nossas riquezas minerals. Cres-
ce de interésse o fato, pela circuns-
tãncia de ter-se revestido de aspec-
tos criminosos com implicaçOes na
prOpria segurança nacional.

Sala das ReuniOes, 12 de abril
de 1966.

(a.) Expedito Tavares.
- A Comissão de Justiça.

REQUERIMEN'rO N.° 1.186
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

0 Deputado abaixo-assinado re-
quer a V. Exa., ouvida a Casa, e
nos têrmos do § 5. 0 do art. 89, do
Regimento Interno, modificado pela
Resolucão n.° 312 lhe seja con-
cedida licenca por 61 (sessenta e
urn) dias, para tratar de interës-
se particular.

Sala das Reuniöes, 12 de abril
de 1966.

Domingos JOrio.
- A Comissão Executiva.

PARECER SOBRE 0 REQUERI-
MENTO N.° 1.186

Comissäo Executiva
Através do presente requerimen-

to, o Sr. Deputado Domingos Jório
pede licença per 61 (sessenta e
urn) dias, para tratar de assuntos
de interêsse particular.

Opinamos pela aprovação do re-
querimento e, pars, o referido fim,
submetemos 'a apreciacão da Casa
o seguinte:

PROJETO DE RESOLUcAO
N.° 3. 58666

Concede licença ao Deputado Do-
mingos JOrio.

A Assembldia Legislativa do Es-
tado de Minas Gerais promulga:

Art. 1 .0 - Fica concedida, nos
têrmos do § 5.0 do art. 89, do Re-
gimento Interno, modificado pela
Resolucäo n.° 312, licenca ao Depu-
tado Domingos JOrio, por 61 (ses-
senta e urn) dias, para tratar de
interêsse particular.

Art. 2.0 - Revogadas as disposi-
cöes em contrdrio, esta resolucão
entrard em vigor na data de sua
publicaçao.

Sala da Comissão Executiva, aos
12 de abril de 1966.

(aa.) Bonifdcio de Andrada -
Presidente - João Navarro - Re-
lator - Anuar Fares - Leão Bor-
ges.

- Publicar.
O SR. PRESIDENTE - Tern a

palavra o Sr. Deputado Cicero Du-
mont,

0 SR. CICERO DUMONT - Sr.
Presidente, Srs. Deputados.

A imprensa da região Norte Mi-
neira vem noticiando que 0 pensa-
mento do Govêrno do Estado pro-
mover a fusão da FRIGONORTE
corn a FRIMISA. E vem noticiando,
tambOm, aquela imprensa regional,
os debates que se estão travando
a respeito do assunto. A FRIGO-
NORTE, como todos sabem, 0 uma
sociedade de economia mista, de
que participa, maj orit'ariamente, 0
Govêrno, corn o fim de industria-
lizar, ali, onde se produz, 0 boi de
corte, a matOria-prima, ensejando
o aproveitamento dos sub-produtos
em indüstrias correlatas. Esta me-
dida foi tomada no Govêrno pas-
sado, pelo então Governador Ma-
galhães Pinto, atendendo as recla-
macöes dos interOsses da região e,
sobretudo, da economia mineira.
Acorrcndo 'a convocacão do Govêr-
no do Estado, as classes produto-
ras e consumidores subscreveram
nada menos de 20% do capital da-
quela emprêsa. Agora, quando corre
a noticia de que 0 pensamento do
GovOrno fundir aquela entidade corn
a FRIMISA, a opinião püblica e
as classes produtoras daquela drea
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entraram em estado de alerta e Ca-
minham, francamente, para 0 es-
tado de exacerbacão. Mas, não sO
as classes produtoras estão pas-
sando a viver esta inquietacão, mas
tOdas as classes que cornpôem a
tecitura social daquela area. Quem
se der o trabaiho de ler, por
exemplo, os jornais de Montes Cia-
ros, id encontrará a notIcia de unia
reunião do Rotary Ciube em que 0
menos que se diz a respeito dessa
medida e que as interessadoS e a
parcela do povo mineiro daquela
area não permitirão que sejam es-
poliados, para não empregar o têr-
mo ali usado. Tambëm pensamos,
Sr. Presidente, que não ha muita
razäo para a medida preconiza-
da - se e que o Govêrno a pre-
conizou - e não ha muita razo,
por que a medida seria a prOpria
negação dos objetivos que levaram
o Govêrno a realizar a emprêsa. Não
pode ter sentido o fato de fundi-
rem-se duas entidades, quando elas
tern recursos prOprios, apesar de
terem tambéni. objetivos comuns.

Assim, 'a primeira vista, a medi-
da não pode parecer a ninguém
de bom-senso, uma medida que pos-
sa ter algum fundamento. Toda-
via, não queremOS precipitar-nos
numa critica a esta medida anun-
dada como sendo do Govêrno Es-
tadual, primeiro porque não temos
ainda a palavra oficial do Govêr-
no; temos apenas lido notIcias
a respeito. Neni mesmo o Ser-
vico de Imprensa do Paiácio da
Liberdade deu qualquer nota sO-
bre o assunto, dizendo se a no-
Licia d procedente ou não. Ate pa-
rece que o Servico de Imprensa do
Palácio estd andando ao compas-
so do Servico de Imprensa da Pre-
sidéncia da Repüblica: não infor-
ma ou, quando in.forma, não . o faz
de maneira a esciarecer os fatos.
Mas êste 0 urn detalhe que não vem
ao caso. 0 quo interessa é que a
noticia estd posta na Imprensa; a
opiniäo publica, interessada no pro-
blema, quanto menos informaçOes
recebe mais entra em estado de

irritacão, de alerta, quase em es-
tado de guerra. Na medida em que
O GovCrno não desmente nem con-
firma a noticia, estd êle p9ssibili-
tando 'a passionalizacäo do tema
que não comporta, na verdade, qual-
çjuer especulacão que nâo seja a
do raciocinio frio, do estudo ana-
litico, do peso das vantagens e das
desvantagens.

Mas a verdade 0 que a notIcia
circula; as opiniOes vão-se mani-
festando; Os grupos de pontos-de-
-vista vão definindo-se e, amanhã,
rerd impossivel estudar-se qualquer
solução em clirna desapaixonado e
desprevenido.

Ainda ha poucos dths, conversava
eu corn o Presidente da FRIMISA,
Dr: Victor de Andrade Brito, ho-
mern altamente qualificado para as
.funcCes clue exerce, nCo apenas pe-

s:u3 atributos morais, mas tam-
hem pela experiCncia que tern do
assunto e, nesta conversa, eu 0
prevenia do que a demora por par-
to do Govêrno em difinir-se a res-
peito da noticia veiculada pela im-
prensa iria criar urn clirna que aca-
baria por impossibilitar o exarne
tranquilo e desapaixonado da me-
dida.

No propOsito de esclarecet o as-
sunto e evitar que se crie clima
emocional em tôrno do tema, já
que, em o formando, nOs mesmos
seremos os primeiros a nos imbuir
desse espfrito; antes que isto ocor-
ra, desojo dar ao Govêrno do Es-
tado urna oportunidade, de vez que,
ate 0 presente momento, nem 0 seu
ilustre Lider nesta Casa nem o
Servico de Imprensa do Paldcio, se
pronunciaram a respeito. Fazemos
urn pedido do informacOes ao Go-
vernador do Estado, em Requeri-
mento vazado nos seg-uintes têrmos:

Governador do Estado as seguin.
tes iriformaçOes:

1.0 - Se 0 exato que está nas co-
gitaçOes do Govérno Estadual fazer
a fusão do Frigonorte, sediado em
Montes Claros, corn a Frimisa; em
caso auirmativo, Se essa politica al-
cançard as outras entidades sirni-
lares;

2.1 - Se é exato, em que consiste
a medida a ser adotada, quais seus
objetivos, vantagem e corn que ins-
trumento pensa realizd-la.

Sala das ReuniOes, 12 de abril de
1966.

Cicero Dumont - Valdir Melga-
ço - Florivaldo Dias - Martins
Silveira - Joaquim do Melo Freire

Carlos Megale.
- A Comissão de Agricultura.
Como vOem os Srs. Deputados,

or que desejamos, antes de tomar
posicao no debate, é a palavra oil-
cial do GovOrno. Seria muito con-
veniente a prOpria medida e ao
prOprio interêsse do GovOrno que
seu ilustre e prestativo Li der trou-
xesse a esta AssemblOia, para ser
divulgada corn a maior urgOncia
possIvel, a palavra do Govêrno. De-
pois de ter ëstes dados em mãos,
Sr. Presidente, voltarei ao assunto,
oferecend0 meu estudo e rninha
contribuiqão.

Vêrn 'a Mesa:

REQUERIMENTO

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

Os Deputados que êste assinam
requerem, nos têrrnos do parOgra-
fo ünico do Artigo 101, do Regi-
rnento Interno, ReuniOes Extraor-
dinéria, para Os dias 14, 19, 22, 26
e 28 do més em curso, 'as 20,30 ho-
ras, corn o urn especifico de se dis-
cutirem e votarem vetos do Se-
nhor Governador a ProposicOes de
Lei e Projetos do Executivo corn
prazos prestes :a Se vencerem.

Sala das ReuniOes, 12 de abril
de 1966.

Carlos Eloy - tomingos SOrb -
Valdir Melgaço - Homero Santos
- João Bosco - Orlando Andrade
- Gerardo Grossi - Batista Mi-
randa - Agostinho Campos Neto
- Altair Chagas - João Vaz - Ni-
canor Armando - Alvimar Mou-
rão - Luiz Junqueira - Maurfilo
Cambraia - Alvaro Sales - Car-
los Megale - Wilson Modesto -
Hugo Castelo Branco - Raul Fer-
nandes - José de Castro - Expe-
dito Tavares - Nunes Coelho -
Gomes Moreira - Ledo Borges -
Hermelindo Paixão - Salim Na-
cur - Waldorniro LObo.

- Defiro o Requerimento.
Faça-se o Edital de convocação,

nos térmos do art. 101 do Regi-
mento Interno.

REQUERIMENTO

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

O Deputado quo êste subscreve
requer a V. Exa. a insercao nos
Anais da Casa de urn voto de con-
gratulaçOes corn Os Revmos. Padres
da Igreja de São Paulo da Crux, do
Barreiro, Capital, polo magnifico
espetdculo de fO cristã que pro-
porcionaram ao povo de Belo Ho-
rizonte, na Semana Santa.

Sala das ReuniOes, 12 de abril de
1966.

Homero Santos.
- Publicar.

REQTJTERIMENTO

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

0 Deputado que êste subscreve
requer, ouvida a Casa, seja inse-
ride na Ata dos nossos trabalhos
urn voto de profundo pesar pelo fa-
lecimerito do Dr. Abrahão Osta,
que exerceu Os mandatos de verea-
dor, Presidente da Câmara e Pre-
feito do Municipio de Miraf, ocor-
rido em 25 do més passado naquela
cidade, dando-se conhecimento da

REQUERIMENTO N.° 1.187
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

blOia Legisiativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Requeiro a V. Exa -, ouvido 0
Plenário, sejarn solicitadas go Si',
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homenagem it sua vhlva, Sra. Maria
do Carmo Cazula Osta.

Sala das Reuniöes, 12 de abril de
1966.

Martins Silveira - Maurilio Cam-
braia - Joaquim de Melo Freire -
Carlos Eloy - João Vaz.

Justifioativa: - 0 Dr. Abrahão
Osta era urna figura singular, mar-
cando a sua passagem pela vida co-
mo autêntico distribuidor de bene-
fIcios.

Viveu para fazer o bern.
Medico e politico, foi êle urn ci-

dadão sensIvel a todos os proble-
mas da sua cidade.

Fez da sua profissão sacerdócio
e a praticava mais como instru-
mento de caridade. Os mais ne
cessitados que o digam, pois, du-
rante 31 anos nunca ihes faltou.

} como politico, 101 uma afirma-
cão em todos Os sentidos.

Correto, leal, de elevado espirito
pUblico e administrador consuma-
do. Integrou os quadros da cx-
-UDN, que taito ficou a dever-ihe.

E pode-se ressaltar que em to-
dos os ängulos de sua vida foi urn
exernplo.

Esta homenagem pouco repreSen-
ta pelo bern que prestou ao povo
de sua terra.

A Zona da Mata e Miral perde-
ram urn notável batalhador, que
em vida sOmente conquistou vitO-
rias.

Pelo que foi, jamais será esque-
cido.

Martins Silveira.
- Fublicar
o SR. PPIESIDENTE - Corn a

palavra o Sr. Carlos Megale.
o SR CARLOS MEGALE - Sr.

Presidente, Srs. Deputados.
Grande escritor patrlcio conta-nos

em magnificas pãginas que urn Ce-
lebre poeta polaco, descrevendo
urna floresta encantada existente
no seu pals, imagifloU que as ayes
e Os animais all nascidos, se por
acaso se encontravam ausentes,
cuando sentarn apr0xmar-Se a ho-
ra cia morte. corriarn a voavarn to-
dos e vinham expirar a sombra das

drvores do imenso bosque onde ha-
viam nascido.

Nenhuma imagem pode ser maiS
delicada e bela para descricão de
amor a Pátria. Todos nOs temos
pela nossa Pdtria êsse mesmo amor,
todos nOs temos pela nossa cidade
de origern, seja ela grande seja
urn vilarejo perdido no interior de
Minas ou alguns alqueires de terra
das longinquas divisas do Estado, a
imagem de nossa terra baila sem-
pre diante dos nossos olhos, mora
sempre no nosso coracão. Ora, Sr.
Presidente, se ha Os que se esfor-
cam pela terra, os que lutam por
ela, aquOles que causam a sua ri-
queza e a sua grandeza, são, infeliz-
rnente, desgraçadarnente, Os mais
abandonados por ela. R,efiro-me,
certamente, ao homem rural, aquê-
le que de sob a sol amaina o solo,
irrigando a terra corn o suor do
seu rosto, aquêle que vive em corn-
pleto abandorio pebo Poder Pdbli-
co e, as vêzes, por esta Casa tam-
bern. Nas excursOes que fazemos
ao interior, sentirnoS, as vêzeS, a
agrura e a desgraça dessa gente
semi-nua, faminta, doente, sam as-
sistência, daqueles que são os
responsdveis pelo destino da Pa-
tria, inclusive por nOs nestaCasa.
E' natural que aqui discutamos
polItica, somos homens do inte-
rior e, quando somos tachados
de homens retrOgrados, porque de-
fendemos a questão de urn cabo de
nolicia ou de urna inspetora esco-
lar, sabernos o valor que isso tern,.
Mas C natural que, acima dessas
c.oisss, tenhamos o nosso pensa-
mento e 0 nosso civismo a servico
daqueles que morrem a mlngua, no
interior.

Visitei a minha região, que não
C cias mais pobres. mas C, como
cuase töcias do Estado, pouco as-
ssticia pelo Pocier Pi.iblico Os ho-
mes qua trabalham na roça, aquC-
las qua não aspiram a posiçôes de
rnrio, ctue não querem subver-
são cia ordem, que não conspiram
contra legalidade e querem apenas
qua o Pollcia não os persiga a firn

de que possam trabaihar corn a paz
que pedern todos Os dias a Deus,
Cstes homens vivem doentes. Os
bracos que outrora empunhavam a
enxada para lavrar a terra hoje
nao tern sequer fOrca para levantar
a pedir uma esmola pelo amor dc
Deus. A a rniséria, a doenca e a 10-
me. Enquanto isto, nOs discutimos
politica, enquanto isto, esquecemo-
-nos de cobrar do GovCrno aquilo
qua C devido a esta gente. Não cul-
p0 êste Govêrno, nern culpo os Go-
vernos passados, pois, todos nOs
somos culpados por grande parte
do abandono vivido por essa gente
do interior. As verbas que damos
aqui, que passam a fazer parte do
Orarnento, ficam apenas nos pa-
péis do "Minas Gerais" e, rarissi-
mas vêzes, são pagas aos hospitals,
as Irmandades São Vicente de
Paulo e as cantinas escobares. Os
hospitais do interior vivem tarnbCrn
na major dificuldade. Eles, de urn
modo geral, são construidos corn
verbas do Estado, do Govêrno Fe-
deral, Estadual e, as vezes, muni-
cipais, mas quase sempre corn aju-
da da cidade, da popubacão da ci-
dade em que foi edificado. Con-
tamos sempre corn o corpo clinico,
contamos corn quase todos os me-
dicos do nosso pals, homens dedi-
cados qua se sacrilicarn pelo bern
publico, qua examinam os doentes,
que os operam, sabendo qua não
podem dar mais que urn muito obri-
gado, fazem operaçöas dc graça,
receitam de graca, mas o remCdio
nem sempre C possIvel e, na rnaio-
na das vOzes, C preciso que se di-
ga: o mab dêsses homens C o rnal
da fome. Não se alimentam sufi-
cientemente e esta e a razão de mi•
nha presença na Tribuna. Apebo
para S. Exa., o Sr. Governador
do Estado, a para o eminente Se-
cretdrio da Fazenda, Dr. Joao
Ewerton Quadros, qua não C poli-
tico mibitanta, mas acadau ao con-
vite do Govêrno, para emprestar
sua brilhante intebigencia, cuja ca-
pacidade jd foi demonstrada a fren-
te do Banco Miniro da Producão,

hornem, realmante, declicado a ês-
ses problemas, faco-lha êste apêbo
e, tambCm, ao Sr. Lldar do Go-
vCrno, para qua intercedarn jun-
to ao Secretdrio da Fazenda, no
sentido de ser biberada a verba qua
nOs, Deputados, votamos para as
cantinas escolares, conferências de
São Vicente dc Paulo e hospitais
do interior. Já não ha mais re-
cursos nesta quadra dificib que o
pals atravessa, quando Os gêneros
de primeira necessidade tern o pré-
qo elavado gabopantemente. Os
filmes de chapas radiograficas es-
tao por preco tal que nao Se po
de rnais adquiri-los. Contarnos
apenas corn a boa vontade dos ho-
mens qua contribuern tôdas as ye-
zes que se Ihes pede ajuda para o
hospital e corn o esfOrço da mestra
qua fa.z festas para angariar di-
nheiro para as cantinas escolares.
Nas ConferCncias, menor não é a
dedicação dos seus dirigentas. Não
basta fabar :aqui. Não basta que a
nossa palavra seja publicada no
"Minas Gerais", ou os nossos dis-
cursos fiquern pregados nas para-
des qua circundam êste Plenario.
Este Pbendrio C do povo, para aqui
vimos a fim de defender seus in-
teresses, discutir suas prerrogati-
vas, pedir por seus direitos e cba-
mar contra injustiqas faitas contra
êles. Não poda mais perdurar esa
situação. 0 homem do interior não
agUenta mais viver. Quando digo
homem do interior fabo dos qua
vivem no meio rural e que não tern
mais assistência. Seus filhos eras-
cern analfabetos e, dc quando am
quando, assistirnos ao êxodo rural,
corn homens deixando Os campos
fabtando bravos para a lavoura e
surgindo mais bôcas na cidade, para
consumir os produtos escassos pa-
ra abimantação. Vêm na ilusão de
qua encontraräo vida mais fãcil.
Surge, então, o quisto das favelas,
circundando as cidades, onde famI-
bias vivem arn prorniscuidade que
a todos espanta a deixa condoidos.

NOs, Os representantes do povo,
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nâo temos, na nossa mesa, êsse
problema que existe na mesa dos
infelizes. Não nos esquecemos,
pordm, de trazer a nossa voz 'a Tn-
buna, para levar nosso protesto ao
Govêrno - quando falo em Govér-
no, falo em sentido geral. - NOs,
que, as vezes, descuidarno-nos des-
se problema, renovamOs urn apêlo
ao Sr. Governador e ao Sr. Secre
ldrio da Fazenda para que f.acam
uma revisão nas verbas que desti-
namos its casas de sadde do inte-

•rior, aos orfanatos, 'as irmandades
de S. Vicente de Paulo e as can-
'tinas escolares, a fim de que essa
gente sofra urn pouco menos e p05-
sa ter urn pouco mais de esperan-
ça no dia de amanhã.

o SR. FRESIDENTE - Tern a
palavra o Sr. Waldorniro LObo.

o SR. WALDOMIRO LOBO -
— Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Nunca nos esquecemoS de trazer

para esta Tribuna assuntos relacio-
nados corn os problernaS da clas-
se dos trabalhadores do flosso Es-
tado.

Ha poucos dias, trouxe para esta
Casa o problerna do abastecimento.
Falei que o Sr. Secretário do Abas-
.tecirnento não iria fazer coisa al-
guma do que havia prometido para
a Sernana Santa. Disse S. Exa. que
iria conseguir peixe fresco, baca-
lhau e outros produtos necessãrios
t alirnentacão do povo. Não you
falar sôbre a came, de iiez que 0
ceu preço não estd ao alcance de
mu ita gente de posse.

Pois bern! Ate agora ndo tive-
mos conheciment de que 0 Sr.
Fecretário do AbastecimentO tenha
toniado providências a fim de so-
lucjoflar o abastecimento ern nosso
Esac1 0 Tive cnhecimefltO de que
o Se"retãrio do Abastecimento vai
adquirir urn terreno', prOximO ao
Viaduto da Floresta, na Avenida
do Cntôrno, de propriedade do
denutado federal Aquiles Diniz,
membro do ex-PTB, ou seja, da
mesma agremiacäo do Secretârio
co Abastecimeflto. Sabemos que o

'sr. Aquiles Diniz 6 homem inteli-

gente e não vai ceder o terreno a
trôco de conversa. Corn muita ra-
zão, certarnente vai querer algu-
rna vantagem.

Existe urn rnercado do Govêrnd,
aqui na Avenida Amazonas, onde
raramente aparece urn carninhão
para deixar alguma mercadoria.
Vai ser inaugurado urn outro gran-
de mercado, e alérn disso, o antigo
Mercado Municipal, que está it es-
pera de quem possa abastecê-lo, e
o Sr. Secreté.rio do AbastecimentO
não quer saber do abastecer, ao
contrdrio, éle quer construir outro
mercado. Para quê, eu não sei!
Quando o Sr. Jorge Ferraz, nosso
colega nesta Casa, estava na Secre-
taria de Abastecimento, a popula-
ção consegula pei.xe, file, etc.... E
o file de garoupa a 800 cruzeiros o
quilo. Mas, hoje, não 0 possIvel.
Vai a populacão comprar agora,
para ver. E eu pergunto: onde se
encontra, neste momento, o Sr. Se-
cretdrio do Abastecimento? Ple estd
atrOs das poltrona.s, estd escondi.
do. Ha poucos dias, eu vi urna fo-
tografia dêle, mas fotografia en-
comendada, 0 claro, a urn jornal.

Sr. Presidente, Srs. Deputados,
a coisa agora estã neste ritmo. Vi
uma "charge" no jornal, do tiover-
nador, tocando uma cornêta em
ritmo de Brasilia; depois, ela en-
tortou-se e passou a ritmo de ml-
nueto. Mas, a culpa não cabe a êlO
e sim aos politicos que o obriga-
ram a fazer nomeaçOes de Secretá-
riDs incompetentes. Pordm, cabe a
]e disciplinar os seus Secretdrios.

Cham2.r 'as salas alguns dêles. A
iddia do Secretário de Abastecirnen-
to de construir outro rnercado estd
cheirando, assim, assim, assirn... -
Não 0 de corner não. Negociata.
SO pode ser.

SO pode ser, porque urn grancle
terreno, guardado corn carinho pe-
10 Deputado Aquiles Diniz, ha mui-
to tempo, escondido na Avenida do
ContOrno, não serd cedido corn
pouca conversa. 0 negOcio vai
custar caro para o Govêrno. Vou

inteirar-me do assunto e voltarel
'a Tribuna para combater esta in-
feliz idéia de querer construir-se
urn mercado de abastecirnento,
quando Os outros mercados estão
ai 'a espera de que alguOrn provi-
dencie o seu abastecimento. E 0
povo 'a espera de que isso aconte-
ça -

- Não havendo mais oradores
inscritos, segue-se a

DISCUSSAO E V0TAcAO DE
PROPOSIcOES

0 SR. PRESIDENTE - Estão
abertas as inscricôes para a Reu-
nião de amanhã.

REDAcOES FINAlS

- A seguir, o Sr. Presidente sub-
mete 'a discussão e votação os Pa-
receres de Redacão' Final' dos Pro-
jetos nos. 437 e 646 (refundidos),
1.868, 3.478, 3.507, 3.514, 2.025
2.066, 3.153, 3.261, 3.475, 3.532,
3.545 e 3.463, os quais são aprova-
vados, cada urn de sua vez, sem
debates.

- A sancão.
- Esgotada a matdria destinada

a esta parte da Reunião, passa-se 'a

2.a PARTE DA ORDEM DO DIA

- Vem 'a Mesa:

REQUERIMENTO

Exrno. Sr. Presidente da Assern-
bidia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

O Deputado infra-assinado requer
a V. Exa., ouvida a Casa, a inver-
são da pauta de nossos trabaihos,
de modo que o Projeto n. 0 354466
seja discutido e votado em primei-
ro lugar.

Sala das Reuniöes, 12 de abril
de 1966.
Manoel Costa - Lider do Governo

o SR. PRESIDENTE - Sôbre a
Mesa Requerimento do Sr. Depu-
tado Manoel Costa, que pede in-

versão da pauta dos nossos tra-
balhos, permitindo que o Proj eto
n.° 3.544 seja votado em primeiro
lugar.

Em discussão. (Pausa). Não ha
oradores inscritos. Encerro a dis-
cussão.

Em votacão. Os Srs. Deputados
que 0 aprovarn queiram permane-
cer como Se encontram. (Pausa).
Foi aprovado. 	 -

Discussão do Proj eto n.° 3. 56766,
do Sr. Governador do Estado, 0
qual autoriza 0 Poder Executivo a
abrir, pela Secretaria de Estado da
Seguranca Püblica, o crddito espe-
cial de Cr$ 50.000.000, destinado a
manutenção do Coléglo Estadual
"Ordem e Progresso", do Departa-
mento da Guarda-Civil.

As Comissöes de Justica e Finan-
ças opinam pela aprovacão do Pro-
jeto, nos termos em que estd re-
digido.

Em discussão (Pausa). Não ha
oradores inscritos. Encerro a dis-
cussão.

Em votacão. Os Srs. Deputados
que 0 aprovam queiram permane-
cer como se encontram. (Pausa).
- Foi aprovado.

- A Comissão de Redação Final.
De acOrdo corn Requerimento,

aprovado, pedindo a inversão da
pauta, a Mesa vai passar 'a 3•a dis-
cussão do Projeto fl.0 3.544.

3. 4 discussão do Projeto n.° 35I
66, do Sr. Governador do Estado,
o qual extingue a Secretaria de Es-
tado do Desenvolvimento Econômi-
co, cria o Conselho Estadual de De-
senvolvirnento e dd outras provi-
dencias.
- A Comissão de Finanças 0 pela

aprovacão, corn 0 vencido em 2."
discussão.

Em discussão o Projeto. Não ha
oradores inscritos. Encerro a dis-
cussao.

Em votacao (Pausa). - Os Srs.
Deputados que 0 aprovarn queiram
permanecer como se encontram.
(Pausa). - Foi aprovado.
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VERIIFICAçAO

o SR. JOSE MARIA MAGALHAES
- Sr. Presidente, requeiro verifica-
cao.

o SR. PRESIDENTE - A Mesa
vaj proceder a verfficac5.o solicita-
da pelo Sr. José Maria Magalhães.

Os Srs. Deputados que votaram
a favor do Projeto queiram levan-
tar-se. (Pausa). - Queiram assen-
tar-se.

Os Srs. Deputados que votaram
contra o Proj eto queiram levantar-
se. (Pausa). - Queirani assentar-
se.

Votaram a favor do Projeto 24
Srs. Deputados. houve duas absten-
cOes. Não ha nümero para vota-
ção. A Mesa vai proceder a chama-
da dos Srs. Deputados.

CHAMADA

- Convido o Sr. Deputado Odion
Rodrigues para servir como Secre-
tário e proceder a chamada dos Srs.
Deputados.'

O SR. SECRETARIO - (Faz a
chamada).

O SR. PRESIDENTE - Estão
presentes 42 Srs. Deputados. Ha
nümero para votacão. A Mesa vai
renovar a votacão do Projeto ri.°
3.544, do Sr. Governador do Estado,
que extingue a Secretaria de Estado
de Desenvolvimentot EconOmico,
cria o Conseiho Estadual de De-
senvolvimento e dd outras provi-
dências.

Em votacão o Proj eto,1 salvo
emenda. Os Srs. Deputados que o
aprovam queiram permanecer co
mo so encontram. (Pausa). Fol
aprovado.

Em votacão a emenda. Os Srs.
Deputados que a aprovam queirarn
permanecer como se encontram.
(Pausa). Foi Aprovada.

- A Comissão de Redacão Final.
O SR. CICERO DtJMONT - Sr.

Presidente, pedi a palavra a V. Exa.
antes, ajim de solicitar que se pro-
cedesse a leitura da emenda.

O SR. PRESIDENTE - V. Exa.
Solicitou a palavra justamente no
momento em que se terminava 0
processo de votacão.

PROJETO N.° 3.577

- .Prosseguimento da primeira
diseussão do Projeto n.° 3.577, do
Sr. Governador do Estado, o qual
autoriza doação de area de terreno
ao Govêrno Federal para funciona-
mento do Centro Regional de Pes-
quisas Educacionais João PirLheiro,
do Ministério da Educacão.

Em discussão o Projeto. (Pau-
sa). Não ha oradores inscritos.
Encerro a discussão.

Em votacão. Os Srs. Deputados
que 0 aprovam queiram permane-
cer como se encontram. (Pausa).
Fol aprovado.

- As ComissOes de Justica e Fl-
nancas.

PROJETOS EM 1a DISCUSSAO

- Submetidos it 2.4 discussão e
votacão são aprovados, cada urn
de sua vez, artigo por artigo, sem
debates, Os seguintes projetos:

Projeto n.° 3.481165, do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual auto-
riza a instituicão da Fundacão Uni-
versitdria "Tiradentes", de São
João-Del-Rei.

Projeto n.° 3.484165, do Sr. Go.
vernador do Estado, o qual cria
Coléglo Normal Oficial na cidade
de Abaetd.

Projeto n.° 3.485165, do Sr. Go-
vernador do Estado, 0 qual cria 0
Colëgio Comercial Oficial de São
Lourenço.

Projeto n.° 3.490165, do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual cria
Colégio Comercial Oficial de Pas-
sa Quatro.

Projeto fl.0 3.491165, do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual cria
Colëgio Normal Oficial na cidade
de Cachoeira de Minas.

Projeto n.° 3.495165. do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual cria

o curso secundário do 2.0 ciclo no
Colégio Normal Oficial "Vital Bra-
sil", de Campanha.

Projeto n.° 3.499166, do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual autori-
za a instituicao da Fundacão Fa-
culdade de Filosofia e Lêtras de
Guaxupé.

Projeto n.° 3.508166, do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual conce-
de auxilio firianceiro ao Sindicato
dos Assistentes Sociais do Estado
de Minas Gerais.

Projeto n.° 3.526166, do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual auto-
ri2a o Govêrno do Estado a per-
mutar imOvel corn a Sociedade Con-
cepcionista do Ensino.

Projeto n.° 3.535166, do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual conce-
de promocão aos oficiais e pracas
da Poilcia Militar, da reserva ou
reformados, que tenbam efetiva-
mente participado dos movimentos
revolucionários de 1930 ou 1932.

Projeto fl.0 3.560166, do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual abre a
Secretaria de Estado da Educacão,
para. o Conseiho Estadual de Edu-
cacao, o crédito especial de .....
Cr$ 64.800.000.

- A Comissão de Finaricas.

PROJETOS EM 3o DISCUSSAO

- 0 SR. PRESIDENTE submete
a 34 discussão e votação, cada urn
do sua vez, os projetos abaixo, Os
quais são aprovados, sern debates:

Projeto fl.0 3.157165, do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual decla-
ra de utilidade pUblica a Associa-
cão Mineira de Reabilitacão, corn
sede em Belo Horizonte.

Projeto 11.0 3.477165, do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual auto-
riza a concessão de auxilio, em ti-
tubs da Divida PUblica Estadual,
para constituicão do patrirnônio da
Fundacão para Proteção e Ampa-
ro dos Trabaihadores nas IndUs
trias Extrativas do Estado de Mi-
nas Gerais.

Projeto n.° 3.494166, do Sr. Go-

vernador do Estado, 0 qual auto-
riza o Govêrno do Estado a receber,
em doacão, imóvel de propriedade
do Coronel José Geraldo de Olivei-
ra.

3. d.iscussão do Projeto n.° 3.5301
66. do Sr. Governador do Estado,
o qual dispöe sôbre a desapropria-
cão de bens e instalacöes elétricas
pertencentes it Prefeitura Munici-
pal de Piumi.

- A Comissão de Redacão.

PROJETOS EM 2.0 DISCUSSAO

- Submetidos a 2.a discussão e
votação, são aprovados, eada urn
de sua vez, artigo por artigo, sem
debates, os seguintes projetos:

Projeto 11.0 3.564166, do Sr. Mario
Hugo Ladeira, o qual dá a denomi-
nacão de Conjunto "Orestes Diniz",
aos edificios onde funcionam o
Departamento de Lepra e Dispen-
sário Central.

- A Comissão de Justiça.
Proj eto n.1 3.569166 (Resolução),

do Sr. Ledo Borges, o qual revoga
os paragrafos 2.1 e 30 do Artigo
40, da Resolução n.° 735165.

- Aprovados nos têrmos do subs-
titutivo da Cornissão Executiva.

- A Comissão Executiva.
Projeto n.0 3573166, do Sr. Au-

reliano Chaves, o qual determina
a lnclusão da disciplina "Elemen-
tos do Politica e Constituicão" nos
CurrIculos das Escolas Superiores.

- A Cornissão de Educação.
PARECER DE REDAQAO FINAL

O SR. PRESIDENTE - SObre
a Mesa, Parecer de Redacão Final
do Proj eto n.° 3.544. Em discussão.
Não ha oradores inscritos. Encer-
ro a discussão. Em votacão. Os
Srs. Deputados que 0 aprovam
queiram permanecer corno se en
contram. (Pausa). Foi aprovado.

- A Sancão.
o SR. CICERO DUMONT - Sr.

Presidente, renovo, perante V. Exa.,
Requerimento ja feito duas vezes,
perante o titular efetivo desta Pro-
sidência, a respeito do Requerimen-
to que apresentarnos a esta Casa,

I
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no sentido de ser manifestada ao
Sr. Ministro da Justiça a opinião
dêste Plendrio, quanto ao voto dis-
trital.

E mais ainda: pedindo a S. Exa.
que o Govêrno Se pronuncie a res-
peito, porque a indefinicão do pro-
blema é mais perniciosa do que
uma definicão, mesmo que seja
errada.

0 Requerimento é no sentido de
que a Mesa providencie a votacão
do Requerimento, urna vez que a
Comissäo de Justica ja perdeu 0
prazo para pronunciar-se sôbre
êle. Este Requerirnento, se no me
engano, permanece na Comissão de
Justica ha mais de 16 dias. Ora,
nos têrmos do nosso Regimento e,
tendo-se em vista o art. mencio-
nado, cujo nüinero não me recor-
do, a Mesa submeterd a votos as
Proposicôes, quando as Comis-
sOes tenhain perdido o seu prazo.

Assim, renovo 'a Mesa, pela ter-
ceira vez, o Requerimento no sen-
tido de que inclua, independente-
mente do pronunciamento da Co-
missão de Justica, 0 referido Re-
querirnento, em que se discute a
conveniëncia da adocão do distri-
to eleitoral.

Espero que a Mesa dê cumpri-
mento ao nosso Regirnento Inter-
no, pois, se êle não fOr cumprido,
não terernos disciplinados os nos-
sos trabaihos. NOs que desejamos
que a Casa trabaihe, não deseja-
mos que ela impeca uma delibera-
ção nesse sentido. Confiamos na
isencâo da Mesa e, por isso, espe-
ramos a inclusâo do Requerimen-
to na pauta das discussOes. Apelo
a V. Exa . para providenciar hoj e
nesse sentido ,a urn de que no ex-
pediente de arnanhã esteja êle
pronto para deliberação. 0 relator
na Comissão, Sr. Raul Fernandes,
tern seu parecer pronto ha mods de
10 dias, mas a douta Comissão não
se tern reunido e, se o tern, não
apreciou a matéria.

Não -é possivel que, a pretexto
- qualquer que seja a Causa, se

negue ao Plendrio o direito de dar
a sua palavra sObre matéria tao
relevante para os destinos ne nos-
sas iristituicOes dernocráticas.

o SR. PRESIDENTE - A Mesa
acoihe a questão de ordem formu
lada pelo Deputado Cicero Dumont
e vai tomar as medidas cabiveiS.

o SR. PRESIDENTE - Nada
mais havendo a tratar, a Mesa de-
clara encerrada a presente Reu-
niäo, convocando outra, Ordind-
na para amanhã, 'as 14 horas, corn
a seguinte Ordem do Dia:

ORDEM DO DIA

13-4-66

l.a Parte

Das 14 'as 15 horas:

Leitura e aprovacão da Ata.
Expediente, inclusive leitura e

apresentacão de pareceres, proj e-
tos comunicacOes requerimentos
e indicacOes.

Das 15 'as 16 horas:

Discussao e votação de parece-
res, requerirnentos, comuflicacOes
e IndicacOes.

DiscussãO e votação de redaçOes
finais.

2.a Parte

Das 16 'as 18 horas.

3a discussão do Projeto fl.° 3.483
65, do Sr. Governador do Estado,
o qual dispöe sObre a concessäo de
auxilio financeiro a Federaçäo Mi-
neira de Futebol de Salão.

3 •a discussäo do Projeto fl.0 3.5271
66, do Sr. Governador do Estado,
o qual concede pensão 'a vulva de
Sirneão Pena de Faria.

2.a discussão do Projeto n.° 3.4801
65, do Sr. Governador do Estado,
o qual cria Gindsio Industrial Es-
tadual na cidade de Itailna.

2.0 discussão do Projeto n.° 3.5181
66, do Sr. Governador do Estado,
o qual cria o Colegio Estadual
"Professor Gabriel Mandacaru", na
cidade de Diamantina.

1.0 discussão do Projeto n.° 3.578-I
66, do Sr. Paulino Cicero, o qual
dd denorninacão ao Gindsio Esta-
dual de Antonio Dias.

1. 0 discussão do Projeto n.° 3.5791
66, do Sr. Ledo Borges, o qual de-
clara de utilidade püblica o Dire-
tOrio Central dos Estudantes da
Universidade CatOlica de Minas Ge-
rais.

2.0 discussão do Projeto fl.0 3.5571
66, do Sr. Jairo Magalhães, o qual
reconhece de utilidade püblica a
Fundacao Serdfica de Educacão da
ParOquia de Nossa Senhora de Porn-
pOia, corn sede no Municipio de
Belo Horizonte.

2.0 discussão do Projeto n.° 3.5581
66, do Sr. Manoel Costa, o qual da
a denominacão de "Professor Fd-
bregas" ao Ginasio Estadual da
cidade de Lumindrias.

2.0 discussão do Projeto n.° 3.562j
66, do Sr. Cicero Dumont, o qual
recon.hece de utilidade pdblica o
Centro Educacional de Belo Hori-
zonte.

2.4 discussão do Projeto n.° 3.5651
66, do Sr. Wilson Modesto, o qual
dd a denominaçao de "Presidente
João Pinheiro" ao Gindsio Estadual
de Santos Dumont.

3a discussão do Projeto n.° 3
65, do Sr. Joaquirn de Mello Freire,
o qual autoriza o Poder Executivo
a fazer doacao de terreno a Coope-
rativa de Cafeicultores de Passos.

3a discussão do Projeto n.° 3.5421
66, do Sr. Jairo Magalhães, 0 qual
concede o tItulo de "Cidadão Hono-
rdrio de Minas Gerais" aos enge-
nheiros ORFILA LIMA DOS SAN-
TOS e GEONISIO CARVALHO
BARROSO.

30 discussão do Projeto n.0 3.4341

- Levanta-se 'a Reuniäo.
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SUMARIO: - Compareciniento -
Ata - Expedleute: Mensagem n.°
1.066 (Projeto n.° 3.585), Oficios
n°s. 1.038 a 1.041, OfIcios e Te-
legrama - Leitura e Apresenta-
çâo de Proposiçöes - Pareceres:
para 2.a discussão dos Projetos
n°s. 861, 1.467, 1.695, 2.612, 3.427,
3.500 e 3.566; para 3. 4 discussão
dos Projetos n°s. 979 e 3.487; de
Redação Final ao Proj eto n°
3.544; sObre Os RequerimentoS
n°'s. 1.179, 1.184 e 1.185; e sObre
a Indicacão n.° 1.071 - Projeto
n.° 3.587, do Sr. João Bôsco -
Discurso e Requerimento do Sr.
Anuar Fares - RequerlimentO do
Sr. José Maria Magalhäes - Go-
municacão do Sr. Florivaldo Dias
- Discursos dos Srs. Athos Vi-
eira de .Andrade, Salim Nacur,
Valdir Melgaço e Waldomiro Lô-
bo - Discussâo e Votacãio de
Prop'osiçöes - Comuriicacao do
Sr. Florivaldo Dias - Requeri-
mento do Sr. Carlos Megale (Arts.
94 e 95) e discurso do Sr. Cicero
Dumont - Norneacão de Cornis-
são - RequerirnentO do Sr. Jor-
ge Ferraz (Art. 94) - Questào
de Ordem - Chamada - Discur-
so do Sr. Jorge Ferraz - Ques-
tao de Ordem - Falta de "quo-
rum" - Encerramento - Ordem
do Dia.

COMPAREGIMENTO
- As 14,10 horas, comparecem

os Senhores: -
Bonifé.cio de Andrada - Ledo

Borges - Mario Hugo Lacleira -
João Navarro - Reny Rabelo -
Anuar Fares - Agostinho Campos
Neto - Altair Chagas - Alviinar
Mourão - Anibal Teixeira - Ata-
liha Mendes - Athos Vieira de An-
drade - Aureliano Chaves - Ba-
tista Miranda - Benedito Xavier
- Carlos Eloy - Carlos Megale -
Cicero Dumont - Dalton Canabra-
va - Délson Scarano - Dermeval
Pimenta Filho - Domingos JOrio -
Expedito Tavares - Florivaldo Dias
- Geraldo Quintão - Gerardo
Grossi - Gomes Moreira - Her-
melindo Paixão - Homero Santos
- Hugo Castelo Branco - Ibrahim
Abi-Ackel - Jairo Magaj.hães -
Jarbas Medeiros - Jehovah San-
tos - Jorge Ferraz - Jorge Var-
gas - João BOsco - João Luiz de
Carvaiho - João Vaz - Joaquim
de Melo Freire - José Augusto -
José de Castro - José Luiz Bacca-
nfl - José Maria Magalhães -
Lélis Chaves - Liicio de Sousa'
Cruz - Maurilio Cambraia - LuL
Junqueira Manoel Costa - Ma-
ria Pena - Marta Nair Monteiro
- Martins Silveira - Nicanor 'Ar-
mando - Oclilon Rodrigues - Or-
lando Andrade - Pires da Luz -
Raimundo Albergaria - Haul Fer-
nandes - Salim Nacur - Sebas-
tiSo AnastdciO - Sinval Boaventu-
ra - Ulysses Escobar - Valdir
Melgaço - Waldir Morato - Wal-
domiro Lôbo - Waithon Goulart
- Wilson Chaves - Wilson Modes-
to - Wilson Tanure.

- Corn a presença de 68 Srs.
Deputados, o Sr. Presidente decla-
ra aberta a Reunião.

ATA
o SR. RENY RABELLO - (2.0

Secretdrio) - Procede a leitura da
da Ata da Reunião anterior, a qual
é aprovada, sern observacöes

EXPEDIENTE

O SR. JOAO NAVARRO - 0.0
Secretdrio) - Lê Expediente cons-
tante da seguinte matéria:

MENSAGEM N.° 1.066

Belo Horizonte, 12 de abril de
1966.

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

Teitho a honra de submeter, por
interrnédio de Vossa Exceléncia, ao
alto pronunciamento dessa Egrégia
Assembléia Legislativa, o incluso
projeto de lei pelo qual se autori-
za o Executivo a celebrar convê-
nios corn entidades mantenedoras
de estabelecirnentos de ensino me-
dio nas cidades de 'Carmo do Rio
Claro, Cdssia, Machado e Areado,
solicitando que sua apreciação Se
faca no prazo de 30 (trinta dias),
na conformidade do disposto no
§ 4.0 do artigo 29 da Constituicão
do Estaclo, corn a- redacão que lhe
deu a Lei Constitucional n.9 14.

Cabe acentuar, a propOsito, que
o Executivo vem promovendo es-
tudos no sentido de se aclotar me-
dida legislativ.a, de caráter geral,
em que se fixem critérios unifor-
mes e prOprios ao atendimento das
necessidades dos estabelecimentos
particulares de ensino de grau me-
dio do Estado, para que funcionem
sob o regime de integraçao corn os
educandários oficiais, mediante a
concessão de subvencoes aos alunos
desprovidos de recursos.

Em face, porém, da urgência des-
ta iniciativa, que tern por fim am-
parar, de moclo especial, os esta-
belecimentos de ensino que sofrem

diretamente as conseqUências eco-
nOmicas e sociais criadas na Bacia
Hidrogrdfica dé Pumas, indispen-
sdvel se torna atender, de irnediato,
a essas situacOes, através de provi-
dência de cardter transitOrio, mas
necessdria ao normal funcionamen-
to daqueles educandãrios.

Os convénios ora propostos irão,
assim, permitir o uso, pela Secre-
taria de Estado da Educacão, de
prédios de propriedade das men-
cionadas entidades,_ corn instalacôes
adequadas ao funcionamento de es-
tabelecimentos de ensino, corn cur-
sos ginasial e colegial.

Sirvo-me da oportunidade para
manifestar a Vossa Excelência Os
protestos de minha cordial estima
e distinta consideracão.

Israel Pinheiro da Silva - Go-
vernador do Estado de Minas Ge-
rais.

- Publicar.

PROJETO N.° 3.585166

Autoriza o Poder Executivo a ce-
lebrar convênios corn as entidades
que menciona, mantenedoras de es-
tabelecimentos particulares de en-
sino mëdio nas cidades de Carmo
do Rio Claro, Cdssia, Machado e
Areado.

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

Art. 1 .0 - Fica o Poder Executi-
vc autorizado a celebrar convênios,
pelo prazo rnáximo de 1 (urn) ano,
corn as entidades mantenedoras do
Colégio "Montport" e Coléglo Nor-
mal Sagrados CoraçOes, da cidade
de Carmo do Rio Claro, e do Gi-
ndsio Santa Rita e Colégio Helena
Guerra, ëstes da cidade de Cássia,
para que os referidos educandários
funcionern sob o regime de inte-
gracão corn os estabelecimentos
oficiais do Estado.

Art. 2.0 - Fica igualmente o Po-
der Executivo autorizado a cele-
brar convênios, pelo prazo mdxi-
mc de 1 (urn) ano, corn as entida-
des mantenedoras do Ginásio São
José e Colégio Irnaculada. Concei-

554 Reuniäo Ordinãriia da Assemb1éia Legis1tiva, aos
13 de abril de 1966

PRESIDNCIA DOS SRS. BONIFACIO DE ANDRADA, LIAO BORGES
E ANUAR FARES
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ção, da cidade de Machado, e do
Colegio Normal Nossa Senhora das
Graças, êste da cidade de Areado.

Art. 3.0 - São condiçôes absolu-
tamente indispensáveis para a assi-
natura dos convêniOS previstos por
esta lei, a serem feitas expressa-
mente no texto do instrumento, a
gratuidade integral de anuidades
para todos Os alunos e a cessão do
uso das salas de aulas, dependên-
cias auxiliares de administracão e
cantina, areas de acesso, laboratO-
rios, praças de esportes, sales-am-
bientes e of icinas.

Art. 4.0 - 0 pagamento dos pro-
fessOres ficará a cargo do Estado
e obedecerd ao regime de aulas ex-
tranumerárias dos colégios oficiais,
uicando o contrato de professOres
condicionado it habilitacão na for-
ma da legislacão própria.

Parágraf 0 ünico - Serd indicado
no convênio o regime dos servido-
res administrativoS, se do Estado
ou da entidade mantenedora, e a
forma de escoiha e designação do
Diretor.

Art. 50 - A taxa de matrIcula
serd cobrada dos alunos que dis-
puserem de recursos, de acOrdo
com os critérios estabelecidos en-
tre a Diretoria dos Estabelecimefl-
tos e a Secretaria de Estado da
Educação.

Pardgrafo ünico - Os recursos
apurados na forma do artigo serão
aplicados na manutencãO, recupe-
racäo e conservacão do prédlo e
aquisicãO de material escolar.

Art. 6.0 - Revogam-se as dispo-
sicSes em contrdrio.

Art. 7.0 - Esta lei entrará em
vigor na data de sua publicacão.

Dado no Palácio da Liberdade,
aos...

- As Comissöes Justica, de Edu-
cacao e de Finanças, nos - têrmos
do § 1.0 do Art. 1 .0 da Resolução
n.° 50, da Câmara dos Deputados,
e do Art. 1.0 da Resolução n. 60,
daquela Casa.

E de acOrdo corn o Art. 2. 1 do
Resolução n.° 60, abrir-se-d 0 pra-

zo de três- (3) dias para a apresen
tacão de emendas.

OFtCIO N.° 1.038

Belo Horizonte, 12 do abril de
1966.

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

Tenho a honra de acusar o rece-
bimento dos Oficios n°s. 564, 684,
0 686, datados de 21 e 29 de marco
do corrente ano, em que Vossa Ex-
celência me comunica haver essa
Egrégia Assembléia Legislativa apro-
vado os vetos totais opostos, res-
pectivamente, 'as Proposicôes •de
Lei nümeros 2686, 2681, 2678, 2680,
2687, 2690, 2758, 2920, 2923, 2927, 2929,
2930, 2931, 2934, 2935, 2964, 3.003,
3007, 3009, 3052, 2876, 2880, 2933, 3021,
3063, 2960, 2961, 2984, 2985 e 2987.

Ao manifestar a Vossa Excelêfl-
cia os meus agradecimentos pela
gentileza da comunicaçào, desej o
prevalecer-me do ensejo para. re-
novar-ihe Os protestos do meu alto
aprêço e consideracão.

Israel Pinheiro da Silva - Go-
vernador do Estado de Minas Ge-
rais.

- Ciente. - Publicar.

OFICIO N.° 1.039

Belo Horizonte, 	 de abril de
1966.

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

Acusando o recebimento do Off-
ci0 ri.0 533660G, de 18 de marco
ültlmo, que se fez acompanhar dos
têrmos da Indicação n.° 1.043, na
qual os Senhores Deputados João
Luiz de Freitas e outros sugerem a
conveniêflcia da elevacão de nIvel
para o cargo de Técnico de Insemi-
nacão Artificial, tenho a honra de
comunicar a Vossa Excelência ha-
ver recomendado o exame do as-
sunto pela Secretaria de Estado da
AdministracãO,

Sirvo-me do ensejo para renovar
a Vossa Excelência as expressôes
do meu alto aprêco e distinta con.
sideracão.

Israel Pinheiro da Silva - Go-
vernador do Estado de Minas Ge-
rais.

- Ciente. - Publicar.

OFICIO N.° 1.040

Belo Horizonte, 12 de abril de
1966.

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

Apraz-me comunicar a Vossa Ex-
celência o recebimento do Oficio
nümero 49566-LN., de 17 de marco
ültimo, que submete a considera-
cão do Executivo o texto, por cO-
pia, da Indicacão ri. 0 1.045, apro-
vada por essa ilustre Assembldia,
na qual ilustres Senhores Deputa-
dos encarecem a necessidade - de se
conceder urn auxIlio financeir 0 de
Cr$ 10.000.000 (dez milhöes de cru-
zeiros) 'a Santa Casa de MisericOr-
dia de Araxá.

Em atencao ao assunto, cumpre-
-me informar a Vossa Exceléncia
ter ordenado a remessa do respoc-
tivo expediente it Secretaria de Es-
tado da Pzenda, para exame e
pronunciamento.

Aproveito a oportunidade para
renovar a Vossa Exceléncia Os pro-
testos da minha distinta conside-
ração e elevado apreco.

Israel Pinheiro da Silva - Go-
vernador do Estado de Minas Ge-
rais.

- Ciente. - Publicar.

OFICIO N.° 1.041

Belo Horizonte, 5 de abril do
1966.

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

Muito me apraz acusar o recebi-
mento do Oflcio que me dirigiu Vos-
sa Excelência, em 28 de marco dl-
timo, a respeito do teor cIa mdi-

cacao n.° 1.068, de autoria do Se-
nhor Deputado Reny Rabelo e apro-
vado por essa egrégia Assembléia.

Em resposta, cabe-me infomar-
-Ihe quo encaminhei o assunto ao
Senhor Diretor do Departamento de
Estradas de Rodagem, corn reco-
mendaçao para ser devidamente
examinado -

Sirvo-me do ensejo para renovar-
-ihe as expressöes de meu elevado
apreco.

Israel Pinheiro da Silva -Go-
vernador do Estado de Minas Ge-
rais.

- Ciente. - Publicar.

OFICIO

Pôrto Alegre, 4 do marco de
166.

Exmo. Sr. Prosidento da Assom-
bléla Legislativa do Estado do Mi-
nas Gerais.

Tenho a satisfacão do agradocer
o acusar o recebimento de seu -Oft-
cio n.° 88166, de 7 do feveroiro dl-
timo, comunicando a ebeicão e pos-
se da Mesa que dirigira Os traba-
Ihos dessa Assembldia Legislativa.

Ao augurar-ihos uma feliz e pro-
fIcua gestao, sirvo-me da oportu-
nidade para apresontar Os meus
protestos do aprêco o distinta con-
sideracao.

Deputado José Sporb Sansevori-
no - Presidonte da Assembléia Le-
gislativa do Estado do Rio Gran-
de do Sul.

- Ciente. - Publicar.

OFECIO

Rio Branco, 14 de marco do 1966.
Exmo. Sr. Prosidente da Assem-

blëia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Tenho a honra de comunicar a
Vossa Excelência - quo, em data do
11 do corrente, foi eleita o empos-
sada a nova Mesa Diretora que re-
gera os destinos desta Augusta As-
sembléia, durante a 4.' Sessão Le-
gislativa da 1.9, Legislatura e que
ficou assim constituida;
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DIRETORIA

Presidente Augusto Hidalgo (ARE-
NA) - Vice-Presidente Omar Sa-
bino (ARENA) - 1.0 Secretário
Adonay. Santos (MDB) ---- 2.° Se-
cretdrio Joaquim Cruz (ARENA).

SUPLENTES

1.0 Supiente Francisco Thaumatur-
go (MDB) - 2. 0 Suplente AluIzio
Queiroz (ARENA).
Na expectativaa , de contar corn o

indispensdvel apoio de \ossa Ex-
celência para meihor desempenho
da honrosa missão, sirvo-me do en-
sejo para apresentar-ihe Os meus
protestos de elevada estima e alto
aprêçO.

Augusto Hidalgo de Lima - Pre-
sidente da Assemblia Legislativa
do Estado do Acre.

- Ciente. - Publicar e Agrade-
cer.

gir-me aV. Exa. para acusar 0 re-
cebimento do Oficio n.° 103661ECR,
através do qual usou da gentileza
de comunicar a êste Legislativo a
eleicão da ComissãO Executiva que
dirigirá os iraba1hos da quinta Le-
gislatura dêsse Poder.

Reiterando meus agradeCimefltOS,
aproveito a oportunidade para apre-
sentar a V. Exa. protestos de ele-
vada estima e distinta considera-
cäo.

(a.) Deputado Geraldo Palmeira
- 1 .0 Vice-Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado do Pará, res-
ponderido pela Presidência.

- Ciente. - Publicar.

OFtCIO

Rêde Ferroviário Federal SIA
Viação Férrea Centro-Oeste.
Belo Horizonte, 6 de abril de

1966.
Exrno. Sr. presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Temos o prazer de acusar o rece-
bimento de seu Oficio n.° 645I66IGP
datado de 28 de marco Ultimo, pelo
qual V. Exa. me rerneteu cOpia do
RequerimefltO n.° 1.134, apresenta-
do pelo Deputado NIOANO NETO
ARMANDO e outros, sObre retirada
de Orgãos e pessoal da Estrada, lo-
calizados em São João del Rei.

Em resposta, cumpre-nos infor-
mar a V. Exa. que haverá, apenas,
alteração na denorninacão de nosso
órgão ali localizado, de "Oficina"
para "DepOsito", em decorr6nci3
da execuço do riôvo organograma
da Estrada.

Esperando ter esclarecido o as-
sunto, aproveitamos 0 ensejo pare
renovar-ihe Os nossos cumprimentoS
de elevada estima.

(a.) Julio Rib eiro Gontijo - Di-
retor Superi!ntendeflte.

- Ciente. - Publicar.

OFtCIO

Rio de Janeiro, 2. de marco de
1960,

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

Solicito de V. Exa. a necessária
licenca para processar 0 acusado
José Sette de Barios, que é Depu-
tado Estadual, incurso no artigo
329, do COdigo Penal, flagrante n.°
98, instaurado em 23 de fevereiro
de 1965, na Décima Terceira Dele-
gacia Distrital.

No ensejo, apresento a V. Exa.
minhas saudacöes.

(a.) Américo A. G. Canabarro
Reichardt - Juiz Substituto da
Quinta Vara Criminal do Rio de
Janeiro.

- A Comissão de Justica.
TELEGRAMA

Rio, GB, 12 de abril de 1966.
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado do Mi-
nas Gerais.

Apraz-me acusar recebirnento Off-
do VossOncia convidando-me corn-
parecer essa Egrégia Assembldia
Legislativa a fim pronunciar-me sO-
bre atual conjuntura financeira na-
cional e suas implicaçOes mercados
Estado Minas Gerais pt Aceitando
honroso convite in.formo impossi-
bilidade poder atendé-lo prOximos
dias como gostaria diante obriga-
cão presidir atos solenes instala-
cão tOdas comissOes consultivas
Conseiho Monetdrio Nacional ins-
tituldas Lei 4.595 de 31 de dezem-
bro 1964 pt Creio entretanto pode-
rej estar Belo Horizonte primeiros
dias maio prOximo logo apOs cum-
prir dois compromissos no exterior
participando reunlOes Presidentes
Bancos Centrais uma das quais te-
rei honra presidir pt Respeitosos
cumprimento.

(a.) Dénlo Nogueira - Presi-
dente Banco Central.

- Ciente. - Publicar.
- Passa-se a

LEITURA E APRESENTAcAO DE
PROPOSIOES
PARECERES

- Pelos respectivos relatores são

enviados a Mesa os seguintes pare-
ceres:

PARECER PARA 2. DISCUSSAO
DO PROJETO N.° 861/64

ComissSo de Constituicão, Legisla-
ção e Justiça

O Projeto n.° 861/64, cuja auto-
na coube ao Deputado João Bello,
pretende seja declarada de utiida,
de pUblica a "Associação de Prote-
cão a Maternidade e h Infãncia",
sediada na cidade de Tombos.

A proposicäo estd devidamente
instruIda e merece nosso inteiro
apoio.

Somos assim de parecer que se-
ja ela aprovada em segunda dis-
cussão, nos têrmos em que foi ela-
borada.

Sala "José Proenca", 14 de abrfl
de 1966.

(aa.) Expedito Tavares - Pre-
sidente e Relator. - Jairo Maga-
lhães - Jarbas Medeiros - Home-
ro Santos.

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

PARECER PARA 2_4 DISCUSSAO
DO PROJETO N.° 1.467/65

Comissão de Consfituicäo, 4gis1a.
ção e Justica

O Projeto n.° 1.467165, de autoria
do nobre Deputado Jorge Ferraz,
visa a regular a concessão e apli-
cacao de subvençOes anuals conce-
didas par lei ordinária.

A iniciativa contém alto signifi-
cado e não carece de nenhuma ob-
jecão por nossa parte.

Portanto, opinamos pela sua apro-
vacão, em segunda discussão, tal
qual foi elaborada.

Sala "José Proença", 18 de outu-
bro de 1965.

(aa.) Euclides Cintra - Presi-
dente - Cicero Dumont, Relator
- Manoel Costa - Valdir Melga-
ço - Nicanor Arina.IlUo,

OFtCIO

São Paulo, 28 de marco de 1966.
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Tenho a honra de -agradecer o
obséquio da comuniCacãO, a esta
Casa, da eleição e constituicäO da
ComissãO Executiva que dirigirá Os

- trabaihos dessa Augusta Assem-
bléia, na presente sessão Legislati-
va, conforme Offcio n.° 90661MAT,
de 7 de fêvereiro ültimo.

Valho-m_ do ensejo para apre.
sentar a Vossa Excel&flCia Os pro-
testos de minha alta consideracão.

(a.) Deputado Francisco Franco
- Presidente da Assernbléia Legis-
lativa do Estado de São Paulo.

- Ciente. - Publicar.

OFtCIO

Belém, 5 de abril de 1966.
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Tenlio a grata satisfacão de cUrl-
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- Publicado o Parecer, inclua-se
o Projeto era Ordem do Dia.

PARECER PARA 2. 4 DISCtYSSAO
DO PROJETO N.° 1.467/65

COmIssãO de Fiflancas, Orçameflto
e Tomada de Ontas

De autoria do ilustre Deputado
Jorge Ferraz e o Projeto n.° 1.467,
que regula a concessão e aplica-
ção de subvencöeS anuais concedi-
das por lei ordinária, por esta As-
sembiëia Legislativa.

A medida é justa, razäo pela qual
somos de parecer favordvel a sua
aprovacãO, em 2.a discussão, nos
têrmoS em que se encontra redi-
gido.

Sala "José Proenca", 13 de abril
de 1966.

(aa.) Martins Silveira, Presiden-
te - Maria Pena, Relatora - Geral-
do Quintão - Wilson Modesto -
Valdir MelgacO.

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

PARECER PARA 2. 4 DISCUSSAO
DO PROJETO N.° 1.695/65

PARECER PARA 2. 4 DISCUSSAO
DO FROJETO N.° 1.695/65

Comissão de AsstrnjtoS Municipais e
Negócios InterestaduaiS

O Projeto de n.° 1.695/65, de au-
toria do Sr. Deputado Hilo Andra-
de, estabelece novas divisaS para
o 1 .0 e o 2.0 subdistritO da cidade
de Juiz de Fora.

Esta Comissão não ye a conve-
niênCia em se aprOvar 0 Proj eto,
motivo por que opina contrdrio a
sua aproVacão.

Sala "José Proenca", 13 de abril
de 1966.

(aa.) Altair Chagas, Presidente
Benedito Xavier, Relator - Ci-

ceroDumont.
- PublicadO o Parecer, inclua-se

o Proj eto em Ordem do Dia.
PARECER PARA 2.0 DISCIJSSAO

DO PROJETO N.° 2.612/65
Comissão de ConstituicãO, Legisla-

cãO e Justiça

O Projeto nc 2.612165, oriundo de
Mensagem do GovêrflO do Estado,
visa a criar o Colégio Normal Oh-
cial anexo ao Gindsio ,Estadual,
"Virginia da Gama Salgado", de
Poços de Caldas.

RelatamoS favoravelrneflte a apro-
vação do Projeto, em segunda dis-
cussãO, ao considerá-lo de iniciati-
va justa, oportufla e constitUcional.

Sala "José Proenca", 27 de outu-
bro de 1965.

(aa.) Euclides Cintra, Presidefi-
te e Relator. - Manoel Costa -
Homero Santos - Valdir MelgacO
- Cicero Dumont.

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

PARECER PARA 2. 0 DISOUSSAO
DO PROJETO N.° 2.612/65

Coniissã.o de EdueacO e Cultura
O Projeto n.° 2.612165, orivaido de

Iviensagern do GovërnO do Estado,
visa a criar o Colégio Normal Ofi-

cial anexo ao Gindsio Estadual,
"Virginia da Gama Salgado", de
Pocos de Caldas.

Trata-se de medida justa e opor-
tuna, motivos que nos levam a opi-
nar pela sua aprovação, em 2. dis.
cussão, corn a emenda anexa.

Sala "José Proeriça", 17 de novem-
bro de 1965.

(aa.) Marta Nair, Presidente -
Anibal Teixeira, Relator - Cicero
Dumont - Lourival Brasil.

EMENDA N.° 1

Comissão de Educaçao e Cultura

Ao Projeto n. 2.612/65
Acrescente-se, onde convier:
Art. n.°.. - 0 Professor Prima-

rio contratado que possuir o diplo-
ma de curso colegial normal ou de
formação, assim como o de curso
normal regional ou curso ginasial
normal que, corn certidão de conta-
gem de tempo, provar ter 5 (cinco)
anos de efetivo exercfcio no magis-
tërio priindrio estadual, flea efe-
tivado, respectivamente, corn tOdas
as vantagens da carreira do Pro-
fessor de Ensino Primdrio ou Re-
gente de Ensino Primário.

Sala das Reuniöes, 17 de novem-
bro de 1965.

(aa.) Marta Nair Ivtonteiro -
Cicero Dumont - Lourival Brash.

Justi.ficativa - A Legisiacao do
Ensino Primário era vigor assegura
it professôra leiga contratada pa-
ra o magistério primdrio direitos
que colocam em posicão privi-
legiada relativamente a normalista
cofitratada para o mesmo fim.

E que o professor leigo contrata-
tado, corn 5 anos de efetivo exer-
cIcio no magistério primário, pode
conseguir a efetivacao, inscreven-
do-se em concurso, caso previsto
pelo pardgrafo ünico do artigo 188
da citada lei 2.610.

Corn 8 aos de efetivo exerciclo,
0 contratado adquire ainda estabi-
lidade no magistério primdrio es-
tadual, conforme dispOe o art. 12

9-0I-8 ap 'Z 8 iI up

No entanto, o professor contrata-
do, nornalista ou corn o curso nor-
mal regional, que estudou 11 anos
ou 9 anos, respectivamente, näo go-
za de qualquer regalia.

Conveniente e oportuno, portanto,
que seja elirninado o tratarnento
desigual, permitindo ao professor
normalista contratado obter sua
efetivação corn 5 anos de exercicio
no magistërio primdrio.

(a.) Marta Nair Monteiro.
- Publicado o Parecer, inclua-se

em Ordem do Dia.

PABECER PARA 2.c- DISCUSSAO
DO PROJETO N.° 2.612/65

Cornissão de Fiflancas, Orcamento
e Tornada rde Contas

De autoria do Govêrno do Esta-
do é o Projeto n.° 2.612, que cria

olégio Normal Oficiai anexo ao
Gindsio Estadual "Virginia da Ga-
ma Salgado", do municIpio de Po-
cos de Caldas.

A cidade de Pocos de Caldas con-
ta corn urn indice de progresso que
exige a existência de urn estabele-
cimento de ensino oficial desta na-
tureza, oferecendo, assim, meios
para 0 aprimoramento técnico e
cultural daquele laborioso povo.

Esta Cornissão, examinando-o, 6
de parecer favordvel a sua aprova-
ção, em 2.0 discussão, nos têrmos
em que se eflcontra redigido.

Sala "José Proenca", 13 de abril
de 1966.

(aa.) Martins Silveira, Presiden-
te - Wilson Modesto, Relator -
Geraldo Quintao - Valdir Melgaco
- Maria Pena.

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

VOTO EM SEPARADO AO PRO-
JETO N.° 2.612165

Confissãrj de Financas, Orçamento
e Tomada de Contas

O Projeto n.° 2.612165, de autorla
do Poder Executivo, cria Colégio

Comisso de ConstituicSo, Legisla
çâo e Justica

O Proj eto 1.695165, de autoria do
Sr. Deputado Hilo Andrade, esta-
belece novas divisas para o 1 .0 e o
2.0 subsidistrito da Cidade de Juiz
de Fora.

A proposicão, aldm de justa e
oportuna, nâo merece reparo de
ordem legal ou constitucioTlal.

Opinamos, pois, pela sua aprova-
ção em 2.a discussäO, nos têrmos
em que está redigido.

Sala "José Proença", 10 de no-
vembro de 1965.

(aa.) Valdir Melgaco,Presideflte
- Manoel Costa, Relator - Home-
ro Santos - Geraldo QuintäO - Ci-
cero Dumont - DomingoS Jório.

- PublicadO o pareCer, inclua-Se
o Projeto em Ordem do Dia.
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Normal Oficial anexo ao Gindsio
Estadual "Virginia da Gama Sal-
gado", de Pocos de Caidas.

Quando se encontrava na Comis-
são de Educação, a ilustre Depu-
tada Marta Nair apresentou urna
emenda, objetivando efetivar pro-
essôres primários, desde que con-

tern cinco (5) anos de efetivo exer-
cIcio no rnagistério.

Opinamos que seja aprovado o
projeto corn a emenda citada e mais
a que apresentamOS

EMENDA N.°
Acrescente-Se onde convier:
"Art. ... Fica criado urn Colégio

Normal Oficial anexo ao Ginásio
Estadual de Itamarandiba, alteran-
do-se, consequentemeflte, a estru-
tura do projeto original, no que
convier"

Sala "José Proença", 26 de novem-
bro de 1965.

(a.) Mario Hugo Ladeira.
- Publicar.

PARECER PARA 2.4 DISCUSSAO
DO PROJETO N.° 3.427/65

.Comissão de ConstituicãO, Legisla-
ção e Justica

o ilustre Deputado Mario Hugo
Dadeira apresenta Proj eto de Lei
por fôrca do qual o Estado, através
do DERMG, fard Os cortes do bair-
ro São DomingoS, na cidade de
Ubá, dando acesso 'a rodovia Ubá-
-Visconde do Rio Branco, e do bair-
ro Manoel HonOriO, na cidade de
Juiz de Fora, dando acesso 'a rodo-
via Juiz de Fora-IThã.

A despeito de a medida signifi-
car expresSiVa meihoria para as
duas cidades citadas, a verdide é
que a providência importa em des-
pesa para o erário pUblico, 0 que
invalida a iniciativa, em fOrça do
disposto no artigo 29 da Constitul-
cão do Estado. 0 melo apropriado
será, salvo dUvida, indicação a pro-
pOsitO.

- Pelo arquivarneflto.
Sala "José ProenQa", 8 de marco

de 1966.

(aa.) Hugo Castelo Branco, Pre-
sidente - Lücio de Souza Cruz. Re-
lator. - Maria Pena - Raul Fer-
nandes — Carlos Eloy - Expedito
Tavares - Jairo Maga1hães

- Publicado o Parecer. inclua-se
o Projeto ern Ordem do Dia.

PAREOER PARA 2.a DIS1CUSSAO
DO PROJETO N.° 3.427/65

Cornissfto de TransporteS. Comuni
cacôes e Obras FThlicas

Através da presente ProposiçãO.
O ilustre Deputado Mario Hugo La-
deira apresenta Projeto de Lei por
fOrça do qual o Estado, atravéS do
DERIMG, Lard os cortes do bairrO
São Domingos, na cidade de Ubd,
dando acesso a rodovia Ubd-VisCOfl-
de do Rio Branco, e do bairro Ma-
noel HonOrio, na cidade de Juiz cia
Fora, dando acesso 'a rodovia Juiz
de Fora-Ubd.

A despeito da medida significar
expressiva meihoria para as duas
cidades citadas, esta Comissão, con-
siderando o exarne feito pela douta
Comissão de ConstitUicãO, Legisla-
ção e Justiça, opina pelo arquiva-
mento, pelo fato de apresentar des-
pesa para o erdrio pUblico e, em
outros têrrnOs, a brilhanta iniciati-
va do ilustre Parlamentar se insur-
ge contra o artigo 28 da Constitui-
çdo do Estado. Pode, no entanto,
salvo düvida, ser o Projeto substi-
tuido por uma indicação.

Pelo arquivamento.
Sala "Jos5 Proença", 23 de marco

de 1966.
(aa.) Raimundo Albergaria, Pre-

sidente - Wilson Modesto, Relator
-- Lücio de Souza Sruz — Gomes
Moreira.

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

PARECER P:ARA 2. DISCUSSAO
DO FROJETO N° 3.427

COrnissão de Financ;as, Orçamento
e Tomada de Contas

Dc autoria do nobre Deputado
Mario Hugo Ladeira, o Projeto fl-0

3.427/65 dispôe sôbre acesso as ro-
dovias tfbd-Visconde do Rio Bran-
co e Juiz de Fora-Ubd.

A proposição vai de encontro ao
Art. 28, da Constituição Estadual,
razão pela qual somos forcados a
opinar pelo arquivamento.

Sala "José Proença", 13 de marco
de 1966.

(aa.) Martins Silveira, Presiden-
te - Wilson Modesto, Relator. -
Geraldo Quintão — Valdir Melgaço

Maria Pena.
- Publicado o Parecer, inclua-se

.0 Proj eto em Ordem do Dia.

PARECER PARA 2 DISCUSSAO
DO PROJETO N.° 3.500/66

Cornissão de Constituicão, Legisla-
çâo e Justica

De autoria do ilustre Deputado
Carlos Eloy é 0 Projeto n° 3.5001
66, o qual visa a conceder benefIclo
a funciondrios, não previsto pela
Lei n° 869, de 5 de juiho de 1952.

Exarninando-o, nosso parecer é
pela sua aprovação em segunda
discussão, nos têrmos em que está
redigido.

Sala "José Proenca", 8 de marco
de 1966.

(aa) Hugo Castelo Branco, Pre-
sidente - Jairo Magalhães, Rela-
tor — Raul Fernandes - Maria Pe-
na - Lücio de Souza Cruz - Expe.
dito Tavares — Carlos Eloy.

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

PARECER PARA 24 DISCUSSAO
DO PROJETO N.° 3.500/66

Comissão de Servico Püblico Civil
0 Projeto n° 3.500166, de autoria

do Sr. Deputado Carlos Eloy, con-
cede beneficio a funciondrios, não
previsto pela Lei n° 869, de 5 de
juiho de 1952.

Trata-se de medida justa e opor-
tuna, motivos que nos levam a opi-
nar favoràvelmente 'a sua aprova-
cão, em 2 discussão, nos têrmos
em que se encontra redigido.

Sala "José Proenca", - 0 de marco
de 1966.

(aa.) Gerardo Grossi, Presiden-
te e -Relator - Wilson Modesto -
Sousa e Silva.

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

PARECER PARA 2 DISCUSSAO
DO PROJETO N.° 3.500/66

Comissäo de Finanças, Orcamento
e Tomada de Contas

De autoria do ilustre Deputado
Carlos Eboy ë o Projeto n.° 3.5001
66, que concede benefIcio a funcio-
-ndrios, não previsto "a Lei ti.0 869,
de 5 de juiho de 1952.

Sendo justa e oportuna a medi-
da proposta por aquele ilustre par-
lamentar, esta Cornissão é de pa-
recer favordvel a sua aprovacão,
em 2 discussão, nos têrmos em
que se encontra redigido.

Sala "José Proenca", 13 de abril
de 1966.

(aa -) Martins Silveira, Presiden-
te - Valdir Melgaço, Relator --
Maria Pena - Wilson Modesto -
Geraldo Quintão.

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

ABECER PARA 2.a DISCUSSAO
DO PROJETO NP 3.566/66

Comissão de Segurança PiThlica

0 Projeto n.° 3.566166, provenien-
te de Mensagem do Executivo; fixa
o efetivo da PolIcia Militar do Es-
tado de Minas Gerais para o exer-
cico de 1967 e contém outras pro-
veniências - 	 - -

A Proposicão governamental - pré-
ye urn aumento de efetivo apenas
de 351 hornens, objetivando a re-
formulacão de certos setores da
Corporação e no sentido de se da-
rem, a sua estrutura orgãnica, me-
Mores condicôes de trabaiho para
o desempenho de suas atribuicôes -

Examinando o Proj eto, somos,
assim, de parecer favordvel a sua
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aprovaçãO em 2. 1 discussãO, e con-
forme a sua redação original.

Sala "José Proença", 14 de abril
de 1966.

(aa.) Joaquim de Melo Freire,
Presidente - Sinval Boaventura,
Relator - Cicero Dumont.

- Publicado o parecer, inclua-se
o Projeto em Ordern do Dia.

PARECER PARN 1a DISCUSSAO
DO PROJETO N.° 979/64

Comissão de FinançaS, OrçarnentO
e Tomada de Contas

O Projeto n.° 97964, de autoria
• do ilustre Deputado SpártacO PoIm
pëu, modifica o EstatutO do Insti-
tuto de Previdência dos ServidoreS
do Estado.

Foi aprovado em 2.0 disCUSSão,
corn emenda.

Assim sendo, opinamOS que deva
•ser aprovado, em 3a discussäo, de
acOrdo corn a redacão que segue:

PROJETO N.° 979/64

• Modlfica o Estatuto do InStItUtO
de Previdência dos Servidores do
Estado.

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

Art. 1.0 - Ao art. 53 da Lei fl.0
1.195, de 23 de dezembro de 1954,
rnodilicada pela Lei n.° 1.587, de
15 de janeiro de 1957 e pela Lei fl.°
2.803, de 11 de janeiro Ide 11963,
acrescenteSe a seguinte alInea:

"Art. 	 53 - 	 ...............
e os emprestirnoS, para fins de

cobrir despesaS corn educacâO de
dependents ou propria, gozarãO cia
isen.âo do têrço previsto na lêtra
a dêste artigo e poclerãO ser feitos
ate urn vencimento, corn pagamefl-
to em doze (12) meses".

Art 2.0 - Ficarn revogadas as
disposicOes em contráriO.

Ar't. 3•0 	 Esta Lei entrará em
vigor na data de sua publicacão".

Sala "José Proenca", 13 de mar-
go 	 1966.

(aa.) Martins Silveira, Presiden-

te - Wilson Modesto, Relator -
Geraldo Quintão - Contra: Valdir
Melgaço - Maria Pena.

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

WRECER PARP 3 •a DISCUSSAO
DO PROJETO N.° 3.487

Comissâo tie Finaincas, Orçamento
e Tomada de Contas

De autoria do Govêrno do Esta-
do é o Projeto n.° 3.487, que dispöe
sObre doação de irnóvel ao "Lar
Betânia", para construcão de sua
séde e instalação dos seus servicOS
assisteflciaiS.

Foi aprovado em 2. 1 discussäo,
scm alteracães.

Esta Comissão, examinando-O, é
de parecer favorcivel 'a sua aprova-
ção, em 30 discussão, nos têrmos
em que se encontra redigido.

Sala "José Proenca", 13 de marco
de 1966.

(aa.) Martins Silveira, Presiden-
tc - Wilson Modesto, Relator -
Geraldo Quintão - Valdir Melgaco
- Maria Pena.

- Publicar o Parecer, inclua-se
o-Proi etO em Ordem do Dia.

PARECER DE REDAcAO FINAL

Coinissão de Redação

O Projeto n.° 3.544/66, de inicia-
tiva governamental, que extingue a
Secretaria de Estado do Desenvol-
vimento EconOmico, cria o Conse-
lho Estadual do Desenvolvimento e
éá outras providênciaS, foi aprova-
do nas discussöes regimentais, corn
ernendas

Assim sendo, sornos de parecer
que se lhe dO, como final, a redacâo
abaixo, que está de acOrdo corn o
projeto e o vencido, para que, sob
ésta forma, seja enviada 'a saflção:

PROJETO N.° 3.544/66

Extingue a Secretaria do Estado
do DesenvolVimento EconOrnicO,

cria o Conselho Estadual do Desen-
volvimento e dá outras providOn-
cias.

A Assernbléia Legislativa do Esta-
do de Minas Gerais decreta:

Art. 1.0 - Flea criado 0 Conse-
iho Estadual do Desénvolvimento,
corn a finalidade de fixar as dire-
trizes de ação do GovOrno e insti-
tucionalizar, progressivamente, o
sistema de planejamento como
técnica de administrar e governar,
visando ao desenvolvimento eco-
nômico e bem-estar social.

Parágrafo i.inico - Ao Conselho
Estadual do Desenvolvimento com-
pete:

I - planejar, coordenar, orientar
e controlar a acão governâmental,
no ârnbito da administração cell-
tralizada e da descentralizada;

II - rever e reformular Os pia-
nos parciais e setoriais da adminis-
traçao, incorporando-os ao planeja-
mento global;

III - fixar prioridade de haves-
timentos, corn fundamento na hie-
rarquizacão dos problemas econO-
micos e sociais;

IV - expedir normas e instru-
coes destinadas a estirnular OS em.-
preendimentos priyados, entrosan-
do-os nos pianos do GovOrno;

V - orientar e supervisionar a
elaboracão da proposta orcamen

-tdria e sua posterior execucOo, in-
clusive quanto 'a administracao
descentralizada;

VI - prornover e orientar con-
vOnios e acordos corn entidades
nacionais ou nâo, visando 'a pres-
taçOo de assistOncia ou ajuda tee-
nica ou firianceira ao Estado;

VII - articular-se corn Orgãos
da União e de outros Estados para
fins de coordenaçâo e harmoniza-
cão de objetivos, empreendimentos
e interêsses comuns.

Art. 2.0 - 0 Conselho Estadual
do Desenvolvimento se constitui do
Governador do Estado, que 0 pre-
sidirO, e de mais 5 (cinco) mern-
bros, duja escotha deverti recair em
pessoas de notOrio conhecimento
ou de comprovada experiOncia de

•adrninistracão pdblica ou privada.
§ 1.0 - 0 Conseiho terti 2 (dois)

Vice-Presidentes, escolhidos, dentre
OS seus membros, pelo Governador
do Estado.

§ 2.0 - Caberti ao 1.0 Vice-Presi-
dente e, na sna falta, ao 2. 0 Vice-
-Presidente, substituir e represen-
tar o Presidente do Conseiho -

§ 30 - 0 membro designado 1.0
Vice-Presidente, corn funçtio execu-
tiva no Conseiho, terti prerrogãti-
vas e vencimentos de Secrettirio de
Estado, atribuindo-se aos demais 0
vencimento correspondente ao va-
lor do nivel XXII, acrescido do abo-
no especial de 1/3 (urn tOrço), pre-
visto no art. 4.1, e seus partigrafos,
cia Lei n.° 3.422, de 8 de outubro
de 1965.

§ 40 - 0 abono especial de que
trata o partigrafo anterior extin-
guir-se-ti, autom'aticarnente, no Ca-
SO de incorporacão dessa vantagem
ao respectivo nivel de vencimen-
to.

Art. 3.0 - Ficam criados 5 (cm-
co) cargos de Membro do Conselho
Estadual do Desenvolvimento, no
Anexo III, Ill-b, da Lei n.° 3.214,
de 16 de outubro de 1964.

Art. 4.0 - 0 Conselho Estadual
do Desenvolvimento terti, como Or-
gao de finalidades técnicas, urn Ga-
binete de Planejamento e ContrO-
le, cujas atribuicoes, estrutura e
funcionarnento Se definirão em Dc-
creto, respeitado o disposto nesta
lei.

Art. 5.0 - 0 pessoal do Conse-
iho serti recrutado nos quadros da
adrninistractio estadual. Tratando-
-se de serviço de rigorosa natureza
técnica, para cujo desempenho a
administractio ntio disponha de
pessoal habilitado, ou que, pela sua
urgOndia, deva ser realizado a cur-
to prazo, poderti haver admissão,
no lirnite do estritamente necessti-
rio, devidamente justificada pélo
proponente; a adrnisstio far-se-ti
sob o regime cia Consolidacão das
Leis do Trabalho, pelo prazo de
1 (urn) ano, mediante autorizac.o
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expressa do GovêrnadOr, em cada
caso.

§ 1.0 - Do contrato constará
obrigatOriamente 0 nome e a qua-
lificação profissional do contrata-
do, a natureza do sèrviço a ser
•executado, o vencimento, 0 praZO
e Os recursos para 0 seu custeio.

§ 2.0 - 0 contrato, para sua vali-
dade, terá de ser registrado no Tri-
bunal de Contas.
• § 30 - 0 contrato pode ser pror-
rogado por mais 1 (urn) ano, feita
cornunicacão ao Tribunal de Con-
tas, para a correspondente averba-
ção.

§ 4•0 - Os trabalhos de natureza
tëcnica, de vulto, que envo1vam
pesquisa e levantamentoS, poderão
ser dados de empreitada a profis-
sional ou firma idôneos, observa-
das as cautelas inerentes 'a concor-
rência pUblica, ficando o contrato,
para sua validade, sujeito a regis-
tro no Tribunal de Contas.

§ 5.0 - Se o contrato de que trata
O § 49 ultrapasSar a import5.ncia
de Cr$ 50.000.000 (cinqüenta ml-
lhöes de cruzeiros), deverá ser apro-
vado pela Assembléia Legislativa,
em urna ünica votação, antes do
seu registro no Tribunal de Con-
tas.

Art. 6.0 - Para assegurar unida-
'de de orientacãO, vinculam-Se ao
Conseiho Estadual do Desenvolvi-

• mento Os OrgS.os que se designarem
em Decreto.

Paragrafo ünico - Entende-se
por vinculacão, pa Os fins do ar-
tigo, a subordinacão dos organis-
mos designados 'a orientacão tee-
nica do Conselho, sern prejuizo do
regime jurIdico que ihes seja pro-
prio e da orientacão, coordenacãO
e contrOle geral das entidades em
que se integram.

Art. 7.0 - Flea extinta a Secre-
taria de Estado do Desenvolvifllen
to EconômicO.

Arti 8° - Passam a integrar a
estrutura do Conselho Estadual do
Desenvolvimento, corn a denomi-
nação de Chefe de Gabinete, Ofi-
cial de Gabinete e Assessor do Con-

seiho, Os cargos correspondenteS
Chefe de Gabinete de Secretário
de Estado, Oficial de Gabinete e
Assessor de Secretário de Estado,
todos de provimento em comisSão,
da Secretaria do Desenvolvimento
EconOrnico, previstos no Anexo II
da Lei n. 3.214, de 16 de outubro
de 1964.

Parágrafo ünico - Ficam extin-
tos Os dernais cargos de provimen-
to em Comissão, da Secretaria de
Estado do Desenvolvimento Econô-
mico, ressalvado o disposto no art.
9.0, desta Lai, aplicando-se aos titu-
lares de cargos de provimento em
comissâo, aqui extintos, o disposto
no § 2., do art. 11, da Lei n.° 2.877,
de 4 de outubro de 1953.

Art. 9.° - Corn as suas atuais
estruturas orgãnicas, de pessoal e
material, competêflCia e recurSOs
'orçamentãrios, o Departamento de
Cooperativismo e a Junta Corner-
cial passam a integrar, respectiva-
mente, a Secretaria de Estado da
Agricultura e a Secretaria de Esta-
do do Interior e Justica.

Paragrafo ünico - 0 Poder Exe-
cutivo expedirá Decreto regulamefl-
tando a Junta Comercial para adap-
ta-la 'as prescriçöeS da Lei Federal
n.° 4.726, de 13 de julho de 1.965.

Art .10 - 0 patrirnôniO da extin-
ta Secretaria de Estado do Desen-
volvimento Econômico será tomba-
do e redistribuido pela Secretaria
de Estado de AdministracãO.

Art. 11 - Ate a promulgacãO de
lei dispondo sObre a estrutura or-
gânica da administracâo estadual,
subordinam-Se ao Conselho Esta-
dual do Desenvolvimeflto o Depar-
tamento de Industrializacão, o Ins-
tituto de Tecnologia, 0 Departamefi-
to de Geologia e a Delegacia do Es-
tado de Minas Gerais junto 'a SU-
DENE, mantendo-se suas estrutu-
ras orgãnicas e de pessoal e mate-
rial.

Art. 12 - 0 Conselho Estadual
do DesenvOlVirneflto poderá insti-
tuir grupos de trabalho para o de-
sempenho de funçôes previarnente

determinadas que se relacionem
corn sua cômpetSncia.

Art. 13 - Nos têrmos do artigo
42, combinado corn o art. 43, item
III, da Lei Federal n.° 4.320, de
17 de marco de 1964, flea o Poder
Executivo autorizado a abrir cré-
dito especial, rnediante decreto, pa-
ra atender its despesas resultantes
desta lei.

Parágrafo ünico - 0 crédito es-
pecial autorizado no artigo será ii-
mitado ao valor total das dotacôes
orçamentárias consignadas 'a Se-
cretaria de Estado do Desenvolvi-
mento Econôrnico, que se anulam,
respeitado o disposto no art. 9°
desta lei.

Art. 14 - Revogam-se as disposi-
goes em contrário e, especialmen-
te, a Lei n.° 3.304, de 16 de dezem-
bro de 1.964, o Decreto n.° 8.306,
de 27 de novembro de 1.964, e o
art. 3.°, e seus paragrafos, do Dc-
creto n.° 7.362, de 2 de j aneiro de
1.964.

Art. 15 - Esta lei entrará em vi-
gor na data de sua publicacäo.

Sala "José Proenca", 12 de abril
de 1966.

(aa.) Jose M. Magalhães, Pre-
sidente -- Maria Pena, Relator. -
Batista Miranda.

- Publicar.

PARECER SOBRE 0 REQUERI-
MENTO N.° 1.179

Comlssão de Constituiço, Legisla.
cão e Justiça

Através do presente Requerimen-
to, o Sr. Deputado Jorge Fer-
raz dirige-se ao Exmo. Sr. Presi-
dente da Repüblica e propOe a ur-
gente necessidade de ser adotada a
fOrmula sugerida pelo Governador
Israel Pinheiro para o ressarcimen-
to dos prejuizos sofridos pelos to-
madores de promissOrias da Corn-
panhia SkierUrgica Mannesmann.

Examinando-a, concluimos que a
proposiçãO deva ser aprovada nos
térmos em que fol redigida e rà-
pidamente seja encaminhada ao

Presidente-Marechal Humberto de
Alencar Castelo Branco.

Sala "José Proenca", 14 de abril
de 1966.

(aa.) Expedito Tavares, Presi-
dente - Jarbas Medeiros, Relator.
- Jairo Magalhães - Homero San-
tos.

- Publicar.

PARECER SOBRE 0 REQUERI-
MENTO N.° 1.184

Cmissão de Constituicâo, Legisla-
ção e Justiça

Por via do Requerimento fl.°
1.184, o nobre Deputado Anuar Fa-
res procura manifestar ao Exmo.
Sr. Presidente da Confederacão
Brasileira de Desportos a estranhe-
za do povo mineiro pela não-convo-
cacao dos jogadores Bougleux e
Dirceu Lopes para participarem dos
treinamentos da Selecao Brasilei-
ra, que disputará a Oitava Copa
do Mundo, em Londres, e, concomi-
tanternente, formula apêlo no sen-
tido de que, dentro do previsto de
possIveis novas convocacOes, Os re-
feridos atletas sejam incluidos, re-
parando-se assirn a injustiça que se
cometeu contra o esporte de Minas
Gerais.

A proposicão merece nosso in-
teiro apoio, dal opinarmos favor'a-
velmente 'a sua aprovacão e que se-
ja urgentemente encaminhada ao
Senhor João Havelange.

Sala "José Proenca", 14 de abril
de 1966.

(aa.) Expedito Tavares, Presi-
dente - Jarbas Medeiros, Relator
- Jairo Magalhães - Homero San-
tos.

- Publicar.

PARECER SOBRE 0 REQUERI-
MENTO N.° 1.185

Comissâo de Constituicão, Legisla.
cio e Justica

0 Deputado Expedito Tavares re
quer seja eneaminhado ao Gal. Rio.
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grandino Kruel, Chefe do Depar-
tamento Federal de Segurança PU-
blica, pedido de informação sObre
o andamento do inquerito instaura-
do para apurar o contrabando do
minério atOmico.

Opinamos pela aprovacão do re-
querimento e seu encaminhamento
'aquela autoridade.

Sala "José Proença", 14 de abrii
de 1966.

(aa.) Expedito Tavares, Presi-
dente - Jarbas Medeiros, Relator

Homero Santos - Jairo Maga-
Ehes.

- Publicar.

PARECER SOBRE A INDIOAcA0
N.° 1.071

Comisso de Financas, Orçamemto
e Tornada de Contas

De autoria do ilustre Deputado
Wilson Modesto é a presente pro-
posicão, na qual indica aos Exmos.
Srs. Governador do Estado e Pre-
sidente da Caixa EconOmiCa Esta-
dual, no sentido da reabertura de
uma agência daquele estabelecimen-
to de crédito, no municIpio de Joa-
nésia.

Esta Comissão, examinando-a, é
de parecer favordvel 'a sua aprova-
çãø e conseqüente encaminhamefl-
to.
- Sala "José Proenca", 25 de marco
de 1966.

(aa.) Artur Fagundes, Presiden-
te e Relator. -

SubscrevemOS o Parecer do nobre
Deputado Artur Fagundes. Em
13-4-66. - Geraldo Quintão - Ma-
ria Pena - Wilson Modesto -
Martins Silveira.

- Publicar.
- Vern 'a Mesa:

PROJETO N.° 3587166

Dispôe sôbre a extinçâo da FRI-
MISA S/A, Sociedade de Economia
Mista, e sObre a destinacãO de, seu
patrimônio.

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

Art. 1 .0 - 0 Poder Executivo
promoverd, no prazo de 180 (cento
e oitenta) dias desta lei, a extin-
ção e liquidacão da Sociedade de
Economia Mista, por açôes, deno-
minada "FrigorificoS Minas Gerais
S. A."- FRIMISA, institulda pela
Lei n° 833, de 17 de dezembrO de
1951, e Decreto 3.981, de 4 do .abri]
de 1953, observando o disposto nos
artigos seguintes.

Art. 2 0 - Extinta a FRIMISA e
liquidadas suas obrigacOeS, o seu
acervo patrimonial, especlficamefl
te as instalacSes de abate, indus-
trializaçäo e frigorifiCacãO, locali-
zadas em "Carreira Comprida", Mu-
nicIpio de Santa Luzia, passarãO a
ser operadas por urna CooperatiVa
de produtoreS de came, que se or-
ganizará, como sua proprietária ou
como sua arrendatdria.

Art. 30 - Para cumprirnento do
disposto no artigo anterior, fi-
ca o Poder ExecutivO autorizado
a organizarèntidade que se deno-
minard Cooperativa dos Produto-
res da Came em Minas Gerais, que
se constituirá exciusivarnente por
aquêles que, possuindo esta quali-
dade, estejam iriscritos cono tal
nas SecretariaS da Fazenda ou dos
NegOciOS da AgricultUra, IndUstria
e Comércio ou do MinistériO da
AgricultUra, ha mais de 3 (três)
anoS.

§ 1.° - Sbmente poderão partici-
par da Cooperativa pessoaS Ilsicas,
dedicadas 'a producão de came em
nome individual e representando
exclusivalfleflte seu capital pessoal.

§ 2 0 - Fica expressamente ye-
dado o ingresso na Cooperativa do
estrangeiros e represeritantes do
trustes ou monopOliOS de qualquer
espécie.

Art. 4.0 - Para execução da pre-
sente lei, o Poder Executivo poderd
optar por urna das seguintes hipO-
teses:

a) - arrendar 0 acervo patrimo-
nial da Sociedade it CooperatiVa

b) - feita a liqüidacäO da So-

ciedade alienar o acervo patrimo-
nial restante 'a Cooperativa, apOs
prévia e atual avaliacão.

Art. 5.0 Na hipOtese de arren-
damerito, a Cooperativa ficará obri-
gada ao pagamento de aluguéis rea-
justUvOiS, perrnaneiiternente, no que
toca a terras e construçöes, e ao
recolhimento, anual, ao Estado, de
uma verba correspondente ao des-
gaste do equipamento e maquina-
na que, a cada dois anos, serd in-
vertida na recomposiçao dos mes-
mos, cabendo a Cooperativa co-
brir a diferenca entre a estimati-
va e o custo real das aquisiçôes e
servicos.

Art. 6.0 - Para orientaçäo do Go-
vêrno no que tange 'a execução da
presente lei, fica constituldo urn
grupo de trabaiho, que serd presi-
dido pelo Secretdnio de Estado do
Desenvolvimento Econômico, e que
tend a participação do Presidente
do Banco de DesenvolvimentO do

• Minas Gerais, de urn representan-
te da Maioria e urn representante
da Minoria 'a Assembléia Legislati-
va e de três representantes da Fe-
• deração das Associaçöes Rurais de
Minas Gerais.

Art. 70 - Na hipOtese de aqul-
sicão do acervo patrimonial, fica
assegurado 'a Cooperativa prazo do
llquidação do suas obrigaçöeS, não
superior a 15 (quinze) anUs, a ser
fixado pela Comissão constituida
no artigo anterior, apOs Os neces-
sdrios estudos econOmicos.

Art. 8 0 - 0 Poder Executivo re-
gulamentard a presente lei, no pra-
zo de 60 (sessenta) di 'as, dispondo
inclusive sObre a nomeação do li-
qUida.nte ou dos liqtiidantes, se fOr
o caso, incorporação da Cooperati-
va, garantias de que esta possa,
em qualquer hipótese, ser contro-
lada por grupos econômicOs e ga-
rantias de benefIcios de ordem ge-
ral, no que tange 'a alimentacão do
povo, por parte da Cooperativa, em
contra-prestacão ao priviléglo quo
esta lei lhe asseguma.

Ant. 9•0 - Revogadas as disposi-
coes em contrdnlo, esta lei entrard

em vigor na data de sua publica-
ção.

Sala das ReuniOes, 13 do abril
do 1966.

(aa.) João Bôsco - Salim Na-
cur - Martins Silveira - Valdir
Melgaco - Odilon Rodrigues -
Ataliba Mendes - Expedito Tava-
res - José Maria Magalhães - Jo-
s6 de Castro - Geraldo Quintão -
Anuar Fares.

- Publicado 0 Proj eto, inclua-se
em Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
vai deferir a palavra aos onadones
prèviamente inscritos para esta
Reunião.

Tern a palavra o Sr. Deputado
Anuar Fares.
o SR. KNUAR, FARES - Sr.

Fresidente, Srs. Deputados.
No dia 22 de marco, celebmou-se

D 21.0 aniversário do fundacao da
Liga dos Estados Arabes, urna or-
gani.zação democrUtica, quo visa a
preservação da paz; dos interêsses
cornuns e fortalecimento dos lacos
culturais do 13 paIses, corn aproxi-
madamente_çem rnilhôes de habi-
tantes em mais do 10 milhOes de
quilômetros quadrados. Os paises
quo constituem a Liga dos Estados
Arabes são todos amigos do Bra-
sil e assim são enumerados:

Arabia Saudita, Argélia, lemon,
Iraque, Jordãnia, Kuwait, LIbano,
LIbia, Marrocos, RepUblica Arabo
Unida, SIria, Sudão e Tunisia.

A Liga dos Estados Arabes é tO-
da sernelhante it Organizacäo dos
Estados Americanos. Apenas se
diferencia porque todos êles usarn
a mesma lingua, tOrn em co-
mum a mesma cultura 0 muitas
tnadiçOes e aspiracOes. 0 acontoci-
mento é altamente significativo,
porque a Liga dos Estados Arabes
vern sendo Organizacão vitoriosa
em todos os seus cornetimontos,
como sejam, o fontalecimento da
cultura, da paz, do progresso dos
Estados membros e, sobretudo, o
nespeito das neivindicacOes justas,
legItimas e pacIficas dos Paises
Arabes, perante o Ivlundo. A As-
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sembléia Legislativa de Minas Ge-
rais, naturairnente, se congratulará
corn a ocorrência, pelo Requeri-
mento que apreseritei, pois gran-
des são as afinidades entre 0 povo
-da Liga Arabe, o povo mineiro e
o povo brasileiro.

A Liga dos Estados Arabes é che-
fiada, no Brasil, pelo grande espI-
rito, eminent' humanista, diploma-
ta, escritor e jornalista Mansur
Chalita, que já nos deu a alegria
de sua presenca nesta Casa, onde
mostrou a profundidade do seu
pensarnento, a extensão da suas
perspectivas e seu desejo obstina-
do de trabaihar por uma causa no-
bre que engrandece a humanidade
e que faz corn que, cada dia mais,
confiemoS nos esforcos de homens
de Boa Vontade.

Na oportunidade, Sr. Presidente,
apresento a Casa 0 seguinte Reque-
rimento:

REQUERIMENTO

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

0 Deputado abaixo-assiflado, re-
quer se congratule a Casa pela pas-
sagern do 21.1 aniversário de fun-
dacão da Liga dos Estados Arabes,
organização democrática, prevista
no capitulo VIII da Carta das Na-
cOes Unidas, que visa a preserva-
çäo da Paz, dos interêsses comuns
e o fortaleáimeflto dos lacos cultu-
rais de 13 PaIses de lingua árabe,
reunindo 100 milhôes de habitanteS
e 10 milhöes de quilOmetros qua-
drados.

A L.E.A. representa-se no Bra-
sil por uma delegacão sediada no
Rio de Janeiro (Praia de Botafogo,
110), chefiada pelo polIgrafo e di-
plomata Mansur Chalita, a quern
deverá ser dirigida a manifestacão
da Casa.

Sala das Reuniôes, 13 de abril de
1966.

(aa.) Anuar Fares - Valdir Mel-
gaco - Salim Nacur - Wilson Ta-

.nure. 	 João Luiz de Garvaiho -

Gerardo Grossi - Martins Silvel-
ra - João Bosco - Gomes Morel-
ra - José Maria Magalhães - Joa-
quim de Melo Freire - João Vaz
- Waldir Morato - Florivaldo
Dias - José Luiz Baccarini - Se-
bastião Anastácio.

- Publicar.
- Vêm a Mesa:

REQUERIMENTO ......

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

O deputado infraassinado requer
a V. Exa. faca constar em Ata urn
voto de congratulacOes corn o ilus-
tre Professor Hilton Rocha, Dire-
tor e Fundador do Curso de Espe-
cialização em Oftalmologia, q ii e
funciona no Hospital São Geraldo,
que, em 11/4/66, em sessão solene,
presidida pelo Prof. Oscar Versia-
fli e paraninfada pelo Prof. Paulo
Braga Magalhães, da Faculdade de
Medicina de São Paulo, diplomoU
sua VI turma de Oftalmologistas
especializados.

Iniciou-So em seguida o VIII
Curso que será efetuado no biênio
1966-1968 sob aorientacão do Prof.
Hilton Rocha e sua equipe, que nes-
te mister engrandece cada vez mais
a ciência médica em nosso pals. Re-
quer, também, sej am estendidos os
votos de congratulacöOs aos for-
mandos do VI Curso de Especiali-
zação em Oftalmologia.

Sala das Reuniöes, 13 de abril de
1966.

('a.) José Maria Magalhães.
- Publicar.

COMUNICACAO

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

0 Deputado infra-assinado traz
ao conhecimento da douta Casa o
falecimento em Itueta, no dia 11
do corrente, de Da. Renem Asse-
reuy Barcelos, funcionária do
SESP naquela Cidade, pedindo se-

ja consignado na ata de nossos tra-
balhos urn voto do profundo pesar
pelo doloroso acontecimento.

Da. Renem Assereuy Barcelos
•era espOsa do Sr. Arthemas Perei-
ra Barcelos, Presidente da Cãmara
Municipal e pecuarista naquele Mu-
nicIpio, ambos pertencentes a fa-
mllias quo enriquecem o flOSSo pa-
norama social.

Pede-se 'ainda que desta homena-
gem se dê conhecimento a familia
enlutada na pessoa do viiivo, Sr.
Arthemas Pereira Barcelos, Presi-
dente da Cârnara Municipal, resi-
dente na Cidade de Itueta.

Sala das Reuniöes, aos 13 de abril
de 1966.

(a.) Florivaldo Dias.
O SR. PRESIDENTE - Corn a

palavra O Sr. Athos Vieira de An-
drade.

O SR. ATHOS VIEIRA DE AN-
DRADE - Sr. Presidente, Srs. De-
putados.

Não usarei os dez minutos a que
tenho direito, porque pretendo fa-
z6-lo posteriormente, quando soli-
citarei a palavra pelo Artigo 94,
corn o objetivd, mais uma vez, de
apresentar a esta Casa e ao povo
mineiro o rosário de injusticas, de
perseguic6es que vern praticando o
atual Govêrno.

A minha presenca, nesta Tribu-
na, é para solicitar 0 cornpareci-
mento dos Srs. Deputados do Go-
vêrno, nesta Casa.

Gostaria de fal'ar pelo art. 94,
para que S. Exa., o Sr. Governa-
dor, S. Exa., o Sr. Secretário da
Segurança e S. Exa., o Sr. Secre-
tãrio da Educacão, fOssem defendi-
dos aqui nesta Casa, ja que 11 ye-
zes subi 'a esta Tribuna e, em ne-
nhuma daquelas ocasiôes, o Sr. Go-
vernador e seus auxiliares tiveram
cobertura dos Srs. Deputados do
Govêrno Na realidade os atos do
ilegalidade, de injustica e de perse-
guicão que nOs virnos denuncian-
do, reiteradamente, desta Tribuna,
não tern sido respondidos por se-
rem realmente indefensáveis. Fala-
rei, pois, pelo art. 94 outra vez e,

estou prevenindo dè antemão, pa-
ra que o Sr. lfder do Govêrno es-
teja presente aqui, para ouvir as
nossas denüncias a firn de quo S.
Exa. defenda o Sr. Governador e
os Srs. Secretérios de Estado. Es-
tarnos vivendo urn clima do intran-
qüilidade e do anarquia adminis-
trativa. Não so tern a quem ape-
lar neste Govêrno porque o Go-
vêrno se faz, Srs. Deputados, in-
diferente aos apelos do justiça quo
lhe são trazidos polos represen-
tantes do povo, nesta Casa. E, os
Srs. Deputados do Govêrno fogem
do Plenário para não terem a i-es-
ponsabilidade de defender quem
defosa não tern. Estaremos daqui
a pouco, nesta Tribuna, novamen-
to, mas, para quo não se alegue
quo o Goy rno não foi defendido
porquo não tivemos oportunidade
de usar do grande expedionte, nOs
ostamos, ainda no inicio desta sos-
são, pedindo que Os Srs. Deputa-
dos do Govêrno ostoj am aqui pro-
sentes, para ouvirem e defende-
rem - so tiverom coragem de o
fazer - o Sr. Governador do Es-
tado, os Srs. Secretários e seus au-
xiLiares.

0 SR. PRESIDENTE - Tom
palavra o Sr. Deputado Salim Na-
cur.

0 SR. SALIM NACUR. - Sr.
Presidento, Srs. Deputados. 0 que
me traz a esta Tribuna é a amea-
ça negra da paralisacão das obras
do Frigorifico Mucuri S/A. Este
frigorifico, que se localiza na cida-
de de ToOfilo OtOni, foi criado corn
o objetivo de aprovoitar a maté-
na prima na fonte produtora. Vi-
sava-se, corn isto, a evitar que o boi,
numa marcha longa o ponosa das
pastagons do Vale do Mucuri, em
direcão a outros Estados do pais,
consurnisso a came, tao necossária
a alimentacão do nosso povo.

Já qu'ando a obra se encontra na
sua fase final está ameacada de
paralisacão. E, .pOr que? Porquo o
Banco do Desenvolvimonto EconO-
mico talvez não so tenha aperce-
bido da iniportância daquela . obra
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e então, não tern procurado dar-
-ihe a cobertura que ate então ihe
vinha sendo dispensada pelo con-
vênio corn a GERCA e outraS or-
ganizacOes, como a Vale do Rio
Doce que, também, assinou açöes
daquela companhia. ApelarnOS,
neste mornento, para o Sr. Presi-
dente do Banco do DesenvOlvirnen-
to EconômicO, no sentido de que
S. Exa. não so estude corn carinho
o caso da Frimusa, rnas sobretudo
determine medidas concretas para
que não 1a1te a verba necessária it
conc1iisãO da obra.

Não fôra, tao sbmente, a amea-
ça que paira de paralisacão daque-
la indUstria, arneaça, portanto, do
nao aproveitando da rnatéria-
prima na sua fonte, corn Os pre-
juIzos que ja sabemoS, constitui
a came do boi o produto de expor-
tação adequado para substituir o
café como fonte de divisas. Então,
ternos que realmente dispensar tO-
da a nossa atencãO, para a solu-
cão dêste problerna.

Mas, Senhores DeputadOs, estão
ameaçados, corn o fechamento da
Frimusa, cérca de quatrocentaS fa,-
milias  de operariOS, pois, se não
houver verba para continuacãO da
obra, Os seus chefes serão dispen-
sados. São quatrocentas farnIlias
que, no sabado, não terão dinhei-
.ro necesSãriO para a feira.

Daqui, dirigimOS, tarnbérn, o nos-
so apêlo a S. Exa., 0 GovernadOr
do Estado, pois tern S. Exa. urn
compromisSo de campariha para a
conclusão da obra. S. Exa. deve
dar-ihe apoio necessãriO a fim de
que TeOf 110 OtOni possa realmen-
te ter esba indUstria e, através de-
la, criar outras indüstrias subsi-
diáriaS.

Concluo, portanto, minhas pala-
vras, na certeza de que o -Sr. Go-
vernador do Estado deterrniflará a
PresidênCia do Banco do Desenvol
virnento EconOmiCo, no sentido de
que não falte o numeráriO para a
concluSão do FrigorificO M U c u r i
S/A.

- 0 SR. PRESIDENTE -- Corn
a palavra o Sr. Valdir Melgaco.

O SR. VAIDIR MELGAc0 - Sr.
Presidente e Srs. DeputadOS.

Não se sabe, efetivamellte, quaiS
So Os objetivos, quaiS são as in-
tençOeS reais do GovêrnO que ai se
insbalou, em 31 de janeiro ültiino,
no Palácio da Liberdade.

E verdade, Sr. presidente, que,
por forca do Ato Institucional n.°
2, desaparecerarn Os Partidos Poli-
ticos e, por deterrnin.acão de cUpu-
la, organizararn-Se, no pals, 0 Par-
tido do GovêrflO, a Alia.nca Reno-
vadora Nacional, e o Partido da
Oposição, o MovimentO DernoCráti-
co BrasileirO.

Procura-Se, por todos os meios
e por tôdas as maneiras, sepultar
O passado politico no Brasil e 0
Sr. Israel Pinheiro, Governador de
Minas, foi o primeiro a filiar-Se a
esta tese. Foi oprimeiro que in-
gresSoU no Partido do Sr. Castelo
Branco.

E ingressando no Partido do Go-
vOrno Federal, traiu a pregaçäo
de seus cornpanheiros por todo o
interior de Minas, fazendo uma
campanha contra a Revolucão.

Mas, Sr. presidente, Srs. Depu-
tados, se porurn lado sse Go-
vêrno teve aq

-
uela atitud de in-

gressar no Partido do Marechal
Castelo Branco, por outro lado, êle
procura, por todos Os meios, fazer
uma cornposicão, em Minas Gerais,
no sentido de se estabelecer aqui
uma conviVência poiltica que me-
lhor atenda aos interêsses do Es-
tado.

E, em sepultando o passado e
em estabelecendo novas normas da
vida politica em Minas, estamoS
assistindo, então, ao casamento da
UDN corn o PSD, do PTB e de to-
das legendaS partidãrias. Se real-
mente é intencão do Govêrno pro-
mover esta conviVêflCia politica,
não fazernos alguma objecãO, tu-
do porque o povo mineiro, comO 0

povo brasileiro, não quer saber de
cliscussOes de teses politicas, mas

sirn de teses administrativas. Mas,
para que haja essa convivência po-
litica não flea bern ao Govêrno do
Sr. Israel Pinheiro fazer publicar,
no "Minas Gerais", diàriamente,
atos de hostilidades aos nossos
companheiros no interior, usando,
inclusive, os rnais excusos de todos
os expedientes de que temos no-
ticia.

0 "Minas Gerais", de ontem e de
hoje, por exernplo, publica exone-
raçOes de Adjunto de Prornotor e
de Delegado de Poilcia no interior
de Minas, sob a alegação de que
o Governador Magalhães Pinto ha-
via infringido a Ernenda Constitu-
cional n.° 15.

larnentável, Sr. Presidente,
Srs. Deputados, que se cometa, no
Estado de Minas Gerais, tamanha
heresia politica. E lamentável que
homens do gabarito intelectual e
juridico do dr. Boson e Jason Al-
bergaria, assessorados pelo dr. Hu-
go Aguiar, Secretário da Adminis-
tração, determinem publicacOes de
atos no "Minas Gerais", dizendo
que as nomeacOes dos Delegados e
de Adjuntos de Prornotor ferem
frontalmente a Emenda Constitu-
cional n° 15. E' preciso que ês-
ses ilustres advogados atinem pa-
ma matéria tao relevante. Desde
quando cargos de Delegado e Ad-
junto de Prornotor dependeram de
concurso? Nunca. Trata-se de car-
gos em comissão. Trata-se de car-
gos de confianca, não renumera-
dos. Corn êsse expediente, quer 0
Sr. Israel Piriheiro - e porque
não dizer o "staff" politico de S.
Exa. - quer passar, repito, ates-
tado de que o Governador Maga-
lhães Pinto praticou irregularida-
des nesse setor de atividade. P0-
de o Sr. Israel Pinheiro exonerar
quem quiser.

Não querernos diminuir a sua
autoridade, pdrque esta não é a
nossa intencão, e nern ternos p0-
der para tal. S. Exa. pode desig-
nar novas diretoras para grupos
escolares, remover exatores e auxi-
hares, que nos damos tudo isto co-

mo certo e acabado. 0 que não fi
ca bern é o Sr. Israel Pinheiro usar
de urn expediente que reputo ex-
cuso. S. Exa. está baseando-se na.
Emenda n.° 15, que proibe nornea-
cOes 90 dias antes das eleicOes, e-
90 dias apOs as eleicOes, a rlão ser
mediante concurso. 0 Govêrno do
Sr. Magalhães Pinto promoveu nos
seis Ultimos rneses de seu Govêr-
no nurnerosos coricursos visando ao
provirnento de inUmeros cargos no
interior. Mas, com relacão a ad-
junto de prornotor e delegado de
polIcia, p0550 afirmar que esse
cargos não dependem de concur-
so, em razão disto näo fere a
Emenda n.° 15.

A vista disto, Sr. Presidente e
Srs - Deputados, aqui fica o rneu
protesto pessoal contra êste expe-
diente pouco aconselhável, usado
pelo "staff" politico do Sr. Israel
Finheiro.

E preciso que êle medite bern
em suas atitudes a fim de que
não tornemos nesta Casa atitudes
mais drásticas e violentas, num fu-
turo muito breve, muito a contra-
gOsto.

O SR. PRESIDENTE - Tern a
palavra o Sr. Deputado Waidomi-
ro LObo.

0 SR. W1ALDOMIRO LOBO -
Ha poucos dias, tratei desta Tribu-
na da situacäo aflitiva de mais de
800 escolares que não estavam p0-
dendo frequentar o G r u p o no
qual foram matriculados. Embora
a Imprensa não tenha dado, na-
quela oportunidade, nenhum men-
to 'a campanha que eu havia mi-
ciado, o "Diário da Tarde", de 11 de
abril, publicou a seguinte reporta-
gem:

CHIT VA E MALFEITORES
CONTRA PRACINHAS

1 - De ha muito 0 grupo esco-
lar Francisco Brant, construido pe-
la antiga Fundaqão da Casa Popu-
lar e hoje administrado pelo Es-
tado, vinha sendo alvo das inves-
ticlas de malfeitores que pareciarn

L



CONCIJRSADOS DO DET D'IRIGEM
APLO AO GOVERNO DO

ESTADO

"NurneroSo grupo de concursados
para o cargo de Fiscal de Trânsi-
to estêve, na noite de ontem, em
nossa redacäo, a fim de dirigir
apêlo ao GovêrnO do Estado, mais
particularmente ao SecretáriO da
Seguranca, no sentido de nomed-
los, tendo em vista a reconhecida
carCncia de elementos habilitadOS.

APELO AO GOVERNO

—

sente a necessidade de aurnentar o
nümero de fiscais de trânsito, am-
da mais necessitada esta a classe
de empregarSe e trabalhar para o
sustentO prOprio e de suas fami-
has". Frisaram que 0 motivo de
sua visita a redacão do ESTADO
DE MINAS era o de solicitar a pu-
bhicacão de seu 'apOlo ao Governa-
dor Israel Pinheiro, autorizando o
SecretdriO B'as Fortes Fliho a pre-
parar os atos de nomeacão dos
concursadoS habiitados nas provas
realizadas em setembro de 65.
Afirmaram mais que, dos 1.200
candidatos aprovados, foram no-
meados 717, havendo necessidade
da nomeaQão de mais 500.

REUNIAO TERcA-FEIRA

Acrescentaram Os coucursados
que a Associacão dos Habilitados
em Concursos, entid'ade presidida
pelo Sr. Elinho Neves, jd manifes-
tou seu apOlO a êsse movirnento e
que na prOxima terça-feira, as 19,30
horas, a nua Espirito Santo, 604,
saia 506, nova reunião sera reali-
zada, esperando-se a presença de
todos os interessados".

Aqui no Brasil, faz-se concurso e
tudo fica na estaca zero. A cidade
reclama mais inspetores de velcu-
10, 0 mesrno acontecendo corn o in-
terior do Estado, como diz o prO-
prio noticidrio da imprens'a.

Fica aqui, pois, o nosso apêlo a
quem de direito, porque não sabe-
mos, na verdade, a quem nos din-
gir para que seja atendida a recla-
macão dos concursados do Depar-
tamento Estadual do Trãnsito.

Outro assunto grave, Sr. Presi-
dente e Senhores Deputados, que
me traz a esta Tribuna é o desprO-
zo do atual Govêrno pelo Departa-
mento de Tuberculose do Estado,
que atinge também as entidades
particulares que combatem a tu-
berculose. 0 Departamento de
Tuberculose, para não deixar cair
em exercicio findo uma verba de
80 milhöes de cruzeiros, adquiriu
medicamentos de seunda hinha

para melhorar o tratamento dos
tuberculosos, internados nos sa-
natOrios do Estado e para os que
fazem tratamento em casa. P015
bern, aquêie Departamento vai de-
volver Os medicamentos adquiridos
porque o Estado diz que não tern
dinheiro para pagar. Isto é urn
crime contra o povo. Serd possIvel
que o Departamento tera mesmo
clue devolver os medicamentos ad-
quiridos para combate it tuberculo-
se? Serd que o Sr. Secretário da
Fazenda não poderia dar urn "jei-
tinho"? Esta 0, então, a situacão do
Govêrno. 0 Sr. Israel Pinheiro de-
ye então renunciar ao cargo, se 0
Estado não tern dinheiro nem pa-
ra pagar medicamentos adquiridos
para combate a tuberculose, medi-
camentos êsses que terão que ser.
devolvidos. Procurei, ainda hd pou-
co, o Dr. Ulpiano Chaves, diretor
do Departamento de Tuberculose e
não o encontrei. Queria conversar
corn êle a respeito desta denüncia
que estou fazendo, mas tenho in-
formacOes seguras de que Ole es-
td em dificuldades. urn mOco
trabaihador, competente e que de-
veria merecer o apolo do GovOr
no -

Quando o Sr. Secretdrio da Edu-
cacao assumiu aquela pasta, exi-
giu que as cniancas fizessem abreu-
grafia ao se matricularem nos gru-
pos escol'ares, mas, por sugestäo
minha, ficou estabelecido que se
fizesse apenas o teste tuberculIneo,
nas mesmas. As crianças estão
freqUentando Os grupos escolares
e o teste tuberculinico jd foi es-
quecido. 0 Sr. Secretdnio da Sail-
de não pocle mandar faze-b, pois
0 preciso que o Govêrno dO con-
dicOes a Secretaria de SaUde para
que eha determine ao Departarnen-
to de Tuberculose que faca Oste
teste nas crianças. Assim, a situa-
ção vai de rnab a pior. For esta
minha denüncia, podem os Srs.
Deputados fazer uma idOia da si-
tuacao do Estado de Minas Ge-
rais.

Voltarei7 amanhã, a esta Tnibu-

-;-

Organizados para depredar o esta- Grupo Escolar "Francisco Brant"
beleci.mefltO. Ha urn mês, entretan- passe a funcioflar, cumprindo as-
to, o problema da escola primária sim as finalidades para o qual fol
do bairro residencial dos praci- construIdo
nh'as, no alto da Avenida Pedro II, Outro assunto que me traz h Tn-
passou a ser outro: urn temporal buna faz referênicia 'a urna nota pu-
destelhou o prédlo e causou outros blicada hoje pelo jornal "Estado
danos. preocupada corn a situaçäo de Minas", na ültima página do 1.0

que prejudicava 960 criancas, a de- caderno, corn o seguinte tItulo:
dicada diretora preferiu apel'ar pa-
ra Os moradores do bairro a del-
xar os meninos sem aula.

2 - Em lugar de suspender o
funcionamerito do grupo escolar do
bairro expediciondrio, d. Helena de
Salles Fiuza Gomes, dirigente do
estabelecirneritO, aceitou o ofereci-
mento de moradores da rua Expe-
diciondrio Francisco Teles para
instalar salas de aulas em suas mo-
radias. E isto foi feito tambérn
nurn pôsto medico local. Enquan-
to isso, contando corn a conipreen-
são de pais de aluiios e corn as
providências das SecretariaS d
Educacão é ViaçãO, a educadora
obteve a promessa de clue 0 prédio
seria remodelado de maneira sólida
•p'ara que as aulas voltem ao local
antigo sern o perigo de que se re-
pita a cena de urn mês atrds.

3 - E assim, para que as crian-
ças não fôssem sacrificadas, as
professôraS, contando corn parcela
apreciável de esfôrco das donas de
casa do bairro dos herOis da FEB,
que cederarn salas e quartos de
suas moradias ja pequenas, redo-
brararn sua dedicacão para suprir
a falta de material e de condicôes
apropriadas ao ensino. E no que
Se refere a repressãO aos vândalos
que arrombavarn o estabelecimen-
to de ensino, o 5•0 Batalhão de Po-
liciarnento Ostensivo destacou du-
plas de Cosme e DarniãO para a
vigilância do prddio e tranquilida-
de das mestras e discIpuloS. Ago-
ra, aguarda-se o restabelecimentO
da normalidade, a firn de que - as
960 crianicas voltern ao seu grupo".

RenovamOs o nosso apêlo ao Sr.
Secretário da Educacão, a firn de
que S. Exa. tome as providênciaS
necessariasi e urgentes para que 0

Os concursados procuraram o re-
pOrter trazendo recorte do "DiáriO
da Tarde", do dia 1.0 do corrente,
que contdm as declaracôeS do che-
fe do DepartamefltO Estadual de
Trãnsito, Sr. Helvdcio Arantes, sO-
bre o nümero de fiscaisatUalmefl-
te existente e a necessidade de cm-
Co centenas de elernentoS especia-
lizados. Segundo o Sr. HelvOcio
Arantes, são as seguintes cidades
do interior que reclamam rnelhor
policiamento de trãnsito: Juiz de Fo-
ra, Barbacefla, Uberlândi'a, Ubera-
ba, Passos, Araxá, São LourencO,
Pbcos de Caldas, Araguari, Montes
Claros, TeOfilo Otôni, São João Del
Rei, Caratinga, GovernadOr Valad'a-
res, Ituiutaba, Varginha, Pouso Ale-
gre, Muniaé, CataguaSeS, Ponte No-
va, Ubd e outras. 0 chefe do DET
havia encaminhado ao SecretáriO
Crispim Jacques Bias Fortes urn
ofIcio fazendo a solicitacão no sen-
tido de serem norneados os fiscais
que se habilitaram em concurso.

Vdrios mntegrantes da comissãO
de concursados disseram que, "Se
O prOpniO delegado geral do DET
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na,, corn informacôeS do Diretor do
Departamento de TuberculoSe.
Apesar de não ter podido falar corn
êle, tenho absoluta certea de que
d verdade o que informo 'a Casa.
Foi bern intncionado aquêle Di-
retor ao adquirir medicamentOs de
segunda linha para apressar a cura
dos tuberculoSOS internados no Sa-
natOrio Eduardo de Menezes, e da-
queles tratados em suas residênciaS,
mas êle vai fracassar, porque, se a
Secretaria da Fazenda nâo der o
dinheiro, Os laboratOrioS V'aO rece-
ber de volta os medicamentOS, que
ja se encontram naquele Departa-
rnento 0 Sr. Presidente da RepU-
blica ha de tornar conhecimento
disso, pois, ao que tuclo indica, ape-
nas se interessam, no mornento, pe-
la poiltica, i:inica coisa que inte-
ressa ao Govêrno do Esatdo, mu-
danca de professôras, de delegados
e outras coisas maiS. Eu nãO te-
nho o que reclamar contra o Go-
vêrno neste sentido, porque não fa
go  essa polItica baixa de perseguir
professOraS e delegados. Os Srs.
DeputadOS sabem que eu nâo faco
essa polItica de perseguicãO. Os
votos que tenho são pelo meu tra-
baiho. Se,. ao invés de as pessoaS
ligadas ao Governador do Estado
ficarem, - interessadas aperias em
perseguicOeS poilticas, procurasSem
ajudar o Sr. Israel Pinheiro, tal-
vez êle nãO estiveSSe na situacão
em que se encontra, empoleirado
no Palácio da Liberdade, num ii-
rau que talve2, a esta hora, ja es-
teja sem escOraS e sem as escoras,
êle cairci, por culpa dos seus prO-
prios amigos.

preciso esciareCer bern o povo
e esta Tribuna é o lugar certo pa-
ra faze-b. 2 pena que o povo não
compareca aqui em mSSa, para
verificar o que se passa,- para sa-
ber quais Os representantes que se
interessarfl pela baixa do custo de
vida, pelo abandono das escolas e
por outros problernaS relacionados
corn o bem-estar do povo.

Acabo de ser avisado, pela Pre-
sidCncia, de que o mei tempo est

sgotado. Amanhã, aqui estarei,
iovarnente, para continuar esta rni-
ha campanha de moralizacãO e
onvido alguns Srs. DeputadOs,

Ineus amigos, a me ajudarem, pois
rião 0 possivel que o Govêrno con-
binui a desprezar aquêles que es-
tao atacados pela tubercuboSe e não
tern dh-iheiro sequer para pagar
medicamentOs adquiridOS, os quais
terão que ser devolvidOs aos ambu
iatOrios, que venderam fiado ao Es-
tado e que vão retirar a mercadoria.
E caso de bancarrota, 0 caso de
rendncia do Govêrno, que está se
mostrando incapaz de dirigir Os

destinos de Mm-as Gerais.
- Esgotada a hora destinada 'a

Leitura e Apresentacão de Propo-
sicöeS, segue-se a

DISCUSSAO E VOTAcAO DE
pRopoSlcoES

O SR. PRESIDENTE - Estão
abertaS as insçricôes para a Reu-
nião de amanhã.SObre a Mesa ComuniCacãO do
Sr. DeputadO Florivaldo Dias, que
dci ciência 'a Casa do falecirnento de
Dona Renem AssereUY BarceboS,
ocorrido em Itueta.

- Ciente - comuniqU-Se.
- Vem 'a Mesa:

REQUERIMENTO

Exmo. Sr. Presidente da Asem-
blOia LegislatiVa do EstadO de Mi-
nas Gerais.

'Na qualidade de LIder cIa Banca
da do ex-PR, o DepUtadO abaixo as-
sinado requer a V. Exa. Ihe seja
concedida a palavra, nos têrmos do
art. 94 do Regimento Interno para,
polo art. 95 do mesmo Regimento,
transferi-la ao Sr. Deputado Cice-
ro Dumont, que tratarci de assun-
to de naturoza relevante e urgen-
te.

Sala das Reuniôes, 13 de abril
de 1966.

Carlos Megale.
0 Sr. PRESIDENTE - Sôbre a

Mesa Requerim1tQ do r. IJepu-

tado Carlos Ivregale que, na quail-
dade de LIder da Bancada do ex-PR,
requer a palavra, nos tOrmos dos
artigos 94 e 95, para o Sr. Dopu-
tado Cicero Dumont, que tratard
de assunto relevante e urgente.

A Mesa defere o Requerimonto
e fixa ao orador o prazo de 20 mi-
nutos.

Tern a palavra o Sr. Cicero Du-
mont.

0 SR. CfCERO DUMONT - Sr.
Presidente, Srs. Deputados.

Li, se não me engano no roman-
ce "0 Amanuense Belmiro", de Ciro
dos Anjos, que urn dos persona.
gens vivia em "estado de espirito
cciustico". Confesso que ncio enten-
di o que significava aquOle estado
de espirito. Agora começo a corn-
preender, quendo entro a viver urn
"estado de espIrito de düvida".

Isso me vem a propOsito de al-
gumas modidas do Govêrno esta-
dual. Desejo registrar essas dUvi-
das, na conviccão de que ao Go-
vêrno interessa conhecê-ias e, na
medida em que as for conhecendo,
se interessem em responder a elas,
para dissipar as düvidas, que ncio
são tanto do representante do
povo, senão do prOprio povo.

Assirn que assumiu a Secretaria
cia Administracao, o Deputado Hu-
go Aguiar fez urna exposicão ao
Sr. Governador do Estado, em quo
resumidamente dizia "ter consta-
tado que foram feitas 2.029 no-
meacOes entre o periodo de 6 de
juiho de 1965 e 31 do janeiro de
1966, aumentando as despesas do
custeio em Cr$ 2.719.000.064, sem
so falar nos contratos de pessoal
na administraccio centralizada, ye-
riflcados em idOntico periodo". E
concluIa por sugerir ao Sr. Go-
vernador "a necessidade de criar
uma comissão para. estudar OS Ca-
sos mencionados e procurar a so-
iuçao, para compatibilizar as si-
tuaçöes apontadas corn a legislação
Vigente".

0 Governador Israel Pinheiro,
nesta exposição do Sr. Secretcirio
de Administração, exposiccio n.° 1,

exarou o despacho segufnte, resu-
midarnente:

- "Tendo em vista a exposição
do motivos do Sr. Secretcirlo de
Administraçcio, em quo pede que
se proceda ao exame do tOdas as
Causas de admissão e de contrato
do pessoal, a qualquer tItulo, nas
sociedades de economia mista, de
quo o Estado detertha o contrôle
aciondrio, nas autarquias 0 quais-
quer Orgãos da administraçcio con-
tralizada, propondo as solucôes in-
dispensaveis it ordenaqão dessas
situacOos nos respectivos servicos,
determino quo os Srs. Secretdrios,
dirigentes das autarquias e Orgãos
autOnomos, Sociedades de Econo-
mia Mista, encaminhem ao Prosi-
dente da Comissão, quo houve por
born criar, todos os dados e demais
elementos referentes aos casos de
nomeaçöes, admissOes e contratos
do pessoal, feitos no perlodo mdi-
cado na citada exposiçcio".

E nomeou o Governador Israel
Phtheiro uma comissão composta
pelos Srs. prof. Mello Boson, Drs.
Jason Albergaria e José Diogo do Al-
meida Magaihaes. Esta comissão
acaba do apresontar 0 seu prirnei-
ro roiatO-rio, no qual conclui por
recomeridar a exoneraçcio de adjun.
tos de promotor do justica e de de-
logados do policia.

Corn este roiatOrio, começamos a
entrar em estado de düvida, ou tal-
vez, naquele "estado do ospirito
cciustico" a quo se refero Ciro dos
Anjos, no seu livro "0 Amanuense
Belmiro", estado do espirito que
deve conhecer muito bern, jd quo
conviveu, oxatamente, na area que
hoje controla o Governo do Esta-
do.

A minha primciria dilvida 0 a Se-
guinte: o Secretcirio Hugo Aguiar
podiu que so fizesse um levanta-
mento da situação juridica de duas
mil e vinte e nove admissôes ad-
mistrativas. 0 Governador Israel
Pinheiro nomeou uma com.issão quo
deveria proceder ao exarne destas
duas mil e vinte nove nomeacöes,
determinando mais que Os Secre-
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tários de Estado, Presidentes de
AutarquiaS, mandasSem todos Os
dados necessáriOs para servirem de
base a urn trabaiho isento por par-
te da Comissão. Entretanto, a co-
missão acaba por recomendar que
se exonerem os delegadOS de poilcia
e os adjuntos de Promotor de Jus-
tiça. Ha, evidentemente, urna dis-
crepâflCia entre aquilo que 0 go-
vêrno determinOu e aqullo que a
CornissãO fez, atento aoS elementoS
publicados no "Minas Gerais". Se
o govêrnO mandou que a ComissãO
examinaSSe admiSsöeS adrninistra-
tivas, não ha por que a CornissãO
dé parecer pela exoneracäo de car-
gos de natureza polItica e provi-
dos em comissãO. Ou a ComissãO
näo entendeu bern a funçäo que lhe
foi outorgada pelo governador -
e nan acreditamOS nisto, porque
confiamos na alba qualificacão in-
telectual e moral de seus membros
- ou o GovernadOr näo soube di-
zer 'a ComiSSãO, que constitUiU, aqui-
10 que realmente desejava Ou, de-
sejava uma coisa, dizendo outra 'a
ComisSão. Temos que adrnitir am-
da que o nosso simpdtico, mas sibi-
lino colega Hugo Aguiar, que sem-
pre fala, que diz, mas não diz o que
quer, senão em entrelinhaS, tenha
dito ao Governador alguma coisa
que não era exatamente o que des-
pachou e que a Cornissão de alto
nIvel entendeu ser de seu dever
examinar também tal matéria.

Esta 6 uma düvida que tertho e
que desejo ver esclarecida, rião pa-
ra mirn, mas para o pUblico, para
o Govërflo do Estado, para a prO-
pria Secretaria de AdmmniStracao
e, mais do que tudo, para Os ilus-
tres membros desta Comissão a
quem reiteramOS as nossaS home-
riagefls.

Esta, portanto, é a primeira. dü-
vida. A seguxida düvida, admitifldo
-Se que a Comissão não tern anda-
do certo, é a seguinte: A Comissão
foi organizada para examlinar as
nomea.cöeS face it Emenda Consti-
tucional ri.0 15. 0 nosso sempre
cautelOSO e quase imponderavel Se-

cretdrio da AdministracãO, não dis-
se na sua representacão que se tra-
tava da Emenda Constituicional n.°
15. Usa urn eufemiSmo: "compati-
bilizar êsses atos corn a Legislacão
vigente". Mas, a legislacão vigeri-
te, a que êle se referia, era exata-
mente a Lei ri. 0 15. Não nos sur-
preende esta tOcnica, pois ela foi
sempre uma constante na atividade
do pessedista, quando elabora leis
ou quando faz hermenêUticaS. Mas,
a Emenda Constituciofial n.° 15 dis
o seguinte

"EMENDA CONSTITUCIONAL
N.° 15

As Mesas da Câmara dos Depu-
tados e do Senado Federal, nos
têrmos do art. 217, § 40, da Cons-
tituicão Federal, promulgam a se-
guinte emenda aditiva ao texto
constitucioflal

Art. 219 - 0 pedido de registro
de candidato a qualquer cargo ele-
tivo será sempre acompafihado de
declaracão de bens de que conste
a sua origem.

Art. 220 - Verificada, mediante
processo estabelecido em lei, a fal-
sidade da declaracão, nâo será ex-
pedido diploma, que se cassará, ca-
so seja expedido.

Art. 221 - Noventa dias antes
do tOrmiflo de mandato eletivo, o
titular do cargo do Poder Executi-
vo ou Legislativo apresentará nova
declaracão de bens de que cons-
tern a origem e as mutacOes patri-
rnoniaiS ocorridas no curso do mar'-
clato.

§ 1 .0 - Na hipOteSe de renOncia,
a declaracão serO feita nos dez
dias seguinteS ao em que esta se
verificar.

§ 2.0 - A declaracão de bens de
que trata ëste artigo será apresefi-
tada it Justica Eleitoral competen-
to, na forma da lei.

§ 30 - A falta de declaracãO im-
portarã em crime de responsabili-
dade nos têrnacs da lei, bern assirn
suspenSão do pagarnento do subsI-
dio ou qualqUer outra vantageifl

pecuniária decorrente do exercIclo
do cargo eletivo.

Art. 222 - São vedados e con-
siderados flubs de pleno direito,
não gerando obrigação de espOcie
alguma para a pessoa jurIdica in-
teressada, nem qualquer direito pa-
ra o beneficidrio, os atos que, no
perIodo compreendido entre os no-
yenta dias anteriores 'a data das
eleicôes federais, estaduais e muni -
cipais, do Governador do Estado e
do Prefeito Municipal, importem
em:

a) nomear, admitir ou contra-
tar pessoai a qualquer tItubo, no
servico centralizado, autOrquico ou
nas sociedades de economia, mista
de que o Poder Püblico tenha o
contrôle acionOrio, a não ser para
cargos em comissão ou funces
gratificada, cargo de magistratu-
ra, e ainda para aquêles para cujo
provimento tenha havido concur-
so de provas;

b) contratar obras ou adquirir
equipamento e mOquinas, salvo me-
diante concorrência pUblica;

C) distribuir ou ampliar fundos
ou verbas globais, a não ser den-
tro do critério fixado em lei ante-
rior".

HO umas outras proibicôes que
não se referem a assuntos que não
o pessoal. Verificamos, claramen-
te, que a Emerida tern como propO-
sito principal não permitir 0 em-
preguismo. 0 empreguismo sO se
verifica quando alguOm entra para
o Serviço Püblico e recebe dinhei-
ro. Fora disso, näo se pode falar
em empreguismo.

Pois bern. Os cargos de Delegado
de PolIcia e de Adjunto de Promo-
tor não são remunerados. Então, ês-
ses cargos, a respeito dos quais se
pronuncia a douta Comissão de alto
nlvel, são exatarnente aquêles que
a Emenda permite fazer. A respei-
to dos cargos que a Emenda não
permite fazer, ate o momento a
Comissão não se pronunciou. Es'
peramos que ela se pronuncie. En-
tao, pergunto a mim mesmo: não
teria sido mal assessorado 0 Go-

vernador Israel Pinheiro? Em vz
de pedir urn parecer 'a Comissão,
S. Exa. deveria t6-lo pedido 'a
Arena, que 0 o seu partido. A
Arena 0 que tern sugerido eritOrio.
Portanto, houve urn erro na con-
sulta pedida, a não ser que esta
Comissão esteja. substituindo a
Arena. Portanto, esta 0 uma düvi-
da que o Govêrno precisa esclare-
cer em homenagern a0 crédito de
confiança que demos a êle. Estd
ocorrendo no sistema informativo
de seu Governo falha que êle pre-
eisa corrigir, porque, do contrário,
acabarO tentando apanhar dgua
corn peneira.

E isto 0 que nOs não desejamos
ao govêrno; não desejamos ao po-
vo mineiro. Mas, ainda ha a re-
gistrar que, de acôrdo corn o ex-
pediente referido, cabe ao Secre-
tãrio de Estado, aos chefes de au-
tarquia, remeterem 'a douta. comis-
são de alto nIvel Os elernentos pam
cia se pronunciar a respeito, uma
vez que a comissão de alto nivel,
substituindo a ARENA, transitOria-
mente, pudesse fabar sôbre a conve-
niência de anulacäo dêstés atos po-
liticos

A assessoria de informaçôes des-
ta comissão não estd agindo bern,
ou sern major cautela, porque le-
you a Comissão a recomendar a
revogação de ato Inexistente, ato
que não chegou a produzir nenhurn
efeito, por não ter o riomeado to-
rnado posse. E P0550 informar,
porque êsse ato e do meu conheci-
mento. Foi nomeado em setembro
do ano passado, a meu pedido, o
Adj unto Promotor de Francisco
Dumond, Daniel Dumond, que se
recusou a tomar posse; pedi nova-
mente sua nomeação em dezembro,
se rião me engano, e êle me disse
que não tomaria posse. E não to-
mou. Agora, a douta comissão re-
comendou que se exonerasse da
funcão quern nem sequer tomou
posse da mesma. E evidente que
esta inforrnacão dada pela comis-
sao, cornposta dos professôres Bo-
son, Jason Albergaria e José Dio-
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go, deixa mal a referida comissão,
quando todos sabernoS que Os seus
membros gozam do mais alto con-
ceito, porqUe fazem jus a isto. Es-
sa comissão é inforrnada pelos Or-
gãos da Assessoria do GovêrnO;
manda ela anular ato que não
existia e exonerar quern nern se-
quer tomou posse do cargo para
o qual foi nomeado. 0 ato de no-
meação sO produz efeito depois da
posse do nomeado. Essas dUvidas
me inculcam no espIrito a obri-
gação de trazê-las ao Plenário para
clue o GovernadOr Israel Pinheiro
tome delas conhecimeflto e estabe-
Ieça corn o püblico urn diãlogO.
Em certa época, falar em didlogo
era urn tanto perigoso, mas depois
que Magalhães Pinto firmou a dou-
trina de que o dilogo 0 o Unico
processo produtivo em matOria de
poiltica, êle volta a ganhar fOro de
cidadaflia e de respeito. Corn es-
tas düvidas, corn tais pergunteS e
observacOeS, o que queremos 0 que
o governador estabeca urn didlo-
go para que, atravOs dêle, possa-
mos conseguir Os objetivos. Corn-
preende-se a posição do Governa-
dor Israel Pinheiro mandando pro-
ceder a êste exarne; e compreen-
de-se, porque retrata de uma inter
pretacão a texto de lei e esta sern-
pre traz polêmicas. Como êle re-
cebia urn govêrnO, em face de le-
gislacãO, cuja inteligeflcia estã sen-
do fixada, cornpreendese a caute-
la. 0 que não se compreende 0 que
Se leve uma comissäo a pronun-
ciar-se sObre assunto que não 0
de sua competéncia, ou leve esta
cornissãO a recomendar solucãO pa-
ra desistêflcia.

0 SR: ATHOS VIETRA ANDRA-
DE - Nobre Deputado, infelizmefl-
te, o que está ocorrendo em Minas
Gerais, neste momento, 0 urn fato
lastimável. 0 Sr. Governador do
Estado, para justificar medidas ar-
bitráriaS, constitUl uma corniSSão
- agora estão em moda as cornis-
söes de alto nIvel, cujo norne cer-
to seria comissão de "alto embrU-
lho" - para mistificar a opiniáO pü-

blica e então louvar-Se no parecer
dela. Assim 0 que o Sr. Governador
pratica atos ilegais.

o Governador tern direitos e p0-
d6res para exonerar delegadoS. S.
Exa. devia ter a coragern de fazer
diretamente estas exoneracOes, no.
meando quern êle quisesSe.

•Por que vern empaflar esta reali-
dade, corn esta pretensa comissãO
de alto nIvel, "embrulhafldO" a opi-
nião püblica para dar aspectO legal
a urn ato ilegal? Sei que V. Exa.,
nobre Deputado, está corn 0 tempo
terrninado, mas, infelizrneflte, devo
dizer que esta 0 a verdade, esta 0
a infelicidade em que se meteu 0
Estado de Minas Gerais. Lamen-
tävelmente, o Govêrflo estã sern de-
fesa, inclusive nesta Casa, onde nm-
guém tern coragem de defender seus
atos.

o SR. CtCERO DUMONT - Re-
gistro o aparte, de V. Exa.. Estas
exoneracöes são atos de exciusi-
siva responsabilidade do Governa-
dor, quaiSqUer que sej am as cau-
telas que tome. Mas, desejamos
colaborar para que o Governador
do Estado cortheca exatarnente o
terreno em que estd pisando e p05-
sa ter em mãos elemefltOS para
tomar urna decisâo certa. Aqui fi-
cam nossas düvidas e n'àssas espe-
rancas de que o GovernadOr as
considere, não em atencãO a quem
as formula, mas, sobretudo, por
refletirem uma interrogacãO que
está no espirito de todos.

0 SR. MANOEL COSTA - V.
Exa. me permite urn aparte?

O SR. Cf CERO DUMONT - SO
se o Sr. Presidente me der dois
minutoS mais para a conclusãO do
meu discursO.

0 SR. MANOEL COSTA - Sr.
DeputadO Cicero Dumont, meu
aparte 0 para respon,der ao pedido
de informag6es formuladO, ontem,
desta Trufla, por V. Exa., corn
referênCia it fusão do Frigonorte
corn a Frimisa. V. Exa., alOm de
encarninhar pelos eanaiS competem
tes êste pedido de informaQOeS, so-
licitou a nosSa interferência, como

Lfder do Govêrno, para que, corn
major rapidez, pudOssernos trazer
o esclarecimento, de vez que a Re-
gião Norte de Minas estEi intran-
quila corn esta situacao que a amea-
ça. Procuramos, Sr. Deputado, on-
tern rnesmo, colhêr as informaçöes
que acreditaiios possarn satisfazer
V. Exa. Prirneirarnente, queremos
dizer que não cogita 0 GovOrno de
nenhuma fusão do F1?.IGONORTE
corn a FRIMISA, como não cogita
de nenhurna fusão corn referência
aos outros frigorIficos do Estado.
0 que está havendo é urn enten-
dimento, ou melhor, urn convOnio
entre a Frirnisa e a Frigonorte, no
sentido de se organizar uma cornis-
são ünica, para aquisição do gado
a ser abatido nestes frigorIficos. E
a razão direi a V. Exa.: é a econO-
mica, não sO no sentido do pes-
soal para esta operacão, corno tam-
bOrn se evitarO. a concorrência en-
tre duas emprêsas, de vez que o in-
terOsse 0 o rnesmo, o interOsse es-
tatal. Posso ainda dizer - e isto
V. Exa. bern o sabe - que o FRI-
GONORTE não dispôe de cãmaras
frigorIficas para estocagem de car-
ne na Opoca da safra e, então, p0-
derá a FRIMISA prestar-Ihe esta
colaboraçäo em convênio, dando
condicoes para estocagern desta
came do Frigonorte e de outros fri-
gorIficos, em suas cãmaras 1 que
são amplas e em condicoes de re-
ceber tôda essa producão.

Ha ainda urn terceiro fator, que
me foj lernbrado pelos tOcnicos corn
os quais conversei, por determina-
ção do Sr. Governador, 0 o apro-
veitarnento do miüdo e de outras
partes do boi, que nem o FRIGO-
NORTE, nem os outros frigorifi-
cos tern condicOes de aproveitar.
Serão aproveitados, entretanto, pe-
la FRIMISA, neste convenio jd es-
tab elecido.

Penso, assim, ter trazido a minha
colaboração e Os esclarecimentos
desejados por V. Exa.

0 SR. CICERO DUMONT - Agra-
deco a V. Exa., por ter trazido a
palavra do Govemnador a respeito

da interrogacão tao inquietante pa-
ra a rninha região. As informacOes
dadas, estou certo, serviräo para
tranquillzar aquela região e para
abrir perspectivas para o exame
que se propOe fazer do problema.

N0MEAcAO DE COMISSAO

• 0 SR. PRESIDENTE - 'A Mesa
vai nomear a Cornissão que trata-
ra, em Brasilia e no Rio de Janei-
ro, da fixacão dos precos da gaso-
lina e dernais derivados em Belo
Horizonte, de acOrdo corn o Reque-
rirnento do Sr. Deputado Ldcio de
Sousa Cruz, ja aprovado.

A Cornissão será constitulda pe-
los Srs. Deputados: Nunes Coelho,
DOlton Canabrava, Waldir Morato,
Hugo Castelo Branco e Lücio de
Sousa Cruz.

- Vem a Mesa:
REQUER,TMENTO

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
blOia LegiSlativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

o Deputado infra-assinado, Lider
na Câmara do ex-PR, nos têrmos
do art. 94 do nosso Regirnento, so-
licita a palavra para tratar de as-
sunto relevante e de urgência.

Belo Horizonte, 13 de abril de
1966.

Jorge Ferraz.
0 SR. PRESIDENTE - SObre

a Mesa Requerimento do Sr. Jorge
Ferraz, que, na qualidade de LIder
do ex-PR, e de acOrdo corn o art. 94,
solicita a palavra para tratar de
assunto relevante e urgente.

A Mesa defere o Requerimento e
fixa o prazo em 60 minutos.

Corn a palavra o Sr. Deputado
Jorge Ferraz.

QUESTOES DE ORDEM

O SR. ATHOS VIEIRA DE AN-
DRADE - (Pela ordem, corn o con-
sentimento do orador) Sr. Presi-
dente, estou certo de que o nobre
Deputado Jorge Ferraz vai trazer a
esta Casa assunto realmente im-
portante e de grande interêsse. En-
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sivo. Mas, 0 que nos levou a tra-
zer ao conhecimento do povo mi-
neiro e desta Casa o escandaloso
caso da Mannesmann foi, tao - sè-
mente, a solicitação de indmeros
tornadores de titulos residentes nes-
ta Capital e que ha mais de urn
ano realizarn morosa peregninacão,
aguardando providências do Govêr-
no Federal, no sentido de per têr-
mo aquelas gestOes determina-
das pelo Sr. Presidente da Repü-
blica, para pagamento dos titulos
lancados no mercado paralelo. Não
levarnos em conta as ameacas,
nem Os conselhos, de vez que ,sern-
pre que subirnos a esta Tribuna,
assurnimos 0 risco das conseqüên-
cias de nossas afirrnacöes. Diante
dos documentos que tenho em meu
poder, p0550 dizer que os Srs. De-
putados irão ficar estarrecidos corn
o que estd acontecendo no escan-
daloso "caso Mannesmann". E bern
verdade que, no primeiro discurso
que proflunciamos, procuramos ao
rnaximo evitar o emprêgo da pala-
vra "escanclaloso"; rnas ja agora,
de posse dos documentos que te-
rnos, podernos dizer que realmente
era e é urn caso escandaloso, tal-
vez inédito no Pals. Devo declarar
que não tenho nenhurn interêsse
particular, pois não possuo tItulos
na Mannemann; e tive o cuidado
de consultar todos Os meus irrnãos,
Os parentes e posso afirmar que ne-
nhum déles tern titulos da Mannes-
mann a receber, de modo que es-
tou a cavaleiro para tratar do as-
sunto e trazer ao conhecimento dos
Srs. Deputados e do Govêrno do
Estado e da Repüblica, todos Os
fatos que tern chegado ao meu co-
nhecirnento, corn referência a 6s-
se escandaloso "affaire".

Varnos aos detaihes, e pars tan-
to, reporto-me a fatos anteriores
ao ano de 1952, que foi o ao da
constituicão da Mannesmann em
Belo Horizonte, baseado em notas
publicadas nos jornais, principal-
mente numa série de reportagens
publicadas no "0 Globo" e que não
foram ate hoje contestadas.

Em 1952, quando foi fundada a
Mannesmann em Belo Horizonte, o
Presidente do grupo alemão Man-
nesmann-Dusseldorf, Sr. Wilhern
Zangen, personalidade atuante nas
altas financas alemãs - reporto-
-me as influências dêsse Senhor ao
tempo do regime nacional socialis-
ta, segundo informa Kollot na sua
obra "Aleinanha Nazista", em que
diz que Hitler resolveu instituir 0
Ftiehrer Princips em todos os setO-
res da vida alernã, fazendo surgir 0
que foi chamado Reichgroupen; e
na chefia do mats farnoso dësses
grupos colocou o Presidente do Sin-
dicato das Financas do Reich, que
é exatamente o Sr. Wilhem Zan--
gen - Cumpre observar que gran-
de parte dos homens das altas fi-
nanças Se encontravam entre Os f i-
nanciadores de Himler e seus SS.

A êsse respeito ha citacão de tre-
cho de Dii Frendthreicht Himmler,
nos seguintes térmos:

"Muitos industniais e banqueiros
queriam conquistar a amizade de
Himmler e de seus chafes da SS
para alargar a sua influência poli-
tics e financeira". Também a
MANNESMANN se colocou dentro
da filosofia do Führer contra Os
judeus. A influência politica de
Zangen é urns explicação para 0
fato de que, no moniento em que
0 govêrno nazista resolveu apro-
priar-se dos bens dos judeus, a
MANNESMANN disso se aprovei-
tou -

Todavia, com a vitOria das for-
gas dernocraticas, êsse Sr. Zangen
teve que suportar as conseqUencias
de sua atuacão so tempo do nazis-
mo. Chegou mesmo a sofrer a pena
de prisão durante certo tempo e,
se não nos falha a memOria, res-
pondeu tambérn ao Tribunal de Nü-
remberg. Mas, corn o passar dos
anos, tudo foi esquecido, como rnui-
ta coisa foi esquecida daquela guer-
ra, e o Sr. Zangen voltou nova-
mente a direcão do grupo Mannes-
mann e tratou de recuperan o tem-
po perdido. Irnediatamente, foram
iniciados esforcos para retomar
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tretanto, como V. Exa. percebe, Branco - Ibrahim Abi-Ackel -
não ha nümero regimental para 0 Jairo MagalhãeS - Jarbas Medei-
prossegUimento dos UOSSOS traba- ros - Jehovah Santos - Jorge Var-
ihos. A urn de que a Casa não per- gas - João Luiz de CarvaihO -
ca a oportunidade de ouvir o ora- Joaquim de Melo Freire - José Au-
dor, solicjto seja feita a chamada gusto - José de Castro - Ladis-
dos Srs. DeputadOS, a fim de que lau Sales - LouriVal Brasil - Luiz
tenhamoS a presenca neceSSária pa- Junqueira - Nunes Coelho - Odi-
ra 'a continuidade dos nOSSOS tra- Ion Rodrigues - Orlando Andrade- Otelino Sol - Paulino Cicero -
bathos. O SR. PRESIDENTE - 0 Re- Pires da Luz - Rainmfldo Alberga-
querinientO do nobre DeputadO na - Raul Fernandes - Salim Na-
Athos Vieira de Andrade é regimen- cur - SebastiãO AnaStácio - Set-
tal. portarito, a Mesa ira proceder te de Barros - Sinval BoaventUra
a chamada dos Srs. DepUtadoS. 	 - Souza e Silva - Valdir Melgaco

O SR. JORGE FERRAZ - (Pela - Waldir Morato WaldomirO LO-
ordem) - Sr. Presidente, pernilti a bo - Walthori Goulart - Wilson
questãO de ordem do nobre Depu- Chaves - Wilson Modesto - Wil-
tado Athos Vieira de Andrade, sa- son de Paiva - Wilson Tanure.
bendo de antemäO que seria des- 	 0 SR. PRESIDENTE - Estäo
contado do meu tempoaquêle presentes 30 Srs. DeputadoS. Ha
gasto na questão de ordem- Mas, jã nümerO pars prossegUifliento da
que a Mesa deferiu o pedido de Reunião.
S. Exa., eu solicitO Mesa que 0	 Continua corn.a palavra o Sr.
tempo a mim destinadO sea com- Deputado Jorge Ferraz.
putado apOs a feitura da charna- 0 SR. JORGE FERRAZ - Dizia
da, de vez que a chamada dos Srs. eu, Sr. Presidente, que, em ReufliãO
DeputadoS demOrarã de 20 a 30 anterior, trouxe ao conhecimento
minutoS e eu não posso prescindir da Casa latos relacion'ados com o
dêste tempo, no reqUerimento feito escandaloSo caso da Mannesmann.
atravéS do art. 94. 	 NaqUela oportunidade teria feitO

O SR. PRESIDENTE - A Mesa, afirmaQöeS de irregulariade5 na
em resposta a questäo de ordem fundacão da Cia. 5lderurgiCa Man-
suscitada pelo Sr. Deputado Jorge nesmann, isto e, na coistituic5,0
Ferraz, informa que o tempo gas- da Companhia SiderurgiCa Manfles-
to na chamada não serã compU- mann, sem, na oportunidade, apre-
tado no prazo destinadO a S. Exa. sentar os detaihes que constitUIam

Tern a palavra o Sr. SecretáriO essas irregularidades. Tao logo
para proceder a chamada dos Srs. prof en o (jiscurso, notei, coin es-
DeputadOs. 	

tranheza, sua pouca reperCuSsaO na
- (Faz a impreniSa local, enquanto muitoO SR. SECRETARIO grande, no Rio e em São Paulo,

chamada). - Feita a chamada, deixam de e em outros EstadoS do Pals. Pas-
responder Os Senhores 	

sei a receber, atravéS de telefone-
BonifáciO de Andrada - Mario mas dinigidOS a minha casa, amea-

Hugo Ladeira - Joäo Navarro - gas, que me aconselhaVam abandO-
Reny Rabello - Pinto Coelho - nar 0 assuntO nesta Assernbléia. Di-
AgostinhO Campos Neto - Alvaro versos telefonernaS, recebidos por
Sales - Alvirnar Mourão - Anibal familiareS meuS, levarain a intran-
Teixeira 	

qtiilidade para dentro de minha ca-
- Artur FagUfldeS - Au- sa. AD mesmo tempo, recebia de

gusto Zenun - Aureliaflo Chaves amigos- Carlos Eloy - Daniel de Barros 

	

	 conselhOs para que me alas-
dêsse caso, sob a alegaQãO de

- Dermeval Pimenta Filho - Do- tasse mingos JOrio - Gornes Moreira - que estavam em jôgo interésseS vul
Homero Santos - Hugo CastelO tosoS, e que êsse era urn caso explo-.
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os bens thcorporados ao patrimô-
nio dos palses que haviam entrado
na guerra corn a AlemanJaa, inclusi-
ve o Brasil. Comecou, antes da
guerra, a histOria dêste grupo em
nosso Pals, corn uma firma deno-
minada Tubos MANNESMANN SIA.
Basta, Sr. Presidente, uma verifi-
cação curiosa dos antigos postos
de iluminacão püblica da nossa Ca-
pital, Para se ver que todos aquê-
les postes da Cornpanhia FOrca e
Luz, do antigo DepartamentO de
Eletricidade do Estado, foram ad-
ciuiridos dêsse Grupo Mannesmann.

A respeito da sua constituicão,
conta o Sr. Afonso Arinos, em seu
livro "A Escalada", que 101 bastan-
te estranha e complicada. Narra.
Afonso Arinos que chegoU urn ale-
mao a São Paulo, vindo de Bue-
nos Aires, e comprOU uma emprê-
sa brasileira denominada Tubos
Mannesmann SA. Diz Afonso An-
nos: "êste alemão, no entanto, pas-
sou urn. ressalva por interrnédio
do Banco Alemão TransatlâfltiCo,
Banco êste incorporado na liqili-
dacão dos bans arrecadados Para
pagamento dos prejuIzos sofridos
corn a guerra e que teve, corno
seu liquidante, o Sr. VirIlio de
Mello Franco, ilustre mineiro. ye-
nil icou naquela liquidacào que o
Banco AlernãO Transatlâfltico era
agência financeira de Hitler, no
Brasil.Depois da II Guerra, "Tubos
Mannesmann S/A" achou prudente
mudar sua razão social, "abrasilei-
rar-se", assumindo denominacão de
"Distribuidora de Ferro, S/A", subs-
tituindo Os testas-deferro alernães
por trës argentinOS, urn espanhol
e cinco brasileiroS, respectivamen-
te:

"Adolfo Tacus (1160 açöes), Fran-
cisco Lopardo- (2100 acôes), Juan
Carlos Talleda (200 açöes), .Celso
Ramon Gonzales (1135 açôes), Vi-
cente SabOia Lima (440 açôes), Ma-
rio Bulhöes Pedreira (40. açóes),
Heráclito Sobral Pinto (10 açôes),
José Moutinho Arnado (10 açôes) e
Silvio Costa Rodrigues (5 açSes)".

Verifica-se, Sr. Presidente, a con-
figuracão exata de testas-de-fer-

ro brasileiros, de vez que o nil-
rnero de açôes, tornado por elernen-
tos argentinos, é mais avultado, en-
quanto os brasileiroS, que consti-
tulram a Diretoria desta nova fir-
ma, chegaram a ter ate cinco acOes.

Verifica-se que a participacäo
désses brasileiros seria ms do
que figurar corno testa-de-ferro des-
se grupo estrangeiro. Quando o
Brasil entrou no conflito mundial,
foi criada, pelo Govêrno Federal,
a Agéncia Especial de Defesa Eco-
nOmica sob a sigla de "AGEDE",
Para controlar Os interêsSeS do
Eixo. Ao mesmo tempo, foram bal-
xados decretos regulando a situa-
cão de firmas em que figuravarn
alemães dorniciliadOs no Brasil.
Em 1943, a DistribuidOra de Ferro
S/A, por fOrca do, Decreto-Lei n.
13.560, de 1 de outubro, foi inclul-
da na relação das firmas atingidas
pelo Decreto 4.166, de marco de
1942. For efeito de tais DecretoS,
a firma passou a entrar em liqüi-
dação. E constava dêsses Decretos
que, o produto da liqtiidação seria
destinado a compensar as perdas
sofridas pelos brasileiros na cam-
panha dos submarinoS naistas.
Entretanto, segundo a legislacão vi-
gente da época, os acionistas, que
não fOssem representantes de fir-
mas sediadas na Alemanha, perma-
neciarn corn o direito de retirar e
receber suas partes no produto da
liquidacãO. Dal, então, Sr. Presi-
dente, a pnimeira tentativa Para
posse do produto da liquidacão da
DistnibuidOra de Ferro, atravéS dos
testas-de-ferrO. Era urn-a forma
pela qual tentavarn retomar Os
seus bens, iludindo o Govêrno bra-
sileiro, comO tentam, agora, corn
a rnaneira ardilosa corn que vêm
procurando encaminhar Os enten-
dirnentos Para a liqUidacãO de seus
débitoS no Pals. Mas a AGEDE
percebeu o seu logro. E a Comis-
são de Reparacão deu urn despa-
cho Para evitá-lo.

A Comissão a que me referi dëu
o seguinte despacho:

"Os documentos anexos, entre os
quais cópias de informacOes confi-
dencials fornecidas através de no-
presentação diplomdtica de pals
aliado, revelam que èsses acionistas
encobrern interésses alemães no
Exterior e da Tubos Mannesmann
Ltda: tie Buenos Aires, filial da
Mannesmann-Werke de Dusseldorf.
No simples apanhado dos acionis-
tas, presentes As assembléias, evi-
dencia-se urn jOgo ... ".

A Cornissão de Reparacôes desco.
briu ainda que "0 mesmo grupo
suspeito que manobra a Distribui.
dora, manobra outra emprésa, a
Sidapar, Usina Siderürgica e La-
minaclora Nossa Senhora -Apareci-
da".

A Sidapar teve sua liqüidação
ultimada pelo Decreto 11.0 23.199, de
12 de junho de 1947, sendo reco-
ihido o produto apurado ao fundo
de indenização.

Mas Os "testas-de-ferro" da Dis-
tribuidora, vendo frustrada a ten-
tativa junto ao Executivo, encami -
nhara-rn-se Para o Legislativo.

Em 1949, no projeto de lei n.°
1.245, que dispunha sôbre a liqüi-
dacão de bens dos süditos do Eixo,
segundo conta o Sr. Afonso An-
nos, "os interessados acharam Do-
putados que introduzissem na lei
êste antigo que Os acobertava: F'i-
cam liberados, para serem restitul.
dos, os bens, direitos e acôes to-
matins a braisileiros sem processo
judicial e incorporados ao Fundo
tie Indenização por decreto publica
do idepois da Constituiçã& Federal
vigente".

Observa o Sr. Afonso Aninos que
"o texto se ajustava como uma lu-
va àquele caso".

A posicão dos testas-de-ferro da
Mannesmann foi defend-ida pelo
Dr. Cirilo Jr. Deputado de São
Paulo, mas o então Deputado -Afon-
so Arinos combateu a manobra em
térmos vigorosos, dizendo que se
tratava de uma associação corn-
posta tie traidores quo se serviram

de instrumento tie capitals ale-
mães durante a guerra em que o
Brasil se lancara, pela sobrevivên-
cia dernocrdtica, e esta indeniza-
cão por lei seria entregue em be-
neficio dos pracinhas e demais vI-
timas da guerra. DCsse modo, a se-
gunda tentativ.a I oi frustrada e, se-
gundo as palavras do Sr. Afonso
Arinos, os ratos se meteram nas
tocas. A firma alernã não pOde
arra.njar o dinheiro. Tiraram a
parte do leão depois tie distribuir
as ültimas gorjetas aos seus ser-
vicais. E não ë outra a situacão
atual, Sr. Presidente, quando o gnu-
P0 alemão faz proposta ao govêr-
no brasileiro em detrimento dos
interêsses da economia do nosso
Estado e, sobretudo, do patnirnO-
nio de Orfãos e viuvas e daqueles
menos avisados que -acreditaram na
consistência findnc-eira desta em-
présa que, sem düvida, tlnha na
ëpoca nome internacional e goza-
va, nos meios financeiros do Bra-
sil, do mélhor conceito. Mas, Sr.
Presidente, não perderam, entre-
tanto, os alemãesaquêle intenésse
em reaver Os hens que, por lei,
perten-ciam ao patnirnônio brasilei-
no - Assim, uma nova tentativa Ioi
feita em 1951, utilizando-se a cola-
boração tie urn al-emão residente
no Brasil e quo, mais tarde, foi o
Presidente da Companhia Siderdr-
gica Mannesmann. Corn a colabo-
racão do Sr. Sigmund Weiss, não
tendo, tie acôrdo corn a lei, meios
legitimos tie retomar os bens e não
tendo conseguido modificar a lei,
a Mannesmann, através tie uma
emprêsa denominada Mannex, efe-
tuou simplesmente a apropriaçäo
indébita dos bens incorporados ao
patrirnnôio nacional, através do
Sr. Sigmund Weiss que, além do
retoinar Os bens, obteve novos be-
nefIcios e vantagens

E ainda por cima, transformou
recursos nacionais em capital es-
trangeiro, Para efeito tie enviar lu-
cros Para o exterior. Dal a razão
que tinhamos, quando afirméva-
mos que o grupo alemão, que se
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AssemblOia, vem prejudicar o Sr.
Serpa, o Sr. Freire ou o Sr. Sig-
mund Weiss.

Sei que a nossa posicão, nesta
AssernblOia, se tiver êxito nesta lu-
ta, quo empreenderemos atO o fim,
estd prejudicando os interêsses do
grupo alomão, que mantOm 0 con-
trOle da Cia. Siderurgica Mannes-
mann. Mas, so ostou contrariando
OS interOsses dêste grupo 0 porque
viso apenas it defosa dos interêsses
do Estado de Minas Gerais. Minha
consciOncia está tranqUlla, pOiS Os.
tou atendendo aos interêsses do Go-
vêrno do Estado, do GovOr.no da
Repüblica, do Govêrno Revolucio-
nário, que procurou sanear a nos-
sa pátria da corrupção. Posso pro-
judicar interêsses de nacionais e
estrangeiros, ex-Diretores da Man-
nesmann ou Diretores do Grupo
Alemão, mas não you prejudicar 0
meu Estado e a minha pdtria. Não
you prejudicar, sobretudo, Os Or-
laos e as viüvas quo empregaram
suas migaihas, amealhadas corn sa-
crificio atO de alimentação, para
constituir urn pecUlio, a him do ovi-
tar agruras no futuro, nesta ospe-
culacão. Tudo farei para ajudar o
Govérno a não hazer uma injustiça
corn a nossa pdtria, como ja uize-
ram corn os pracinhas, quo derra.
maram seu sangue nos campos da
Europa. - A imp ortãncia que devia
ser empregada para meihorar a
sorte das viüvas, dos nossos praci-
nhas, boi devolvida ao grupo es-
trangeiro, inclusive corn loiros e
corn honrarias, condecoraçao das
mais valiosas, das mais prestimo-
sas da nossa pátria. Hojo, tambOm,
0 Grupo alemão vom realizando
tentativas para não indenizar os
seus milhares de credores brasilei-
ros. Mas, agora, ao quo parece, 0
Govêrno quo al está não pormiti-
rá quo sojamos coloca,dos em si-
tuaçao do inforioridade, corn pre-
juizo avultado 'a oconomia do Es-
tado, do pals e, sobrotudo, para
inümeros brasiloiros. Se o Govêr-
no brasileiro permitir a protela-
cão dêste caso, a Companhia Si-

derügica Mannesmann continuará a
dispensar operários, como estd fa-
zendo no Barreiro, e destruindo
todo êsse conjunto siderUrgico, que
não pertence a ninguOm, mas per-
tence a Minas Gerais, e 0 em fa-
vor do Minas Gerais que êle deve
funcionar. Não acredito, por exem-
plo, quo o Govêrno Federal vá
pormitir quo se pordoem ao grupo
alomão 20 bilhôes do cruzeiros do
impôsto de rencla, corno ate fol
lembrado, por incrivel que pareça,
por assossOros, em reprosentação
ao Sr. Presidonte da RepUblica.
Não acredito quo, quando ha uma
reformulacão completa no impôsto
do renda em nossa Pátria, quando
firmas brasileiras sofrem todo 0
arrôcho do irnpOsto do renda e são
ameaçados Os comerciantes e in-
dustriais brasileiros, por sonogação
do impôsto do renda, e ate urn cr0-
nista social tern quo dar oxplica-
cOes do uisque quo bebe nas suas
noitadas, não acredito, ropito, quo
possa 0 govêrno brasileiro, por in.
dicaçäo do seus Orgos suporiores,
perdoar ao grupo alomão 20 bi-
lhöes do impOsto do renda. Mas,
como temos urn estudo completO
cIa repartição do impôsto de renda
no Rio do Janeiro, quo fiscalizou,
sindicou, invostigou Os nogOcios da
omprésa, o êsse ostudo estd dopen-
dendo do uma revisão quo pedi a
urn dos t0cnicos dos mais concei-
tuados do Pals, o nosso colega des-
ta Casa, Deputado Kieber Vieira de
Rezonde, em outra oportunidade,
ocuparemos novamente a Tribuna,
para tratar oxciusivamente do que
houve corn respeito ao impôsto do
renda no caso Mannesmann. Inclu-
sive, so for necosscIrio, leremos
trechos dêsse estudo.

Não rovolaremos o ostudo pr
completo, para não sermos incul-
pados da divulgação do documentos
quo possarn vir a projudicar o an-
darnento das conversaçOos ontre 0
govêrno federal e o grupo alemão.
Apenas estranharnos quo, decorrido
quase urn ano, o govêrno federal
näo tenha tornado medidas mais
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instalou na Cia. SiderürgiCa Man- indenizac5O de guerra que perten-
nesmanfl, nenhum numerdriO trou- cia 'as Orfãs e viüvas de pracinhaS
xe para a constitUicãO do capital e corn isto constitu jU o seu capital,
daquela emprêSa, que I oi constitUl- conhorme a Ata de fevereiro de
do de 75 milhöes, representadOS por 1962. E depois de 0bter do Govêr-
marcas e patentes que não perten- no brasileiro outras I acilidadeS, in-
ciam a Mannesmann alemã, o que clusive financiamentO do Banco do
mais tarde foram requeridos pela Brash, da ordem de 135 rnilhöeS,
Mannesmann, ja oito ou nove me- através dessa mesma ernprêSa
ses depois de constituida aquela "MANNEX" que, por urna circunS-
empresa. E que, no ato de cons- tã.ncia curiosa, foi adquirida pelo
tituiçao daquela emprêsa, o grupo Sr. Sigmundo Weiss, da prOpria
alernao eriganou os acionistas bra- MANNESMANN, pela irnportanCia
sileiros, inclusive os representanteS de 200 mil cruzeirOS, corn uma cláU-
do Governo do Estado, que tarn- sula de retrovenda, que foi invoca-
bern subscreverarn açöes. Assim, da pelo grupó MANNESMANN
em fevereiro, quando foi constitui- quando teve de usar de urn expe-
da a Siderurgica Manesmafln, atra-. diente para transformar aquêles
yes de urn laudo de avahiacâo bens da "MANNEX" em bens in-
que foi assinado por homens de corporadoS na constitUicäO da so-
responsabilidade do Estado do ciedade em 1962, e iá, entäO, 0 Sr.
Minas Gerais - os quais, acre- Sigmund Weis devolveU ao grupodito, foram iludidos em sua alemão, referente a "MANNEX". E
boa-fe - a Mannesmann incorpo- corn o financiamentO do Banco do

Brasil, passou êste a deter o con-
rou 75 milhöes de bens que perten-
ciam ao patrimOnio nacional, por- trOle da Cia. Siderürgica MANNES-
quo sOmente em outubro do ano MANN.0 Sr. Zangen, a que me refe-
de 1952, segundo documentO quetemos em mãos, pOde a MANNEX ri no inIcio, depois do duas tentati-
requerer o registro das marcas e vas frustradas para reaver Os bens
patentes, modificando, por uma incorporados ao patrimônio brasi-
contrafacão, aquela marca tao co- leiros, consegulu, finairnente, vir a
nhecida e usada pela Mannesmann, ter ëxito e merecia ate, cOiO me-
ou seja, o M sobreposto ao w, corn receu, uma condecoracäo do. nosso
urn circulo em volta. Mas, para Pats, recebendO por incrIvel que
.que Os Senhores DeputadoS possam pareca, em 1960, a condecoracãO da
compreender a manobra feita, não Ordem do CruzeirO do Sul. Umacerta coincidênCia existe, neste ca-
sO no ato da constituicão, rnas, so, de condecoracão. TambOm 0 Sr.
mais tarde, no registro, temos em 
nosso poder uma cOpia fotostática Sigmund Weiss recebeu do Go-do roquerimento da MANNEX, pe- vêrno, e mesmo desta Assemb101a,
dindo registro de marcas. 	

0 tItulo de "CidadãO Mineiro". MaS,
São dois documentoS que não p0- Srs. Deputados, 0 verdade que náo

dern sofrer nenhuma contestacâO podomOS lancar a culpa, nein no
porqUO são cOpias hotostaticas, co: autor do projeto, nem em nOs, De-
mo já disse, de requerifllerktO da putados, por terem agraciadoS oIVIANNEX DO BRASIL, ambas corn Sr. Sigmund Weiss, corn o tItulo de

"Cidadão MineirO". N
data de junho de 1963. ogrupo 	

äo sei ate
alemãO, na Ata constituicão da onde vai a responsabilidade do Sr.
Cia. Siderurgica Mannesmann, em Sigmundo Weiss, corno nãO sei ate
fevereiro de 1952, ja inclula estas onde vai a responsabilidade do Sr.
marcaS na cota corrospofldeflte a Jorge Sorpa, como tambOm não sei
75 milhöes de cruzeiros. 	

ate onde vai a responsabihidade do
Mas, Sr. Presidente, a IvIANNES Dr. Machado Freire, mas, tambOm

MANN, desse modo, recebeu uma no sei se a nossa atuacão nessa
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severas que possthilitem a solu-
ção para o pagamento das dividas,
tambëm para pagamento do im-
pOsto de renda devido, ou, entào,
näo havendo o pagamento imedia-
to, que se prqcesse desde logo a
execuçâO da dIvida. Estamos can-
sados de ver firmas em dificulda-
des serem processadas pelo Impôs-
to de Renda todos os dias; e disto
damos testemunho, p015 somos ti-
tular de urn cartOrio privativo dos
Feitos da Fazenda. Entretantp, corn
a Companhia Siderürgica Mannes-
mann, porqueperteflce a urn gru-
0 estrangeiro, se faz esta contem-

placâo: rnanda-se embaixador a
Dusseldorf; volta embaixador de
Dusseldorf ao Brasil e, nesta len-
ga-lenga, nern recebe o IrnpOsto de
Renda, nem recebem os tomadoreS
de tItulos da Mannesmann- Corn
essa delonga, vemos a desmoraliza-
ção daquela Companhia que cons-
titui, sem düvida alguma, uma po-
tência siderürgica do nosso Estado.

Mas, Sr. Fresidente e Srs. De-
putados, ninguém pode entender o
caso da Mannesmann, sem distin-
guir bern três emprêsas: a Mannes-
mann AG, firma alemä de Dussel-
dorf, a Companhita Siderürgica Man-
nesmann, firma brasileira do con-
junto industrial da Mannesmann,
Barreiro, e a Mannex, firma brasi-
leira, no Rio de Janeiro.

Destas três firmas, a menos f ala-
da é a Mannex. Mas, ela e como
que o parafuso principal dessa en-
greflagem corn clue consegUiram
fbrmar esta chantagem internaciO-
nal que foi a participacãO do Gru-
po Alemão no empreendirnento da
Mannesmann. Foi ela que traba-
lhou em silêncio. Ouvia-se falar na
Mannesmann Alemä, poderosa, co-
nhecida no mundo inteiro, corn fi-
liais em quase todos os paises; ou-
via-se falar na Companhia Siderür-
gica Mannesmann do Barreiro, pa-
ra cuja fundação no se incorpo-
rou urn Unico marco, rnas, em fran-
ca expansão. Isto, alias, consta do
relatOrio apresentado pelo General
S'algueiro, encarregado de apurar

as irregularidades: nenhum marco
entrou na constitu.icäo do Capital
da emprêsa. Temos documentos
comprobatOrios, ternos o histOricO.
A esta mesma concluSãO chegou
também o General Sahgueiro, atra-
yes da CornissãO de Sindicãncia e,
forcosameflte, a esta conclusãO che-
gará também a Comissão Parla-
mentar de Inquérito, instaurada no
Congresso Nacional.

Mas, falévamos sObre a Mannex,
a menos vista, a que nãO aparecia
a que agia em silêncio; foi ela quo
realizoU a proeza, o passe de ma-
gica, de fabricar capital estrangei-
ro corn recUrsos, exolusivamente
nacionais. For incrivel que pare-
ca Sr. presidente, que ela obtives-
so êstes recursos em estabeleci
mentos bancários partibulares, am-
da se poderia admitir. Mas, ela f 01
obtê-105 onde? - No Banco do
Brasil, para a fundacãO da prOpria
Cia. Siderurgica Mannesmann, sob
a denommflacâo de "Comércio In-
düstria Mannex Ltda. ".

Os seus fundadores erarn antigoS
funciOnáriOs da Mannsmann Ale.
m§,, Srs. Aifrea Hermann, Jacques
Hertof, em colaboracao corn uma
firma americana, corn sede em No-
va York, charnada Cipnan, clue
era americana, rnas pertencente ao
mesmo grupO alemao de Dussel-
dorf. No entanto, a Mannex, atra-
yes dêstes dois antigos funcionériOs
da Mannesmann alernä no Brasil
e atravéS desta firma americana
sediada em Nova York e de pro-
priedade da Mannesmann alemã,
pertencia inteira e integralmeflte a
Mannesmann de Dusseldorf.

Mas, havia uma razâo especial
para a fundacâo de ManneX. E
que, em janeiro, por interferêflcia
do então Deputado Afonso Arinos,
o Grupo Mannesmann yin frustra-
da a tentativa que vinba planejando
para recuperar os bens que possuia
no Brasil que, corn a Guerra, ha-
viarn sido incorporados ao Patri-
mônio Nacional, inclusive marcas
e patentes, a que já me referi, ante-
riormente. Näo sO falliaram na or-

dem administrativa, mas também
na ordem legislativa ,através do re-
curso do projeto do Deputado Ci-
rilo Junior. o piano da Mannes-
mann consistia em apresentar al-
guns testas-de-ferro brasibeiros e
argentinos, como pretensos pro-
prietdrios daquelos bens, a firn de
quo fOssem desincorporados do Fa-
trimOnio N.acional. Como já disse,
näo conseguiram 0 seu intento e,
vendo definitivamente perdida aque-
la firma, Tubos Mannesmann S/A
resolverarn, entã.o, fazer a rnesma
tentativa através da Mannex. Fo-
ram modestas as prirneiras atua-
çOes da Mannex em nosso Pals.. No
ano de 1951, esta firma, quo hoje
dispöe e manobra milhöes e mi-
lhöes de cruzeiros, naquele ano,
apresentava urn lucro irrisOrio de
17 mil cruzeiros. Mas, se era pouco
o lucro financeiro da emprOsa, as
ambiçOes do grupo Mannesmann
representavam muito Necessita-
yam, portanto, do multiplicar pro-
fundamente a atuacâo da Marinex.
Naquela epoca, o Grupo alernão era
presidido por Wilhelm Zangen.
Confessou Zangen quo "depois do
1945, atravessando os tempos difI-
ceis da Alemanha, nossos empreen-
dimentos ficaram reduzidos a cm-
zas", rememorando a perda das
Usinas Mannesmann na Inglaterra,
na Itdbia, na Checoslovaquia. Per-
demos tudo quanto havlamos cons-
truido fora da Alernanha". No en-
tanto, não havia desistido da in-
tencão do presidir o Grupo Man-
nesmann internacional. Parece, Sr.
Presidente, ate uma certa seme-
lhança corn o estilo comunista in-
ternacional. Mas, como dois extre-
nios se tocam, talvez as duas téc-
nicas possam ser aplicadas nos dois
casos. Mas, pensava Zangen: como
obter recursos para OS empreendi-
mentos, quando as prOprias usinas
da Alemani-ia se encontravam em
ruinas".?

Me mesmo responde e adver-
to: a farsa e a fantasia de urn
diretor rão devem ser subestim?-

das. Assim, Zangen, por volta de
1950, foi avisado pebo seu colega,
Walter do tab, de quo havia des-
coberto no Brasil urn alemao, o Sr.
Sigmund Weiss, quo estava subme-
tendo projetos de grande abcance e
que estas propostas poderiam Ces-
pertar o nosso intorêsse (interês-
so do grupo alemão). A proposta
do Sr. Sigmund Weiss tinha. o so-
guinte alcance: realizar e construir
urna indüstria sidorilrgica no Bra-
sib, entrando apenas corn a fanta-
sia; o dinhoiro, a matéria-prima,
a mâo-de-obra, a enorgia e tudo
rn:ais bhe seriam fornecidos pelos
prOprios brasileiros. Mas poderia
o grupo abemão acreditar em tal
fantasia? Teve suas ddvidas. Mas
concordou corn a proposta e usou
do urn ardil. Precisava de urn tos-
ta-de-ferro, mas al jd nâo seria
urn testa-de-ferro nacional e sirn
urn abemão. E quern seria êste tes-
ta-de-ferro? 0 melhor seria aquebe
quo firmou a proposta destas faci-
hidades ao grupo alemão. Assim,
em 1951, o Si. Sigmund Weiss ad-
quiriu da Mannesmann aiemã to-
das as cotas da Mannex, na impor-
tância de Cr$ 200.000. 0 grupo abe-a
mao, não querendo correr o riscc
de ceder graciosarnente estas acOes
da Mannex, no valor de Cr$ 200.000,
ao Sr. Sigmund Weiss em troca
do urna opcão, efetou corn êle urn
negOcio corn a cláusula de retro-
venda. Assim, mais tarde, tendo se
concretizado o parquo industrial do
Barreiro, o grupo abernão retomou,
já em fins de 1952, o contrObe da
Mannex.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
informa ao nobre orador que S.
Exa. dispOo do 5 minutos para o
tCrmino de sua oracão.

O SR. JORGE FERRAZ - Obri-
gado, Sr. Presidente. Mas, houve,
assim, o perlodo de 1 ano em que
a Mannesmann alernã, agindo no
Brazil, por intermOdio Ua Mannex,
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de xou Sigmund Weiss na presi-
dência da Siderürgica Mannesmann.
Isso indicou que o grupo alemão
está ciente de que a Mannex iria
enfrentar e näo estava disposta a
énfrentar êste risco; deixou corn o
Sr. Sigmund Weiss... Se a mano-
bra fOsse revelada e estourasse o
escândalo, o Unico atingido seria o
Diretor e proprietdrio da MANNEX,
algo parecido corn o paralelo dos
titulos. Como o paralelo dos titu-
los não deu certo, a Mannesmann
aiemä jogava a culpa em cirna dos
diretores brasileiros. Mas, esta-
riam Os diretores brasileiros mau-
comunados corn o grupo de Dus-
seldorf? Não sabemos, mas tudo
indica que sirn. 0 que podernos
afirmar d que o grupo de Dussel-
dorf sabia que os diretores brasi-
leiros tinham . entrado no par alelo.
Assim, Sr. Presidente e Srs. Depu-
tados, tudo leva a crer que o grupo
alemão estava c.nsciente de que
era uma taref a arriscada e deixou
que o Sr. Sigmund Weiss, atra-
yes da MANNEX, fizesse a mano-
bra, Para obter, inclusive, o finan-
ciamento do Banco do Brasil. A ta-
refa perigosa era a fundaçäo da
Cia. Siderürgica Mannesmann em
fevereiro de 1952, corn o capital de
400 milhöes, dos quais a MANNEX
subscreveu a maioria das açôes, re-
presentando 210 milhôes. Para pa-
gar êstes 210 milhôes, a MANNEX
obteve ernpréstimo no Banco do
Brasil, de 135 milhôes. 0 restante
do capital foi subscrito corn a alie-
nacão de marcas e patentes que ha-
viam pertencido it antiga Mannes-
mann do Brasil, e que se incorpo-
raram ao patrimônio nacional. Ela
quis, então, legalizar, posteriormen-
te, esta manobra, pedindo os tais
registros da marca Mannesmann.
o Banco do Brasil concedeu it
MANNEX urn emprdstimo dos
mais irregulares de SUa vida finan-
ceira. Emprestou a uma firma,
ccm capital de 500 contos, cêrca de
135 milhôes, e recebeu corno garan-
tia apenas a caução das acôes a se-
rem adquiridas na constituicão da

Cia. SiderUrgica Mannesmann. As-
sim, o di.nheiro do empréstimo foi
usado Para comprar a suaprOpria
garantia. 0 fato foi tao escanda-
lcso na época que 0 Deputado José
Bonifdcio consideroU tratar-se do
major "panama" da America do
Sul e o prOprio Sr. Barreto Pinto,
num dos bilhetes que então publi-
cava na imprensa, dirigidos ao Pre-
sidente Vargas, considerou-O como
urn dos mais perigosos negócios ja
reallzados. A Carteira de Crédito
Agricola e Industrial recusoU-Se a
assinar tal financiamento. Dal se
pergunta: Se 0 empréstimO era pa-
ra urn empreendimentO industrial,
por que não foi feito pela Cartei-
ra de crédito industrial? For que os
Diretores da Carteira se recusaram
a fazer o empréstimo de 135 ml-
lhöes? A direçäo do Banco do Bra-
sil encaminhoU então Carteira de
Crddito Geral que tambérn recusoU.
Então, onde foi feito êste emprdsi-
mo? Foi feito no prdprio gabinete
do Presidene do Banco do Brasil.

Mas, Senhor Presidente, Srs.
Deputados, em que consistia, na
constituicao dêste capital, a apro-
pria.câo indébita? Ela consistia exa-
tamente nestes 75 rnilhöes. 0 de-
creto-lei n.° 6.915, de 1944, que
rnandou incorporar ao patrirnôfliO
nacional as marcas e patentes dos
poises inimigos, determiflOu, no seu
artigo 3.0, que as mesmaS ficarialri
sob a administracãO do Banco do
Brasil, 0 qual poderia, segundo 0
art. 40, mediante prévia autoriza-
çâo do Govêrno, facultar a sua
transferência a terceiroS, cabendo
ao DepartamentO Nacional da Pro-
priedade Industrial fornecer ao
Banco do Brasil os esclarecimefltos
e informacöeS de que êste necessi-
tasse.

Corn tOdas estas atribuicöeS, o
Banco do Brasil permafleCeU omis-
so, quando a "MANNEX" se apro-
priou indèbitameflte das marcas
"MANNESMANN" e "W", que se
achavam incorporadas ao patrirnO-
nio nacional e, porantO, sob su
aclrninistracaO

A "MANNEX" se apropriou mi
punemente de tais marcas e pagoi
corn elas Os restantes 75 milhöes

0 SR. PRESIDENTE -. A Mes
informa ao nobre orador que
tempo de S. Exa. estd esgotado.

0 SR. JORGE FERRAZ - Tel
minarei logo, Sr. Presidente.
subscricão do capital pela Manne:
foi assim obtida no Banco do Err
sil, da qual foram retirados cor
estranhével irregularidade 135 m
lhôes em dinheiro e 75 milhöes co]
respondentes a marcas e patentes
Ficou, pois, a MANNEX corn 21
niilhöes em açôes cia Cia. SiderUx
gica MANNESMANN de Belo Hon
zonte. Que fez corn essas acôes?

Primeiramente, enviou 75 milhôe
Para a MANNESMANN A. G., ci
Dusseldorf. Obedeceu, assim,
ordem expressa enviada pela Ale
rnanha, em carta datada de 5-3-195:
assinada pelo Sr. Eisembraum. N
carta, o Sr. Eisembraum frisa a
prezado Sr. Weiss que a transferêr
cia dos 75 milhOes Para a Alemr
nba deveria ser registrada pelas at
toridades brasileiras, a fim de qu
fOsse dada permissão Para o pagr
mento de dividendos Para a AlE
manha.

Essa carta, Sr. Presidente e Srs
Deputados, estd em poder da C
missão Federal de Investigacöe
presidida pelo General Salgueiro.

Sr. Presidente e Srs. Deputado
como pretendemOS, em outra opo:
tunidade, voltar ao assunto, inch
sive Para divulgacäo de mais doci
mentos que possuImos, suspend
mos, neste instante, nosso discui
so, prometendo voltar em outr
oportunidade, certo de que, se e
tamos usando a Tribuna, é porqt
temos conhecimento de que o err
baixador enviado de Dusseldoi
trouxe urna proposta que consid
ramos ridicula, ja havendo, inch
sive, manifestacôes de membros d
prOpnio Govêrno e de representai
tes dos tornadores de tItulos, pr
posta irrisdria, contrdria aos mt
rêsses dos tomadores de titulo
fundarnentalmente contraria ac
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interêsses do nosso Estado e da

u nossa Pdtria. Por que receber Os,
tomadores de titulos 50 ou 70% do

a que investiram, se o Govirno do
o Estado prornete pagar tudo, inclusi-

ve o ImpOsto de Renda? Alertamos
0 Govêrno através do seu lider nes-
ta Assembléia, que teve a deferên-

x cia especial de ouvir o nosso dis-
L- curso e que, certamente, levard ao
o Sr. Governador as nossas denün-

cias, inclusive, de que estamos de
- posse de documentos estarrecedo-

res, que levarão o Govêrno do Es
0 tado a tomar providências mais
-- enérgicas, do que aquela da apre-
1- sentacao de proposta do Govêrno

Federal, Para resgate dos titulos da
a MANNESMANN.

- Esgotada a hora destinada a
aa l. parte da Reunião, passa-se a

- 2.' FARTE DA ORDEM DO DIA
3,	 0 SR. PRESIDENTE - A Mesa
a informa que terminard hoje, as 24
o horas, o prazo de três dias Para a
L- apresentação de emendas ao Pro-
- jeto n.' 3.580, do Sr. Governador
r- do Estado, que cria urn cargo de
.e Diretor cia Caixa Econômica do Es-
- tado de Minas Gerais.
-	 0 SR. JOAO BOSCO - (Pela or-

lem) - Sr. Presidente, acabamos
de assistir a belo e sdrio discurso

> proferido pelo Sr. Deputado Jorge
S, Ferraz, que tratou de assunto do

major interêsse pUblico e da cole-
S, tividade rnineira Fodemos cons-
r- tatar, desde o inIcio cia fala de S.
i- Exa., que, infelizmente, o Plendrio
- se encontrava vazio. Não ha.via in-
a- terêsse, por. parte da Maioria dos
r- Srs. Deputados desta Casa, em to-
'a mar conhecimento de assunto tao
S_ relevante. Quero chamar a atericão
Le Para urn detaihe: é que temos, hoje,
i- uma pauta Para ser votada, na qual
f estão relacionados vdrios projetos
a- do interêsse do Govêrno e apenas 0

1- Sr. Deputado José Luiz Baccarini,
Lo dos mais assiduos e freqüentes nes-
t- La Casa, pertencente a Bancada Go-
)- vernista, se encontra presente.
e- Não havendo, Sr. Fresidente, mi-
s, mero Para prosseguimento cia yota-
)S çao e discussão dos projetos 1 soli-
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cit0 de V. Exa. encerre, de piano
a presente Reunião.

ENGERRAMENTO

o SR. PRESIDENTE - A Mesa
verifica, de piano, falta de "quo-
rum" para o prosseguimento dos
nossos trabaihos. Assim, encerra a
Reunião e convoca Os Srs. Depu-
tados pa;a a Ordinária de amanhã,
dia 14, as 14,00 horas, corn a Se-
guinte Ordem do Dia

ORDEM DO DIA

14-4-66

1.a, Parte

Das 14 as 15 horas:

Leitura e aprovação da Ata.
Expediente, inclusive leitura e

apresentação de pareceres, proje-
tos, comunicacOeS, requerimentos e
iridicacoes.

Das 15 as 16 horas:

Discussão e votação de pareceres,
1...	 requerimentos, comunicaçöes e in-

dicacôes.
Discussão e votacão de redacôes

finals.

2.4 Parte

Das 16 as 18 horas:
3 4 discussão do Projeto fl.0 3.4831

65, do Sr. Governador do Estado,
o qual dispôe sôbre a concessão de
auxIlio financeiro a Federação Mi-
neira de Futebol de Sa.lão.
3a discussäo do Projeto n.c 3.5271

66, do Sr. Governador do Estado,
o qual concede pensão a viUva de
Simeão Pena do Faria.

2.a discussão do Proj eto n.° 3.480!
65, do Sr. Governador do Estado,
o qual cria Ginásio Industrial Es-
tadual na cidade de Itaüna.
• 2.a discussão do Projeto n.° 3.5181
6, do Sr. overnador do Estado

o qual cria o Coiëgio Estadual
"Professor Gabriel Mandacaru", na
cidade de Diarnantifla.

l.a discussão do Projeto n.° 3.5821
66, do Sr. Governador do Estado,
o qual cria a Escola de Belas Ar-
tea e Artes Gráficas de Belo Hori-
zonte e contém outras providên-
c.ias.

1.4 discussão do Projeto fl. 0 3.5781
66, do Sr. Paulino Cicero, o qual dd
denominação ao Ginásio Estadual
de AntOnio Dias.

l. discussão do Projeto fl.0 3.5791
66, do Sr. Ledo Borges, o qual de-
clara de utilidade püblica o Dire-
tOrio Central dos Estudantes da
Ufliversidade CatOlica de Minas Ge-
rais.

2.a discussão do Projeto fl.0 3.5571
66, do Sr. Jairo Magalhães, o qua)
reconhece de utilidade pliblica a
Fundação Serdfica de Educação da
ParOquia de Nossa Senhora do
Pompéia, corn sede no MunicIpio
de Belo Horizonte.

2. discussão do Projeto n.° 3.5581
66, do Sr Manoel Costa, o qual
dci a denominação de "Professor
Fdbregas" ao Gindsio Estadual cia
Cidade de Lumindrias.

2.a discussão do ProjetÔfl.° 3.5621
66, do Sr. Cicero Dumoñt, o qual
reconhece de utilidade püblica o
Centro Educacional de Belo Hori-
zonte.

2.4 discussão do Projeto n.° 3.5651
66, do Sr. Wilson Modesto, o qual
dci a denominacão de "Presidente
Joäo Pinheiro" ao Gincisio Estadual
de Santos Dumont.

3 •a discussão do Projoto .Q

3.43465, do Sr. Joaquim do Mello
Freire, o qual autoriza o Poder
Executivo a fazer doacão de terre-
flO a Cooperativa de Cafeicultores
de Passos.

3•4 discusão do Projeto n.° 3.5421
66, do Sr. Jairo Magaihães, o qual
concede o titulo de "Cidadão Ho-
norcirio de Minas Gerais" aos en-
genheiros Orfila Lima dos Santos
e Genisio Crv?,1hQ Barroso,

O Sr. Presidente cofivoca, ainda,
para a Extraordiriciria do mesmo
dia, 'as 20,30 horas, corn a seguinte
Ordem do Dia:

ORD'EM DO DIA

Reurnão Extraordinãria

14-4-66

As 20,30 horas:

Discusão dos vetos totais opostos
'as ProposiçOes de Lei nos.:

2. 77, que autoriza 0 Govêmo do
Estado a conceder auxfiio financel-
ro it Escola de Servico Social do
Minas Gerais, cia Universidade Ca-
tOlica do Minas Gerais.

2.774, quo concede auxilio de
Cr$ 1.000.000 (hum milhão do cru-
zeiros), para conclusão das obras
do construção do Hospital Geral de
São Lourenco.

2.776, que autoriza o Govêrno do
Estado a conceder auxIlio financei-
ro 'a Santa Casa da cidade do Pe-
dralva.

2.811, quo autoriza o Govêrno do
Estado a conceder urn auxilio fi-
nancoiro aD Asio "João Emilio",
da cidade do Juiz do Fora.

2.862, quo autoriza o Govern 0 do
Estado a conceder auxilio finan-
coiro de Cr$ 10.000.000 (des mi-
lhöes de cruzoiros), ao "Seminário
Santo macb", dos Padres da Corn-
panhia do Jesus, corn sede em Belo
Horizonte.

2.a discussão do Projoto fl.0 3.480
65, do Sr. Governador do Estado,
o qual cria Ginásio Industrial Es-
tadual na cidade do Itathia.

2.Q, discussão do Projeto fl.0 3.518
66, do Sr. Governador do Estado,
o qual cria o Coiégio Estadual "Pro-
fessor Gabriel Mandacaru", na ci-
dade de Diarnantina.

- Levanta-se a Reunião.
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Neto - Altair Chagas - Alvaro Sa-
les - Alvimar Mourão - Anibal Tei-
xeira - Artur Fagundes - Ataliba
Mendes - Athos Vieira de Andrade
- Aureliano Chaves - Batista Mi-
randa - Benedito Xavier - Carlos
Eloy Carlos Megale - Cicero Du-
mont - Dalton Canabrava - Delson
Scarano - Dermeval Pimenta Fi-
iho - Domingos JOrio - Expedito
Tavares - Florivaldo Dias - Ge-
raldo Quintão - Gerardo Grossi
- Hermelindo Paixäo - Homero
Santos - Hugo Castelo Branco -
Ibrahim Abi-Ackel - Jairo Maga-
lhães Jarbas Medeiros_- Jeho-
vah Santos - Jorge Ferrz - Jor-
ge Vargas - João Bôsco - João
Vaz - Joaquim de Melo Freire -
José de Castro - José Luiz Bacca-
rini - José Maria Magalhães -
Lélis Chaves - Lücio de Sousa
Cruz - MaurIlio Cambraia - Luiz
Junqueira - Manoel Costa - Ma-
ria Pena - Martins Silveira - Ni-
canor Armando - Nunes Coelho
- Odilon Rodrigues - Orlando
Andrade - Paulino Cicero - Pi-
res da Luz - Rayrnundo Alberga-
na - Raul Fernandes - Salim
Nacur - Sebastião Anastácio -
Sette de Barros - Sinval Boaven.
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Melgaco - Waldir Morato - Wal-
domiro Lobo - Walthon Goulart
- Wilson Chaves - Wilson Mo-
desto e Wilson Tanure

- Corn a presença de 70 Srs.

Deputados, o Sr. Presidente de-
clara aberta a Reunião.

ATA

O SR. RENY RABELLO (2. 0 Se-
cretário) - Procede a leitura da
Ata da Reunião anterior que, sem
observaçOes, é aprovada.

EXPEDIENTE
O SR. JOAO NAVARRO (1.0 Se-

cretário) - Lê Expediente cons-
tante da seguinte matéria:

OFfCIO N9 1.042

Belo Horizonte, 28 de marco de
1966.

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

Tenho a honra de acusar o re-
cebirnento do OfIcio n° 337/66/GP,
de 4 de marco corrente, em que
Vossa Excelência, encaminhando
Parecer da Comissão de Consti-
tuição, Legislacão e Justiça sôbre
o Projeto n° 3.506/66, em anda-
mento neski, egrégia Assembldia,
solicita 0 pronunciamento do Exe-
cutivo a respeito da matélia nêle
contida.

Em resposta, cumpre-me infor-
mar que o mencionado Proj eto n°
3 . 506/66 não se revela oportuno,
porquanto, em face do disposto
no Artigo 94 da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional, os
Orgãos técnicos da Administracão
vêrn de opinar pela total reformu-
lacão da medida, visando a esta-
belecer flOVOS critérios que, atra-
yes da concessão de bôlsas de es-
tudo, irão beneficiar o aluno que
não dispôe de recursos para fre-
qüentar estabelecirnento de ensi-
no particular.

Sirvo-me do ensejo para mani-
festar a Vossa Excelência os pro-
testos de minha cordial estima e
distinta consideração.

(a.) Israel Pinheiro da Silva -
Governador do Estado de Minas
Gerais.

- Ciente. Publicar.
A Comissão de Justica.

OFfCIO

Rio de Janeiro, 29 de marco de
1966.

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

Em referência ao Oficio n° 4.079
/65/OG de 23 de novembro pro-
ximo passado, dessa digna Assem-
bléia, comunico a Vossa Excelén-
cia que as informaçOes constantes
no Requerimento que o capeou,
serão prazerosamente prestadas,
apes o estudo da matéria por urn
relator prèviamente designado -

Prometendo voltar a presença
de Vossa Excelência tao logo seja
a matéria votada nesta Casa,
apresento-Ihe os protestos de eIe-
vada estima e consideração.

(a.) Agenor Teixeira de Maga-
lhães, Secretãrio Geral da Ordem
dos Advogados do Brasil.

- Ciente. Publicar. -
A Comissão de Justica.

TELEGRAMA

Salvador, 12 de abril de 1966.
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléla Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Tenho honra cornunicar Vossên-
cia haver esta Assembléia dia sete
corrente em sessão solene instala-
do seus trabalhos ordinários pre-
sente Legislatura tendo compare-
cido Governador Estado leu Men-
sagem Governamental Ats Sds pt

(a.) Jutahy Magalhães, Presi-
dente Assembléia Legislativa.

- Ciente. Publicar e agradecer.

COMEMORAçAO DO 21.° ANI-
VERSARIO DA TOMADA DE

MONTESE

O SR. PRESIDENTE - A primei-
ra hora cia Reunião de hoje é des-
tinada a hornenagear as tropas
brasileiras que, no Veiho Mundo,
na Itélia, honraram a nossa ban-
deira, nas lutas de Montese e Mon-
te Castelo e em outras oportuni-
dades.

555' Rewiiião OrdiMria cia Assembléia Legislativa, aos
14 de abril de 1966

PRESIDENCIA DOS SRS. BONIFAClO DE ANDRADA E
FLORIVALDO flAB
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N0MEAcA0 DE COMISSAO

Assim sendo, nomeio unia Comis-
são constituida dos Srs. Deputados
Manoel Costa, Sebastião Anastácio
e Maria Pena para introduzir no
Plenário as autoridades militares,
•que Se encontram no Gabinete da
Presidência e que irão assistir 'a
presente Reunião.

(As autoridades civis e milita-
res são introduzidas em Plenãrio).

Convido para participar da Mesa
0 ilustre Gal. DiO;scoro do Vale, o
ilustre Gal. Carlos Guedes e 0 ilus-
tre Cel. Falcão.

A Mesa, para honra da Casa, re-
gistra a presenca de vãrios ex-
. combatentes da tropa brasileira
da FEB e, principalmente, do Pre-
sidente da Associacão dos Ex-
-Combatentes, Sr. Orlando Fer-
reira.

Tern a palavra 0 nobre Deputa-
do Reny Rabello, ex-Combatente
das tropas da FEB.

0 SR. RENY RABELLO - Exmo.
Sr. General DiOscoro do Vale, Co-
mandante da ID-4; Exmo. Sr. Ge-
neral Guedes, Comandante da 2.
Região Militar, sediada no Estado
de São Paulo; Exmo. Sr. Coronel
Falcão, Cmandante cia Policia Mi
litar de Minas Gerais; Exmo. Sr.
Major Joel Lopes Vieira, represen-
tante do Comandante, Cel. Ama-
deu Mártire, do 12.0 R.I.; Exmo.
Sr. Vladislau Saglona, digno Pre-
sidente da Associacão dos Polone-
ses Livres do Brasil; Sr. Presiden-
te Orlando Ferreira, da Associacão
do s ex-Combatentes do Brasil,
Secão de Belo Horizonte; Srs.
Membros da Associação; Sr. Pre-
sidente, Srs. D'eputados, neus
queridos companheiros ex-comba-
tentes da FEB.

Na singular signiiicacão desta
solenidade civica, honrou-me a
distincão dos meus nobres colegas
para saudar as gloriosas Fôrças
Armadas que integraram 0 COn-
tingente das Fôrcas Expedicioná-
rias Brasileiras que lutaram na

Quis 0 destino, nessa nova epo-
Sogunda Guerra Mundial.

ca brasileira, que se encontrasse
no Palácio da Liberdade corn a
própria histOria da Pãtria, quan-
do juntos, nós e o Sr. Presi-
dente da Repüblica, ajudamos a
escrever corn o nosso Sangue e sa-
crificio, nos campos nevados e
sangrentos da velha Itália, a mes-
ma histOria, rnoldada nos mesmos
sacrifIcios.

Jamais esquecerei esta genero-
sidade, a de falar como membro
da Assembléia a V. Exa., Senhor
General DiOscoro do Vale, para,
em sua pessoa, saudar tambdm 0

•mais legitimo dos Presidentes, por
ter emprestado o seu sangue na
defesa da integridade de nosso
solo e aos Pracinhas que soube-
ram cuniprir honradamente sua
missão.

Ainda bern vivo na minha me-
mona o sangrento episOdio que so
iniciara, 'a véspera da tomada do
primeiro grande combate, entre
Os valorosos soldados do 119 R.I.
e Os alemães nazistas, no episOdio
de Monte Castelo, a 29 de novem-
bro, tendo ao seu lado 0 1° Bata-
lhão do. Regimento Sarnpaio, sob
o comando do Major Uzeda.

Pertencia eu, Sr. Presiden-
te e caros colegas, iao Pelotão de
Reconhecimento do 11 0 R.I., su-
bordinado it Companhia-de Co-
mando, sob as ordens do Tenente
Danton Pescadinha e do Capitão
Rod arte.

Recebi, então, a incumbência de
seguir em jipe, onde estava mon-
tada uma metraihadora anti-aé-
rea, p nto 50, e de levar o então
Major Bizarria Mamede ate a li-
nha de frente, justarnente corn
outro jipe que conduzia 0 Cel.
Comandante e o Ten. Cel. Sub-Co-
mandante do 11 9 R.I.

Chegando 'a localidade de Porre-
ta Termi, ao cair da noite, inicia-
mos galgar a serra lamacenta e
sob forte chuva, que n-s levaria
'as proximidades de Bombiana.

Nessa noite ainda, quase uma
hora cia manhã do dia 29 de no-
vembro de 1944, fomos surpreen-
didos pelo batismo de fogo mimi-
go. 0 então Major Mamede, 5-3

de operaçöes do 110 R.I., não se
abalara, ante a fünia aIemã e mos-
trcu sua bravura ao se desdobrar
em trabalhos, planos, ordens de
defesa e contra-ataque, em face
d0 primeir) recuo estratégico que
teria sido levado a efeito pelas nos-
sas tropas.

Naquela noite, tantos foram Os
feridos e mortos que recebi ordens
diretas do Major Mamede, hoje
General Comandante cia Vila Miii-
tar, para que auxiliasse sem de-
mora a Cruz Vermelha, no socor-
ro aos feridos.

Daquele dia, o boletim quo pas-
so a dar conhecimento a Assern-
bléia: "Finalmente no dia 21 des-
te mêo o Sampaio conquistou e
ocupou o Monte Castelo".

Foi 0 término de uma longa
odisséia que custou o sangue, a
'Ada e o safrificio de inUmeros ca-
maradas nossos.

0 Monte Castelo ja se tinha
tornado uma verdadeira obsessão
em nossos espiritos e sua conquis-
ta uma questão de honra, para o
Eampaio e para a F.E.B.

Durante pouco menos de três
meses, corn pequencs periodos de
intermitência, o Regimento Sam-
palo tove seus elementos emprega-
d-s sucessivamente na frente do
Catelo, para agora, corn todos
êles reunidos, quebrar o encanto
do "Monte Simplon" e conquistar
mais uma inscnicão gloriosa para
o seu estandarte.

A 29 de novembro do ano pas-
sado foram lancados os primeiros
elernentos do Sampaio contra o
Monte Castelo.

Era o prirneiro batalhão, sob 0
comando do Major Uzeda, recdm-
-chegado cia nossa ültim:a area de
treinamento, que ao lado do 39
Batalhão do 110 R.I. teve seu ba-
tismo de fogo nesse ataque.

De tod s já são bern conhecidas
a bravura e gaihardia, de que de-
ram provas os homens do Sam-
paio naquela operação.

Enfrentando pela primeira vez
urn inimigo astuto e experirnenta-
do, tendo manchado durante tôda
a madrugada que precedeu o ata-

que, batido pela tennivel barragem
do morteiro desde os prirneiros
mcvlmentos, ainda assim, o pri-
meiro batalhão avançou desassom-
bradarnente e sO voltou 'a base de
partida, por ter recebido ordern e
depois de ter perdido quase urn
têrco de seu efetivo na pnirneira
linha de cornbate.

Estão ainda bern vivas em nos-
sa lembrança as figuras do Capi-
tao Salvador Mandim, 10 Tenente
José Alipio de Carvalho e do Sol-
dado Francisco de Moura Paula
Pinto, que pagaram corn sangue 0
preco de sua bravura, e de tantos
outro5 que corn a beleza e o des-
prendirnento de sua conduta or-
naram aquela jornada de gloria e
sacrificio para o Sarnpaio

Doze dias depois, a 12 do dezern-
bro, voltava a nossa tropa, agora
representada por todo 0 Regimen-
ti rnenos 0 P Batalhão, a atacar
o Monte Castelo.

Trazidos poucos dias de outra
frente de combate, enfrentando a
lama e a chuva que se conjugaram
contra nOs, enfrentaram, o 2 0 e o
3Q Batalhão, o Monte Castelo, na-
quela terrivel jornada.

0 inimiga, prematuramente des-
perto, corn seus fogos do rnetra-
lhadora, barragens aj ustadas de
morteiro, procurou impedir nossa
progressão desde o sen inicio, rnas
nada conseguiu deter flosso impe-
to inicial. Através do espoucar das
granadas e o rasgar sinistro das
"lurdinhas" o segundo batalhão
investe contra C. Vitelline e con-
segue lançar 2 de seus pelotSes
além daquela formidável organi-
zacão, enquanto o 3 0. num arran-
c0 indomãvel, ava,nca pela esquer-
cia e chega quase 'a crista.

Ja nos pnirneiros meses do ano
seguinte, tivemo 5 que enfrentar
corn todo patriotismo e coragem a
bataiha de Montese, tomada all-
nal em 14 de abnil, onde ate mes-
mo fôra empregada arrna branca
e os carros de assalto se suceden-
d3 em avanços vagarosos e firmes,
corn perda de urn déles que fôra
totalmente destruido pelas bazu-
cas inimigas.
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A tudo assistirnos em silêncio,

corn fé em Deus e nos destinos do
povo brasileiro, e coraj osamente,
em equipes-relãmpago, iamos con-
quistando casa por casa, dian-
te do recuo dos aleinães, batidos
fortemente pelas artilharias pe-
sadas, brasileiras e inglésas, que
nos apoiaram, como também e
principalmente pela valorosa FAB,
cujos companheiros pilotos, não so
do alto metraihavam o inimigo,
corno também I aziam despejar so-
bre 61es milhares de bombas, mos-
trando a violenta luta de Montese.

Foi urn episódio indescritivel
onde se confundia ate mesmo a
hierarquia; onde a raiva se mis-
turava corn o patriotismo; onde 0
mêdo se transformava em bravura
e coragem, para nesse ambiente
de cooperação conquistarmos uma
das posicOes mais dificeis corn
que nos defrontamos no solo ita-
liano.

Mas tudo isto não foi em vão,
embora ainda hoje muitos herOis.
espôsas e Iilhos na orfandade, não
conseguiram ainda urn lugar no
seio da própria sociedade.

Deus olha por todos nós e em
breve, temos certeza de que sere-
rnos meihor compreendidos.

Quantos jovens pals de familia,
estudantes e lavradores, j ogaram
naqueles episódios sua mocidade,
no ascendrado amor ao Brasil e
nos destinoS do nosso povo, pou-
pando esta nação abençoada das
garras totalitárias.

Hoje, estamos numa fase tran-
sitOria, onde se avultam dificul-
dades de tôda sorte, mas temos fé
em Deus, porque a paz social é
sOlida, como esperamos seja, em
breve, sOlida a economia do nos-
so povo, o regime democrático, em
cujo nome tantos ficararn tomba-
dos na lama e na neve dos veihos
campos do solo europeu, como ban-
deira de nosso ideal e simbolo de
amor ao nosso Pals.

NOs não faltamos a Pátria, por
isto temos fé em que ela não nos
faltará".

Terminando minhas palavras.
Sr. General DiOscoro do Vale e

Sr. General Guedes, quero dizer
que esta Casa se associa as home-
nagens que ora se prestam àque-
les que voltaram a 0 Brasil, mas,
sobretudo, prestamos uma home-
nagem aqueles que inorreram nos
campos de bataiha da Itália.

Para nos, ex-combatentes e Pra-
cinhas que lutamos nos campos
da Itáiia, êste e urn dia memorá-
vel, pois tinhamos le e eonfiança
inabalável nos destinos de nossa
Pãtria.

(Palmas).
O SR. PRESIDENTE - Corn a

palavra o Sr. Homero Santos.
o SR. HOMERO SANTOS - Sr.

Presidente, Sr. General Dióscoro
do Vale, Sr. General Guedes, Ma-
jor José Lopes Vieira, Sr. Prei-
dente da Associacão dos Ex-Com-
batentes, dernais Autoridades Mi-
litares, Srs. Deputados.

Recordar é viver. E hoje, nesta
Casa, ao receber a Delegacão do
Lider do Govêrno, Deputado Ma-
noel Costa, para falar sôbre esta
efemCride, tive a lelicidade de p0-
der voltar aos meus quinze anos
de idade para reviver aquêle dia
maravilhoso, como aluno de co-
légio em Uberlâ.ndia. Naquele dia,
saia eu as ruas, corn os meus co-
legas e a popuiacão daquela cida-
de, para c o m em o r a r fa vitO-
na extraordinária dos honlens do
Brasil que escreveram no solo da
Itália, corn 0 próprio sangue, a
mais bela e puj ante histOria da
bravura da gente brasileira. Eu
me recordo, Srs. Generais, daquele
mornento em que 0 povo, nurna
sO voz, estava vibrante, porque Os
brasileiros, mais uma vez, haviarn
honrade a Bandeira Nacional e a
nossa Pãtria. Lembrava-me, tam-
bern, de que, em todos os Iatos
histOricos de nossa Pátria, ha
sempre urn militar, para defender,
intransigentemente, a ncssa ii-
berdade, o nosso povo. Que re-
cordação maravilhosa! Que mo-
mentos admirãveis a q u 0 1 e s!
Por algun:s instantes voltei a ml-
nha mocidade, ao receber a in-
cumbência do Lider do Govêrno
nesta Casa, para I alar em nome

do rneu ex-Partido. 0 Brasil 0 is-
so. E' urn pals que pode atraves-
sar momentos dificeis, mas, os
seus filhos superam tôdas as cri-
ses para fazer valer o Direito e a
Justica e foi o que fizeram nossos
homens, na Itália. 0 glorioso
Exército Nacional tern procurado,
na rnedida de suas fôrcas e possi-
bilidades, dar a Oste Pals momen-
tos de tranquilidade e de sereni-
dade para que o Brasil seja, a ca-
da dia, maior e mais poderoso.

a éstes hornens que rendemos
as nossas mais sinceras homena-
gens, a lirn de que continuern nes -
ta trilha do trabaiho pela grande-
za de n:ssa Pátria, pela felicidade
de nosso povo e pela prosperidade
do Brash, pois, futuramente, èle
serci, no cenário mundial, urn dos
rnais ricos e prósp eros, urn Pals
onde haverá tranquilidade e feli-
cidacle.

Recebarn, pois, Srs. Generais,
neste instante, as nossas hornena-
gens e que continuém nesta tare-
La de dar ao pvo brashleiro a
tranqüiliciade e serenidade que êle
tanto merece, a firn de que o Bra-
dl possa ser urn dos mahores pai-
ses do mundo.

(Palmas).
o SR. PRESIDE,NTE - Tern a

palavra o Sr. Deputado Altair
Chagas.

O SR. ALTAIR CHAGAS - Sr.
Presidente da Assembléha Legisla-
tiva; Exmo. Sr. General Carlos
Luiz Guedes, Dignissimo Coman-
dante da 2.4 Região Militar; Exrno.
Sr. General DiOscoro Gonçalves
do Vale; Exmo. Sr. Cel. Antonio de
Pádua Falcão; Exmo. Sr. Repre-
sentante do Sr. Comandante do
120 R.I.; Ex.-no. Sr. Presidente
da Associação dos Ex-Combaten-
tes; Exnio. Sr. Presidente da As-
sociaçao dos Ex-Combatentes cia
Polônia; demais autoridades civis
e nulitares; Srs. Deputados.

Fui hnrado corn a indicação
pelo nobre Deputado Aureliano
Chaves, Lider da bancada da ex- ,
UDN, corn assento nesta Casa pa-
ra, em nome de meus colegas, di-

rigir nossa palavra, quando se co-
memora o 21 9 aniversárjo da ba-
talha de Montese. Devo particula-
rizar a grande honra de que me
sinto investido, na qualidade de
olicial da Reserva do Exército
Brasileiro, condicao esta da qual
muito me orguiho, por haver curn-
prido o meu estOgio, quando Aspi-
rante no Regirnento Tiradentes,
de São João del-Rei, e que é uma
clas unidades do nosso ExOrcito
que mais ativaniente participararn
da 2.7 Grande Guerra Mundial.
Essa condiça0 de Oficial da Reser-
Va, da qual - permito-me repetir,
- muito me orgulho, merece ser
lembrada porque meus colega3,
Oficiais da Reserva daquela oca-
sião, foram ta•rnbérn recrutados e
participaram ativamente da Cam-
panha. na Itália, vOrics dOles ten-
do contribuido corn seu prOprio
sangue em defesa dos mesmos
ideais Posteriormente, 0 Exército
Brasileiro e as Fôrças Armadas,
reconhecendo o valor da participa-
cão de sua valor0sa reserva, esta-
beleceu uma lei especial, e vários
Oficiais da Reserva hoje são Ofi-
dais da Ativa. Nesta condição,
meus prezados senhores, eu quis,
então, particularizar, alOm da
honra do rnandato que me conIc-
riu meu nobre Lider, as razOes de
afetividade e de intirnidade que
também tenho, para solidarizar-me
corn as - grandes epopOias dos pra-
cinhas brasileiros, a fim de que
as grandes conquistas das FOrcas
Armadas do Brasil sejam sempre
iembrada5 nesta Assembléia Le-
gislativa do Estado de Minas Ge-
rais.

Quando estudante, no ultimo
ano do curso de Direito, em 1956,
tive oportunidade de fazer, corn
vários colegas, rápida excursão it
Europa, e quero servhrrne dêste
ensejo para dizer da grande emo-
cão que senti quando, cumprindo
parte do nosso roteiro, estivemos
no Cemitérho de PistOia, onde es-
tavam enterrados Os restos mor-
tais dcs combatentes brasileiros,
hoje transladados para o Panteon
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do Rio de Janeiro. Nào existe.
neste Pals, qualquer brasileiro que
possa dizer que não sentiu patrio-
tismo, näo sentlu qual a verdadei-
ra mensagem de amor ao Brasil,
se por acaso teve oportunidade de
ir a Pistôia, diante daquele ambi-
ente de seriedade, de santidade,
que comparei, na minha excursão,
corn a própria visita a Lourdes,
porque all se respeitava a memO-
na ciaqueles herOis, ali se respira-
va o respeito a memória daqueles
que, nos campos da Itália, soube-
ram honrar a tradiçäo de luta, de
coragem e de civismo do povo
brasileiro. Nenhum de nOs desco-
nhece 0 papel de relêvo das For-
cas Armadas na conjuntura nacio-
nal, de ontem, de hoje e do fu-
turo.

Recordo-me de que, quando am-
da no CPOR de Belo Horizonte, eu,
como estudante de Direito, era
sempre solicitado a externar ml-
nha opiniao sôbre Os assuntos que
discutiamos. Certa vez, quando
discutiamos sôbre as várias con-
rentes de mnterpretação do que en-
tendiamos fôssem as Fôrças Ar-
madas do Brash, disse-me urn Ma-
jor que enxergava três correntes
de opinio sôbre as nossas Fôrcas
Armadas: a primeira, dos que en-
tend em que elas consisteni num
mal necessãrio e que, a despeito
de tudo, não podemos passar sem
os representantes das FOrcas Ar-
madas; uma outra corrente, que
infelizmente encontramos ainda
hoje, interpreta mal a verdadeira
missão dos nosSos irmãos de far-
da, e prega, quando não a ex-
tincão, pelo menos a rnudanca de
designacão, achando que os solda-
dos do Exército, no seu periodo de
instrucão, deveniam participar dos
interêsses de outro 5 setores, como,
por exemplo, de maior ineremen-
to it lavoura, e cnitica acremente,
a atual destinacao das Fôrças Ar-
madas; a terceira corrente, 'a qual
me filiei, por tOdas as razöes que
ja alinhei, e daqueles que, como
eu, entendem que residein nas
Fôrcas Armadas, pela grande rnaio-
na dos seus membros, imbuidos

do mais sadio patriotismo, as
maiores reservas morais desta Na
ção.

Desej o, pois, nesta oportunidade
em que uso da palavra, nesta co-
memoracão, renovar a minha con-
fianca nas FOrcas Armadas, corn
largo crédito de esperanca no seu
atual comando, na sua experiân-
cia, uma vez que, em sua maioria,
éstes comandantes participaram,
ativamente, da campanha da FEB
na Itádia, como oficiais da Marl-
nha, da Aeronáutica e do Exérci-
to, como Of iciais da Reserva, da
Intendência e do Corpo de SaUde.
Queremos renovar, principalmen-
to, nossa confianca nesta oficiali-
dade jovern que Se prepara, cada
vez mais, colhendo, quando a opor-
tunidade ihe é dada, a exemplo da
nossa gloriosa Poilcia Militar, ti-.
tubs universitários, preparando-
se para o grande futuro da nossa
P a t r i a, vislumbrado através da
Revolução de marco, iniplantada
ha dois anos em nosso Pals.

Corn a mudança de métodos e
corn a mudanca de horizontes, nOs
esperamos, confiantes, que o tra-
balh0 de reconstrucão nacional,
iniciado pela Revolucão de marco,
não tenha solução 'de continuida-
de. Confiarnos na grande reserva
moral, que existe nas Fôrcs Ar-
madas brasileiras, na certhza de
que os dias de hoje, ainda de in-
certezas, porque a tarefa não está
concluida, hão de passar. Estamos
certos de que chegaremos aos
ideais brasileiros. Confiamos em
todos os brasileiros patriotas que
j& deram anteniormente, nos cam-
pos da Italia, a prova de seu va-
lor e que haverão de trabalhar
corn afinco, para dar a nacionali-
dade o progresso e o desenvolvi-
mento de que necessita.

A exemplo do nobre Deputado
Hornero Santos, que recordava dos
seus tempos de colégio, eu tam-
bern me recordo quando, na 2
guerra mundial ,era aluno do ini-
co Grupo Escolar, existente em
mlnha cidade de Inhapim. Lem-
bro-me de que foram convocados
os escolares a participarem tam-

bern da luta; lernbro-me de que
todos Os alunos do curso prima-
rio pequenos, grandes, brancos,
pretos, t o d 0 S eram convocados
para levar ferro veiho, que era re-
metido para Os grandes centros e
fundido, sendo aplicado na fabri-
cacao de armarnento. No Brasil
inteiro, apOs 0 ataque as nossas
hebonaves nas c: stas de Pernam-
buco, relenibro que correu de Sul
a Norte aquele fio elétrico de pa-
triotismo e tôdas as camada 5 so-
ciais se integraram em uma luta
sem tréguas. Faco votos, Srs. Do-
putados, Srs. Oficials ex-comba-
tentes, que me ouvem, que a re-
volucão brasileira, alicerçada nos
meihoreS principios e nos meihores
idcais, promova a reconstrução da
Nacão brasileira. Faço voto 5 que
consigam repetir o episOdio da 2
guerra mundial, na luta da qual
todo o Pals participou, desde a
classe estudantil as ültimas ca-
madas sociais. Faco votos para
que 0 patriotismo e 0 mesmo en-
tusiasmo nacional se corporifi-
quem nos ideals da Revoluçao. Que
facamos nOs, como se fez no Me-
xico, onde ate hoje, é viva a re-
volução. Como na Espanha, onde
ate ha ruas corn o nome de re-
voluciondrios. Que tôdas as cama-
maclas brasileiras sejam convoca-.
das, na sua rnissão de patniotismo,
para que facamos a nossa Revolu-
cão que ainda não está perdida,
que está alcançando Os seus obje-
tivos, restaurando e moralizando
as adrninistraçOes public as. Faco
votos para que aquele entusiasmo
da 2a Guerra Mundial venha ago-
ra a dar o sôpro de vitalidade nos
nossos ideals revolucionários, para
flue, no prOximo ano, quando co-
mernorarmos esta mesma data,
possamos estar corn a inflação de-
belada e possarnos dizer que a Re-
voluçao alcançou 0 seu ültimo es-
tagio. e obteve a recuperacao fi-
nal do Pals.

O SR. PRESIDENTE - Corn a
palavra o Sr. Deputado Carlos Me-
gale.

o SR. CARLOS MEGALE -

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia.
Exmo. Sr. General Carlos Guedes.

Exrno. Sr. General DiOscoro do
Vale.
Exmo. Sr. Coronel Falcão.
Exmo. Sr. Major Lopes Vieira.
Exmo. Sr. Presidente da Associa-
ciação dos Ex-Combatentes.
Dignissimas autoridades e Srs.
Deputados.
Assim como Os homens da Ore-

cia, corno Sparta e Rorna, enche-
ram c5 séculos corn o forte rumor
dar suas armas e a gloria excelsa
dos seiis triunfos, os nossos patnI-
cios escreveram, nos campos da
Europa, paginas que serão canta-
das em prosa e verso séculos em
fora e que dignificarao urna Na-
cäo e honrarã 0 seus filhos. E pro-
ciso que se diga que esta Pdtria
nao é de nenhum de nOs por di-
reito de conquista, mas ela 6 de
todos n65 por lutas secubares que
vimos mantendo desde os prirnOr-
dios da nossa História, quando o
conquistador aqui chegou e quis
escravizar cs indios que, de taca-
pe em punho, 5e rebelaram. Tam-
bern o prêto, que, trazido algeina-
do da longinqua Africa, se formou
conosco, fez esta rnistica e mis-
tura desta trilogia, do conquista-
dor, do indio rebelde e do prêto
escravo, que ajudou o enriqueci-
rnento desta terra, plantando,
desbravando-a e nem sempre re-
cebendo de nOs a homenagern quo
Ihe 6 devida. Esses, sem distinçäo
de classe, de côr, de filosofia, for-
tuna, de religião, todos se se ir-
manaram, quando Us tarnbores ru-
flarani, os clarins se fizeram ou-
vir, convidando os nossos patrlcios
a luta pela liberdade. E muitos
daqui partiram; muitos aqui estão,
certamente lembrando a bravura
e o heroismo, a beleza do episOdi
que êles trouxeram para as pa-
ginas do Brasil. Muitos estão re-
cordando, também, daqueles que
Id ficararn no solo da Italia eter-
na, daqueles que näo puderam ro-
ver mais as palmeiras do Nordes-
te do Brasil, daqueles que não pu-
cleram ouvir as cantigas dos ser-
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tôes daqueles que não puderarn
mais ouvir Os sininhos cia aldeia
de onde foram arrancados, mas
que sairam alegres porque jam de-
fender esta causa, pela qual am-
da hoje lutamos que e a liberda-
de. Por todos êstes, scm dis-
tincão - e nesta hora não p0-
de haver distingbo entre civis e
militares - devemos nos compe-
netrar das nossas obrigacöes e dos
nossos direitos, de defendermos a
democracia, de defendermos a ii-
berdade e, sobretudo, do direito de
nos mariifestar como bern enten-
dermos. Fora disto, se isto não fi-
zernos, ter6 sido em vão o sacri-
ficio daqueles que jazern lá, daque-
les que daqui partiram, deixando
a noiva, a mae que, hoje, natural-
mente, revendo nos jornais a co-
mernoracão desta data, lembra-se
dos fiihos que cia embalou nos bra-
cos, que abencoou, que ensinou as
prirneiras lêtras, que viu o sofri-
mento de homens pobres e desas-
sistidos pelo Govârno, não pode-
rem subir as escadas da vida, mas
que, na hora em que a Pátria dêles
reclamou servicos, estiveram pre-
sentes e esquecerarn as injusticaS
que ihes fazem os governos e que
ihes fazemos, as vêzes, todos nOs.
Entäo senhores, as macs brasflei-
ras tizeram como as macs esparta-
nas que, quando lam beijar os fi-
Ihos que partiarn para a guerra, e
colocavarn-ihes o escudo no peito,
diziam: "Voite corn êste escudo, ou
morra em cima dêle mas não o
abandone nunca".

Então, não nesse ambiente de
uma Capital, mas como homern
do interior, corno homern vivido
no meio dos cablocos simple,
eu m volto para êles e me 1cm-
bro dacue1as pobres mae5 que,
nesta hora, taivez, diante de urn a
imagem, corn os ollios cheios de
lagrirnas, rezani a Deus pela alma
de seus flihos, rnas pedem-ihe
que não permita que se escravize
esta Pátria, que haja sempre ii-
berdade, que civis e militares corn-
preendarn o seu dever e, todos ir-
manados, marchemos para frente

corn Deus e pela Pátria, a flin
de que amanhã, de bracos dados,
t o d o s possamos entoar cUante
das escolas, diante das assem-
biéias, diante dos edifIc jos pü-
blicos o Hino Nacional, como Hino
da Liberdade, como 0 hino de urn
povo que canta, como hino de urn
p :vo que vive alegre, que vive ale-
gre por suas grandes conquistas.
Não fôra assirn, melhor seria que
sucumbIssemos de vergonha; se
assim näo fOr, meihor será que
caminhemos cabisbaixos. Mas, isto
rião ha de acontecer. A memOria
dos coiegas que aqui estao, dos que
tiveram a sorte de voltar para re-
ver a terra brasiieira, ficará scm-
pre honrada a memOria dos que
tombaram. NOs vos jurarnos da
Tribuna do povo mineiro, da terra
dos inconfidentes, da terra da ii-
berdade que, tôdas as vêzes em
que nossas instituicOes estiverem
em perigo, as vozês dos homens
de todos os partidos aquêles que
querern dimthuir as nossas liber-
dades, faze-la fictIcia ou parcial.
NOs a queremos plena como êste
sol que brilha na:s montanhas de
Belo Horizonte, plena como ë 0
desejo de todos nós que vernos ao
ralar de nossas madrugadas, pás-
saros a cantar, alegre e sGnora-
mente.

E isto que. querernos de Vs. Exas. e,
aqui estamos para homenaged-los
porque sabemos que Vs. Exas., re-
zarn na mesma cartilha por que es-
tamos pregando. Querernos, Srs. mi-
iitares, que aquêles que se sacriuica-
tam e arriscaram a vida por nossa
liberdade, por êste direito que te-
nho agora de dizer o que penso e
quero, que nos assegurern cue nos-
sa luta não terminará e que ira
ate o urn, no presente e no futu-
ro, pela garantia desta ilberdade.

Esta Pátria não ë de nenhum de
nOs por direito de conquista mas

de todos, porque as geracOes que
a piasmaram, desde o indio, desde
0 caboclo, desde Zumbi dos Palrn.a-
res, desde Felipe Camarão, desde
Tiradentes at nossos herOicos

pracinhas e os bravos represen-
tantes das gloriosas fOrcas arma-
das, havernos de aqui estar junto
par lutar e se alguém quiser trair
ou recuar ha de ter a repulsa de
tôda a nacão. Ternos fé em Dens
de que isto não acontecerá e ama-
nha haverernos de entrar para a
vida comO Cs jovens entram para
a escola, cantando o hino da fe-
licidade e juntos ergueremos as
rnãos para o céu do Brasil e di-
rernos a Deus, "nOs Vos agrade-
cemos, porque VOs nos restituistes
a liberdade e a vida e mantendes
a paz entre Os filhos desta glcrio-
sa e eterna pátria brasileira".

0 SR. PRESIDENTE - A Mesa se
associa as paiavras dos ilustres ora-
dores que, de rnaneira brilhante,
cornemorarn, nesta Casa, data
tao earn a nossa Pátrla, como seja
aquela que evoca a realizaçao pa-
triOtica de nossos co-estaduanos,
de todos Os brasileiros nas terras
da veiha Europa, na Itãlia.

Agradece a presencá das ilustres
autoridades que compareceram a
esta Reunião e aos ex-Combaten-
tes aqul presentes que levam as
suas homenagens e sobretudo a
certeza de que o feito de todos es-
tará permanente em nossa histOria
e, sobretudo, no coracao do povo
brasileiro.

SUSPENSAO DOS TRABALHOS

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
suspende a Reunião por 20 minu-
tos, para que Os Srs. Deputados
possarn cumprimentar os ex-corn-
batentes e ilustres autoridades
presentes.

REABERTURA DOS TRABALHOS

O SR. PRESIDENTE - Estao
reabertes Os nnssos trabalhos.

MENSAGEM N° 1.067
Belo Horizonte, 14 de marco de

1966.
Exmo. Sr. Presidente da Assern-

bléia Legislative, do Estado de Mi-
nas Gerais.

Tenho a honra de submeter, por
interm64jo de Vossa Exce1ência ao

alto pronuriciamento dessa egrd-
gia Assembléia Legislativa o in..
cluso Proj eto de Lei pelo qual é
criado o Ginéslo Estadual da ci-
dade de São Sebastião do Paraiso,
s1icitando que sua apreciação se
faca no prazo de 30 (trinta) dias,
na conformidade do dispositivo no
§ 40, do artigo 29 da Constituicão
Estadual, corn a redacao que lhe
deu a Lei Constitucional flo 14.

Cabe esclarecer, a propOsito, que
o referido Ginásio será instalado
em prédio que pertenceu ao Gind-
sio Paraisénse, da Prefeltura local,
dotado de instalaçOes adequadas a
ease fim, ja doado ao Estado, por
escritura pUblica, nos têrmos da
Lei n° 4.028, de 28 de dezembro
de 1965.

Esta providência legislativa se
destina, pois, a instituir os cargos
técnicos e administrativos indis-
pensáveis ao funcionamento do es-
tabelecirnento, que vem desenvol-
vendo suns atividades em carãter
precário e scm a estrutura exigi-
da para a sun definitiva mntegra-
cão na rêde escolar do Estado.

Sirvo-me da oportunidade para
manifestar a Vossa Excelência os
protestos de minha cordial estima
e distinta consideração.

Israel Pinheiro da Silva - Go-
vernador do Estad0 de Minas Ge-
rais.

PROJETO N° 3.592/66

Cria o Ginásio Estadual na ci-
dade de São Sebastião do Paraiso.

A Assembléia Legislativa de Mi-
nas Gerais decreta:

Art. 1 1 - Fica criado urn Gina-
sio Estadual na cidade de São Se-
batião do Paraiso, que se denomi -
nará Ginãsio Estadual Paraisen-
Se.

Art. 29 - 0 Ginásio de que tm-
ta o artigo anterior terá os se-
guintes cargos, que ficam criados
nos Anexos da Lei n o 3.214, de 16
de outubro de 1964:

I - no Anexo III, lIla.: 1 (urn)
cargo de Diretor de Estabeleci-
mento de Ensin0 Médio, simbolo
C-5, e 1 (urn) cargo de Secretá-
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rio de Estabelecirnento de Ensino
Médio, simbolo C-4, ambos de pro-
vimento em comissão.

II - no Anexo II: 10 (dez) car-
gas de Professor de Ensino Médio,
nivel XV, tie classe singular; 1
(um) cargo de Técnico de Educa-
ção I, nIvel XV; 4 (quatro) cargos
de Inspetor tie Alunos I, nivel III;
1 (urn) cargo de Parteiro I, nivel
III; 2 (dais) cargos de Continua-
-Servente I, nivel II.

Art. 39 - 0 Ginásio criado par
esta lei será instalado no prédio
do Ginásio Paraisense da Prefei-
tura Municipal de São Sebastião
do ParaIsa, doado ao Estado nos
têrmos da Lei n° 4.028, de 28 de
dezembro de 1965.

Art. 4c - As despesas desta lei
eorrerãa pelas verbas prOprias do
Orçamento do Estado.

Art. 50 - Revogam-se as dispo-
siçOes em contrário.

Art. 60 - Esta lei entrará em
vigor na data de sua publicacão.

Dada no Palácio da Liberdade,
aos...
• - As Comissöes de Justiça, de
Educacão e de Financas, nos têr-
mos d0 § 19 do Art. 1 0 da Resolu-
çãø n° 50, da Câmara dos Depu-
tadcs, e do Art. 1 0 da Resolução
no 60 daquela Casa.

E, nol têrmos do Art. 2 0 da re-
ferida Resalução n° 60, abrir-se-á
o prazo de três (3) dias para a
apresentacão de emendas ao pro-
jeto.

PARECER PARA A 3a DISCUSSAO
DO PROJETO N. 3.569/66

Comissão Executiva

A Comissão Executiva apresen-
tou ao Projeto n° 3.569/66 urn subs-
titutivo que lograu aprovacão do
Plenário em 2.a discussão.

Em fase de 3a discussão nada
se teria de acrescentar 'a matéria
aprovada, vista que satisfaz plena-
mente as objetivos da regulamen-
tacão dos subsidios, diárias e aju-
das tie custo dos Senhores Deputa-
dos, tenda-se em vista as critérios
do Ato Institucional no 2, adapta-

dos a Constituição do Estado pela
Lei Constitucional n° 14.

Sala da Comissão Executiva, 15
de abril de 1966.

Bonifácio de Andrada - Presi-
dente, Ledo Barges - Relator,
- Jaão Navarra - Mario Hugo
Ladeira - Reny Rabello - Anuar
Fares.

Publicad0 o Parecer, inclua-se o
Projeto em Ordem do Dia.

PROJETO N° 3.588/66
Dá 'a Escola Infantil Combina-

da da Cidade de Bicas a name
de Leonófrica Coelho Silva.
A Assembléia Legislativa do Es-

tado de Minas Gerais decreta:
Art. lc - A Escola Infantil Corn-

binada da cidade de Bicas passa
a denominar-se "Escola Infantil
Combinada LeonOfrica Coelho Sil-
va".

Art. 20 - Revagadas as dispo-
siçôes em contrário, esta lei en-
trará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Sala das Reuniöes, 14 de abril
de 1966.

Dorningos JOrio - Raul Fernan-
des - Aureliana Chaves - Altair
Chagas - Waldir Morato - Athos
Vieira de Andrade - Geraldo
Quintãa - Delson Scarano - Ga-
mes Moreira - Manael Costa -
Ataliba Mendes - Dalton Cana-
brava - Jaão Vaz - José Maria
Magathães - Benedita Xavier -
Batista Miranda - Gerardo Gras-
si - Martins Silveira - Ulysses
Escobar - Lücio de Souza Cruz -
Cicero Dumont - Jorge Vargas -
Anibal Teixeira.

JUSTIFICATIVA: - D. Leanó-
frica Coelho Silva, ja falecida, foi
ilustre dama que muito dignificou
a sociedade de Bicas. •Durante sua
vida, pontilhada par fatas mar-
cantes que bem revelaram suas
excelsas virtudes de cidadä, espô-
sa e mae de familia, D. Leonó-
Inca Coelho Silva sôrnente fez
amigos e adrniradores. Seu passa-
mento, muito sentido pela popu-
lacãa tie Bicas, tieixau no espirito
tie seus oonterrãneos una quase

que necessidade tie homenagear-
-ihe a niemória. Damos par iso
curso 'as niuitas solicitaçOes que j6.
recebemaS a propósito.

D. LeonOfrica Coelho da Silva
deixaU viüvo o Sr. Necésia Silva,
ex-Presidente da Càmara Munici-
pal. Sua filha, D. Maria Marga-
rida Silva e Souza, seguindo as pe-
gadas da ilustre genitora, tern-se
igualmente destacado coma
fundadora de uma escola infantil,
que acaba de ser encampada pei
Gavêrno do Estadq.

A homenagem qlie se pretende
prestar encontra, assim, profundas
raizes e justificativas no sentir do
povo tie Bicas.

Sala das Reuniöes, 14 de abril
de 1966.

Domingos JOria.
- Public ado o Proj eto, inclua-

-se em Ordem do Dia.

PROJETO DE LEI N° 3.589/66

O Curso Complementar da cida-
tie tie Bicas PaSsa a denomiinar-se
"Curso Complementar Aura Alia-
da Pereira Lamha".

A Assembléia Legislativa do Es-
tatio tie Minas Gerais tiecreta:

Art. 1 0 - 0 Curso Complernen-
ta da cidatie tie Bicas passa a tie-
nominar-se "C u r So Complemen-
tar Aura Aliada Pereira Laniha".

Art. 29 - Revogadas as disposi-
çöes em contránio, esta lei entra-
rá em vigor na data de sua publi-
cacao.

Sala das Reuniôes, 14 tie abril
tie 1966.

Damingos Jório - Raul Fernan-
des - Alvaro Sales - Waldir Mo-
rata - Aureliano Chaves - Ge-
raldo Quintão - Games Moreira
- Delsan Scarana - Manoel Cos-
ta - Dalton Canabrava - Jorge
Vargas - Ataliba Menties - João
Vaz - Altair Chagas - Cicero Du-
mont - Martins Silveira - Ge-
rardo Grassi - Ulysses Escobar -
Lucia tie Souza Cruz - Batista Mi-
randa - Athos Vieira de Andra-
de - Benedito Xavier - Anibal
Teixeira,

JUSTIFICATIVA - Aura Alia-
da Pereira Lamha, já falecida, tar-
nou-se respeitada e admirada par
tocles as seus concidadãos da ci-
dade tie Bicas pela extraordinária
obra social, no sentida da assistên-
cia e da educação, que deu curso
durante sua vida. Exerceu ali o
cargo tie Secrettiria da Prefeitura
Municipal; fai a pnimeira Presi-
d ente da L. B. A., a primeira Pre-
sidente da Comissã tie Canibate
'a Lepra e, aintia, professôra do
Grupa Escolar.

Justo que se tie seu name ao
Curso Complementar no que se
atende a solicitacão da prOpnia
papulacão de Bicas.

Sala dos ReuniSes, 14 tie abril
tie 1966.

Dorningas JOrio.
- Publicado a Proj eta, inclua-

-se em Ordem do Dia.

PROJETO N. 3.590/66

Dá a denaminacão tie João
XXIII ao Grupo Escolar Petrina
Pereira, da Cidade tie Mantena.

Assernbléia Legislativa do Esta-
do tie Minas Gerais decreta:

Art. 10 - Passa a ter a denami-
nacão tie João XXIII o Grupo Es-
colar Petrina Pereira da Cidade tie
Mantena, construIdo pelo plano
trienal.

Art. 20 - Revogam-se as dispo-
sicôes em contrtirio, entrantio esta
lei em vigor na data de sua publi-
cacao.

Sala das ReuniOes, 14 •de abril
de 1966.

Domingos Jório - João Vaz -
Aureliano Chaves - Valdir Mel-
gaco - Herrnelinda Paixão - Al-
tair Chagas - Martins Silveira -
Homero Santos - Sinval Boaven-
tuna - Manoel Costa - Alvaro
Sales - Jairo Magalhães - Joãa
Bosco - Alvimar Mourão - Cice-
ro Dumont - Nicanor Armando -
Sebastião Anastácia - Nunes Coe-
lho - José Maria Magalhäes -
Ulysses Escobar.

JUSTIFICATIVA: - "PAZ NA
TERRA, anseio profundo dos sêres
hunanos tie todos os tempos, uaQ
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pode estabelëcer nem consolidar
sen-o no pleno respeito a ordern
instituida por DEUS".

"0 progresso da ciência e as in-
vençöes da técnica evidenciam que
reina uma ordem rna.ravilhosa nos
séres vivs e na fôrças da riatu-
reza".

"MAE E MESTRA de todos Os
povos, a Igreja Universal foi fun-
dada por Jesus Cristo, a fim de
que, no sell seio e no seu amor,
todos os homens, através dos Se-
cubs, encontrem plenitude de vi-'
da elevada e seguro penhor de sal-
vacão

Tanto aquelas como estas pala-
vras, santas e puras, são conheci-
das nos quatro cantos do orbe ter-
restre. Foram elas pronunciadas
por urn ancião, simples lavrador,
mas que, iluminado por Deus, aba-
lou o mundo, revolveu e revolucio-
nou as mais veihas tradiçôes que,
encrustadas no âmago da rotina
hurnana,.vinham impedindo a -ple-
nitude da paz e do amor universal.

- Este serend, traquilo, meigo e
manso senhor, ja foi por todos
idëntificado. Veneram e reconhe-
cern, no seu espirito que perma-
nece imutãvel, a verdadeira fib-
sofia e o rnais puro exemplo da
caridade cristã. 	 -
- Falamos do jovem octogenário

JOAO XXIII, corpo exaurido pelos
anos de amadurecimento e árduo
labor diuturn, •cuj o espirito flão
feneceu na luta, mas sim, resguar-
dou-se, cresceu e evoluiu miste-rio-
sa e transcendentalmente, para a
realizaçao integral de sua missão.

Em JOAO XXIII, advertência do
apóstolo PAULO aos efésios plena
eabsoluta: "Sêde urn so corpo e
urn sO espirito, como fôstes cha-
mados a uma sO esperanca na
vossa vocacão". (EF 4,4).

Esperança, que JOAO XXIII tra-
duziu na impávida serenidade corn
clue enfrentou os mais angustian-
tes problemas do nosso tempo.

Esperança,que JOAO XXIII der-
ramou sôbre Was as cabeças dos
seus semelhantes corn a sua men-

em d6 ,Ml amore caridade.

Esperança encontrada em todos
os seus atos de fraternidade cris-
tã e universal.

Esperança que, a todos quantos
vivem os atribulados dias da hora,
presente alimenta e conforta.
Quando tudo parece humanamen-
te perdido e os fllisteu da des-
crença e do 6dio anunclam e pre-
dizem urn orguiho definitivo, sur-
ge e ressurge cheia} de fé e
bem-aventuranca.

-esta a mensagem que nos le--
gou o apOstolole Cristo, principe
da Igreja e Pastor do século.

Mensagem otimista, positiva e
de íé na elevacão espiritual dos
homens.
- Mensagem fulgurante não sO

nas enciclicas, mas em todos os
seus atos e suas palavras. Mensa-
gem em que, na abertura do Con-
cilio en 11 de outubro de 1962,
afirmava:

"A Igreja nuiica deixou de se
opor a 6ssesi erros.
• Muitas vêzes-, inesmo, Os conde-

nou e de modo severo. Hoje, po-
rem, a Espôsa de Cristo prefere
recorrer ao remédio da Misericór-
dia ,do que brandir as armas da
severidade. Ela entende que res-
ponde meihor as necessidades de
nossa época, pondo em destaque
as riquezas de sua doutrhla do que
condenando as •outras. Não fal-
tam, sem düvida, doutrinas e opi-
niöes falsas, perigos contra os
quais é mister precaver-se e alas-
tar-se... Mas 0 que é muito im
portante é que a experiência aca-
bou ensinando que a violência an-
terior imposta aos outros, o poder
das armas, a dorninacão politica
não são capazes de trazer uma
solucao feliz aos graves probbemas
que Os angustiam".

Os ensinamentos de JOAO XXIII
banhararn e aqueceram, cc-rn os
raios sob-ares, os mais bonginquos
pontos da terra. E como o Sermão
da Montanha e a multiplicacão
dos pães. Abriram, aos humildes
e mansos, as portas da esperanç-a,
na mensagem de fé no destino e
futuro dos homens.

o povo de Mantena traduzindo

tôda a sua veneracãO ao jovem an-
ciao, cidadão do século, octogen-
rio de terna Juventude e de pe-
rene atualidade, quer registrar e
vincujar, como indelével, esta
admiracao corn o seu nome em
sua cidade.

E, para tanto, nada mebhor do
que ligá-10 a casa cnde vão estu-
dar e aprender Os seus filhos.

A pureza evangébica de JOAO
XXIII harmoniza-se, maravilhosa-
mente, corn o vozerio alegre, mo-
cente, mafls', meio e cândido das
criancas de Mantena.

Sala das Reuniöes, 14 de abril
de 1966.

DomingoS Jário
- Publicado o Proj eto, inclua-.se

em Ordem do Dia.
PROJETO N.° 3.591/66

Dá a denominacão de- "Eduardo
de MenezeS" ao Pabãcio da Saüde
de Juiz de Fora.

A Assembbdia Legislativa do Esta-
do de Minas Gerais decreta:

Art. 1.9 - Denominar-se-a
'EDUARDO DE MENEZES" 0 Pa-
lãcio da Saüde de Juiz Fora.

Art. 2.0 - Esta lei entrará em
vigor na data de sua publicacão,
revogadas as disposiçôes em con-
trário.

Sala das Reuniôes, 14 de abril
de 1.966.

José de Castro - Geraldo Qumn-
tao - Sette de Barros - Odibon
Rodrigues - Ataliba Mendes -
Luis Junqueira - Homero Santos
- Carlos Megabe - Mario Hugo
Ladeira. - José' Luiz Baccarini.

Justificativa: Deverá ser feita
orabmente.

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

REQUERIMENTO
Exmo. Sr. Presidente da A.-

sembléla Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

Requeiro a V. Exa., na forma
regimental, seja a primeira parte
da reunião do prOximo dia 19 de-
dicada a me-mOna do Presidente
Oetülio Varga; como ibomenagem

do povo mineiro ao grande homem
publico que, pela sua atuação, mar-
cou de maneira indelével a vida
p b1tica do Brash.

Saba das ReuniOes, 14 de abril
de 1.966.

Wabdorniro Lobo.
- Publicar.

C0MUNI0AcAO

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

Tenho o pesar de comunicar a
Casa o lalecimento do Sr. Silvio
Aragão, ocorrido em Juiz de Fora,
a_8 do corrente. Trata-se de urn
dos rnais consagrados pintores do
Brasil contemporftneo. Minas per-
de urn de seus rnebhores artistas.

Sua rnodéstia, apanãgio dos
grandes valores, não o fez mais
conhecido, porérn, aqueles que corn
êle conviveram tiveram a oportu-
nidade de verificar de perto suas
qualidades -

Nascido na cidade de Rio Nôvo,
na Mata Mineira, desde cedo re-
vebou sua in-clinacão para a pintu-
ra. 0 ativo menino, filho do Sr.
Rodrigo Aragão (e a familia Ara-
gao era muito radicada no lugar),
no meio das suas travessuras, no
Rio Caranguejo, nos quintais e nas
rua5 nionovenses, desen.hava, nas
calçadas da cidade, paisagens da
terra, ou fazia perfis de vultos erni-
nentes do lugar e de tipos popu-
lares da época. A tinta ernprega-
da era o carvão de lenha, matéria
prima abundante nos fogOes. E,
assim se revebava mais urn artis-
ta...

Passam-se os anos e Silvio Ara-
gao se proj eta na nossa vida ar-
tistica, corn tôda sua modéstia,
simplicidade, hurnildade, bondade,
caracteristicas de sua personalida-
de.

Apreciador das coisas e fatos do
passado, estava sempre o grande
artista em Ouro Préto e em outras
cidades histOricas de Minas, a re-
tratar suas paisagens, seus monu-
mentos.

Ainda ha tempos, de passaem
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por So João del-Rei, vimo-lo, de-
brucado em uma sacada de casa
colonial, a contemplar os quadros
vivos e. antigos que se apresenta-
yam - na sua retina, a buscar ins-
piracão, mal havia o dia clareado;

Nosso ültimo encontro fOi na ter-
ra natal, Rio Nôvo, em plena pra-
ça da Matriz, quando se falava na
demolicão da veiha igreja e tam-
bern na sua idéia de criacão de
um museu municipal, corn uma
seccão de quadros a sereni doados
por êle. 0 grande artista näo te-
ye ddvida e retratou, pela Ultima
yes, a rnatriz onde foi batizado e
casado, e mandou-ma.

Faleceu em Juiz de Fora, cidade
onde residia e onde possul largo
circulo de relacöes, principalmen-
te nos meios artisticos e intelec-
tuais, e de que maneira: de cava-
lete armado e pincel pronto para
pintar, num alto de morro, apre-
ciando a paisagem, vItima de dis-
tUrbio circulatOrio repentino! Mor-
reu como o soldado de arma na
mao.

Acabrunhado coma morte de sua
companheira de longos anos, cu-
jo passamento se dera nieses atrds,
talvez êsse estado de espirito ti-
vesse concorrido Para antecipar
seu fim, j& no gôzo de seus 64
anos.

Conhecido seu falecimento, pa-
ra sua casa acorreram parentes,
conterrâneos, amigos, artistas, in-
telectuais, sendo sua ausência do
rol dos vivos pranteada por mul-
toe, pois que 'sua figura catalizara
numerosa gente.

A concessão "post-mortem" da
Grande Medaiha da Inconfidên-
cia a Silvio Aragão seria o reco-
nhecimento de Govêrno e povo ao
mérito daquele insigne rnineiro
que tanto elevou e dignificou floe-
sa cultura artistica. 	 -

Dando conhecimento do infaus-
to acontecimento a esta augusta
Assembléia Legislativa, requero a
insercão nos Anais de urn Ivoto
de profundo pesar pelo falecimen-
to do grande pintor mineiro Sil-
vio Aragão, devendo-se dar den-

cia de nossa deliberacão a sua fa-
milia, em Juiz de Fora, residente
a Avenida Maria Perpétua, no 98,
bairro Manoel HonOrio.

Sala das Reuniães, aos 14 de
abril de 1966.

(a) Mario Hugo Ladeira.
- Publicar.
- Esgotada esta hora, segue-

se a

DISCUSSAO E VOTAcA0 DE
PROPOSIçOES

PALAVRAS DO SR. PRESIDENTE
- A Mesa informa no Plenârio

que se encerrou ontem, as 24,00
horns, o prazo de 3 dias Para apre-
sentação de Emendas no Proj eto
n° 3.580, do Sr. Governador do
Estado, 0 qual cria urn cargo de
Diretor da Caixa Econômica do
Estado de Minas Gerais.

Ao Projeto não foram apresen-
tadas Emendas.

PROJETO DE RESOLUçA0
N.9 3.586

Sôbre a Mesa o Proj eto de Re-
solução fly 3.586/66, da Comissão
Executiva, que concede licenca ao
Deputado Domingos JOrio.

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

Em votacão. Os Srs. Deputados
que 0 aprovam queiram permane-
cer como se encontram. (Pausa).
Foi aprovado.

- A Promulgacão.
- Vern a Mesa:

REQUERIMENTO

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

0 Deputado que êste subscreve
requer a V. Exa. a palavra, floe
térmos dos Artigos 94 e 95 do Re-
gimento Interno, Para transferi-la
ao Deputado Athos Vieira de An-
drade que tratará, da Tribuna, de
assunto urgente e relevante.

;Sala des Reuniöes, 14 de abril
de 1966.

(a.) Carlos Megale.

-

o SR. PRESIDENTE - Sôbre a
Mesa Requerimento do nobre De-
putado Carlos Megale, que pede a
palavra pelos artigos 94 e 95,
transferindo-a ao Deputado Athos
Vieira de Andrade, que tratará de
assunto urgente e relevante.

A Mesa defere o Requerimento
e fixa o prazo de 30 minutos Para
uso da Tribuna.

Tern a palavra o Deputado Athos
Vieira de Andrade.

QUESTAO DE ORDEM
O SR. ATHOS VIEIRA DE AN-

DRADE - Sr. Presidente, gosta-
na de lernbrar a V. Exa. que o
prazo que me foi concedido, ontern,
e que, certamente, sera renovado
hoje, é de 60 e não de 30 miii utos.
Queria que V. Exa. reconsideras-
se a concessão do prazo e me des-
se Os 60 minutos, conforrne me con-
cedeu na Reunião de ontem.

o SR. PRESIDENTE - 0 Re-
querimento do nobre Deputado
Athos Vieira de Andrade, quanb3
ao seu fundamento, não tern ra-
são de ser, visto que a Reunião
de hoje e autônom.ia em relacão a
de ontem. No entanto, levando em
conta a matéria urgente e rele-
vante que S . Exa. pretende foca-
lizar da Tribuna, e por liberalida-
de, a Mesa aumenta o prazo de
.30 Para 50 minutos.

Corn a palavra o Sr. Deputado
Athos Vieira de Andrade.

0 SR. ATHOS VIEIRA DE AN-
.DRADEI - Agradeço, Sr. Presiden-
te, a deferência de V. Exa.

Sr. Presidente e Srs. Deputa-
dos. Urn dos maiores oradores da
lingua portugiêsa, Frei de Mon-
talverne, certa ocasião, descreven-
do corn a clanividência de sun in-
teligência, determinado episOdio,
nurn dos seus quadros de oratOria,
disse o seguinte: "Mo. Não p0-
derei terminar o quadro que in!-
ciei a bosquejar". Ao assumir ho-
ie esta Tribuna, relernbro a figura
do respeitãvel orador, Para dizer:
Não.

Não. Não poderei eu iniciar a
descriçao do quadro concebido pe-

la minha mente. De iniclo, lamen-
to profundarnente a desconsidera-
çao dos Srs. Deputados do ex-PSD,
que, deliberadamente, se ausen-
tam do Plendrio, desta Casa, quan.
do subo a esta Tribuna. Honra-
me, neste mornento, a presenca do
ilustre . colega Deputado Homero
Santos, bern como a presenca do
Lider do Govérno Deputado Ma-
noel Costa. A excecão dos dois, não
vej o nenhurn Deputado do ex-PSD.
0 Sr- Homero Santos - Gos-

taria de pedir a V. Exa. que des-
culpasse a ausência do s Depu-
tados do ex-PSD porque o Lider
da Bancada, Sr. Deputado Ibra-
him Abi-Ackel, h a V j :a convocado
.uma reunião da Bancada, Para as
14 horas. Entretanto, em virtude
das solenidacles que se verificaram,
hoj e, nesta Assembléia, sàmente
ao término da l. a Parte da Reu-
niäo a Bancada pôde reunir-se, e
Id estã, no Gabinete do Sr. Vice-
-Presidente. Mas, nós aqui esta-
mos, eu, Os Deputados Manoel Cos-
ta e Ledo Borges, Para ouvir V.
Exa.

0 SR. ATHOS VIEIEA DE. AN-
DRADE - Agradeco e aceito a
justificativa de V. Exa.

Sr. Presidente, Srs. Deputado,
ate certo ponto e mesmo corn re.
volta que subo hoje it Tribuna
desta Casa . Revoltado mçsmo. E
não you pronunciar minhas pri-
meiras palavras sob nenhum irn-
pacto emociorial.

Revoltado estou diante do cinis-
rno, - e cinismo mesmo, Sr. Pre-
sidente - do atual Governador e
de certos auxiliares de S. Exa
que ocupam Pastas da atual ad-
ministração. As noticias, os fatos,
as cartas, os telegramas e os ma-
diograrnas que venho recebendo,
diariamente, especialrnente dos
municipios de Camatinga, Born Je-
sus do Galho, COrrego Nôvo e Ta-
rumirirn, tern tmazido transtor-
nadas a minha mente e a minha
consciência. Tenho apelado por
telegrarna, tenho apelado por of!.
dos registrados em correio, tenho
apelado pessoalmente no Sr. Go-
vemnador do Estado e ao Sr. Be-
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cretário da Segurança Püblica e,
tambérn, ao Sr. Secretário da
Educação, mas S. Exas. permane-
cern indiferentes, imOveis e, mais
do que isto, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, menosprezam cinica
mente Os apelos, as denüncias e
os fatos que vimos trazendo, cons-
tantemente, a esta Tribuna. Des-
ses docuinentos, guardo cOpias.
Ha urn momesto em que a traii-
quilidade e a paciência chegam ao
limite. Tenho prevenido, adverti-
do, solicitado e, por que não dizer,
tenho mesmo implorado ao Sr.
Governador do Estado e seus Se-
cretãrios através de docuinentos e,
ate hoje, S. Exas. não se dignam
dar-me sequer uma resposta. Te-
nho apelado, pessoalmente, aos
Srs. Secretários da Seguranca e da
Educacão e os atos de perseguicão
e injustica continuam sendo perpe-
trados naqueles municpios, con-
forme you provar mais uma vez.
o que eu estou temendo, Sr. Pre-
sidente e Srs. Deputados, é a des-
graca. Mas, o GovOrno não acredi-
ta nas denüncias que nOs fazemos;
o Sr. Governador não acredita na
sinceridade das nossas palavras e
nós não estanios aqui para fazer
mais papel de palhaco, nem de
moleques, batendo, constaritemen-
te, as portas das Secretárias, e, pe-
la prirneira vez na história politica
de Minas, tivernos dificuldades em
falar corn o Sr. Secretário da Edu.
cação, porque 0 Dr. João Carlos,
jovem e simpatico Chefe do seu
Gabinete meteu a mao no portal
e disse que eu deveria esperar.
Nunca houve na Secretaria de
Educacão êste fato. Pr duas ye-
zes tive que permanecer na ante-
sala, para esperar a hora de en-
trar no Gabinete do Sr. Secretá-
nc'. Não me consta que Secretã-
rios de Estado fizessern isto corn
nenhurn Deputado. Foi preciso
que eu usasse da iniciativa pro-
pria e aproveitasse de oportuni-

dades surgidas, porque, enquanto
eu não podia entrar no Gabinete
do Sr. Secretário, pôde entrar, na
minha frente, o nobre e ilustre
Deputado Lourival Brasil, que che.

gou depois de mini. Por duas ye-
zes, consecutivamente, e por coin-
cidência o mesmo Deputado. Fci,
então, que entrei pela fôrca. Nun-
ca houve fato desta orde:n em ne-
nhuma Secretaria de Estado. E'
uma desconsideração. E por quê?
Porque não sou Deputado do Go-
vêrno, p rque não sou Deputado
do ex-PSD, porque sou urn Depu-
tado que tern tido a coragern de
apontar ao Sr. Governador do Es-
tado, aos Srs. Secretários, seus
auxiliares, Os seus erros e seus
desmandos, cs seus crimes e in-
justicas. Sei que muitos dos meus
colegas gostariam de fazer o mes-
mo.

Mas, diante do episOdio histOri-
co da formação de uma ARENA,
e meihor norne não podia caihar
a realidade do fato, estão aguar-
dando - aguardando não sei o
que - e por qué? para dizer a
verdade ao Sr. Governador. Essa
Arena é urn verdadeiro casamen-
t9 de viüvos: de urn lado o viüvo
PSD, do outro lado, a viüva UDN.
Querern forcar urn casamento,
mas tern que trazer todos Os Li-
Ihos do matrirnônio passado. 0
padrasto não quer aceitar os fi.
ihos da vulva e a rnadrasta não
quer aceitar os filhos do ,viuvo.
Esta é a realidade. Mas, alérn dis-
to, padrasto e madrasta tern seus
afilhados, tern seus filhos adoti-
vos, que são os pequenos partidos,
e entre êles inclusive o meu infe-
liz PR, esperando pelas boas gra-
ças de uma rnarnãe adotiva ou urn
papal adtivo, através das lideran-
cas pessedistas ou udenistas. &i
civanto nós, na oposição real, que
é a mais conforrne corn a realida.
de histOrica de Minas, vimos para
esta Casa para dar nürnêro enquan-
to Os Srs. Deputados do Govêrno
vão bater As portas d.as Secreta-
rias de Estado corn o fim de fus-
tigar a politica interiorana e le-
vantar atos de perseguicão contra
riOs. Apelo, neste instante, para
a dignidade e brio dos Deputados
da ex-UDN, do ex-PR, do ex-PSD,
que .ainda não decidiram tomar a
posicão exata, imposta pela reali-

dade que é a oposicão. Apelo aque-
los que airida nãc sentirarn o peso
e a responsabilidade da ação de
cada urn, para clue cenhamos, in-
corporadamente, a esta Casa, a fim
de darmOS uma resposta a todos
êstes absurdos, votando contra os
projetos de interOsse politico do
Govêrno.

a atitude que deviamos tomar,
porque Os DeputadOs do Govérno
não dão nümerO, nesta Casa, estão
fazendO pouco e menosprezando
esta Assernbiéia.

Muito bemi analisado ontern,
desta Tribunal foi 0 ato coletivo
de demisSãO ou exoneracão assi-
nado pelo Sr. Governador do Es-
tado, de 168 delegados e sub-dele-
gados de policia, corn fundarnentO
no parecer de urna comissão cha-
mada de "alto nIvel", que está em
moda em Minas, que deyenia ser
designada cornissão de "alto em-
bruiho". 0 Sr. GovernadOr quer
justificar ato de irre yerência, de
desreSpeito a lei e a legalidade,
ccultando-se atrás desta cortina
de fumaca, que se charna "parecer
de comissãO de alto niyel". E' a
prCtica da violência it Lei e ao Di-
reito. Exoneram-Se pessoaS quo
foram nomeadaS por cnitério poli-
tico. 0 Governador tern o direito
de fazer essas exoneracöes, näo
so de delegados, mas também de
Adjuntos de Promotores. i urn di-
reito de S. Exa. Jã de yeria t&-lo
feito. Mas, por que não o faz di-
retamente, assumindo a responsa-
bilidade do seu ato? Não encape
zeus atos num parecer charnado
de "comissão de alto nivel" para
prdtica de atos de ilegalidade.
contra isto que nos situa,rnos e ba-
temos. E por isto que temos so.
frido, inclusive ante a realidade
da eclosão de fatos desagradáveis
que estão para acontecer nos mu-
nicipios que represento.

Vai corner sangue nesses muni-
cipios e a culpa, a responsabilida-
de, será do Sr. Secretãrio da Se-
guranca, do Sr. SecretCrio da Edu-
cacao e do Sr. Governador do Es-
tado.

Acabo de dirigir urn telegrama
ao Sr. Secretário da Segurança,
pela quarta vez. Uma yez, recla-
mel a S. Exa., em sua residência,
porque não costumo frequentar
Secretanias de urn Govêrno a que
me oponho; se fui duas vêzes a
Secretaria da Educacão, o fiz por
necessidade imperiosa, para levar
ao Sr. Secretario a lástima, o cia.
mon de professôraS injusticadas
de professôraS estabilizadaS que
perderarn suas cadeiras por ornis-
são, por negligência, por faccio-
sismo e por conivência do Sr. Se-
cretánio da Educacão.

0 assunto é grave, corno j a dis-
se ha poucos dias, e quero chamar
o testemunho desta Assembléla
na hora oportuna, quando apare-
cerern aqui as futuras viüvas,
quando aparecerem aqui os futu-
ros ónfãOs e quando na cadela es-
tiverern Os assaSsiflOs, então, sim,
quero chamar os brios desta Casa
para dizer quem estava corn a
zão, Se 0 Deputado Athos Vieira de
Andrade q u e, incessantemente,

• desta Tribuna l clani.ou, jã pela ãé-
dma segunda vez, e não foi em ne-
nhunia delas ouvido, nem atendi-
do, pois quando 0 foi, foi facciosa-
mente.

Leio para esta Casa a telegrama
que acabo de dirigir ao Sr. Secre-
tãrio de Seguraflca:

"CongressiSta - Cart. n o 280.
Doutor Crispim Jacques Bias For-
tes - Secretaria da Seguranca
Belo Horizonte - MG

Confirmando dois oficios e urn
teiegrama anteriores vg venho
rnais urna vez protestar contra
presenca e atuação facciosa Ma-
jor José Cornélio dos Santos como
Delegado de Policia no Municlpio
Born Jesus do Gaiho pt ReferidO
miiitar transformou-se em instru-
mento politico do Prefeito Fran-
cisco Caetano Souza Filho vg pra-
ticando absurdos contra pessoas
reconhecidas corno adversaries po-
liticos pt Mais uma vez previno
Vossa Excelência que a situação
naquele municiplo é grave e se
Vossa Excelência não tomar as
medidas preventivas necessárias
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Liclusive a retirada dêsse militar
dali vg brevemente ocorrerão fatos
Iamentáveis naquele municipio
corn possivel derramamento de
sangue e perca de vidas pt Creio
ser rneu dever advertir Vossa Ex-
celéncia que ate a presente data
vern se omitindo criminosamente
ante meus apelos e minhas denün..
cias pt Guardo cornigo ccSpias do
ofIcios e telegramas que tenho en-
viado a V. Exa scm merecer nem
ao menos uma resposta ate hoje
Pt Se acontecer 0 que prevejo
Vossa Excelência será responsabili-

• zado como coniverite corn a situa-
cão reinante em Born Jesus do
Gaiho que e fruto do cérebro do-
entio vg fanático e perseguidor do
Prefeito Francisco Caetano Sousa
Filho pt Atenciosarnente Deputado
Athos Vieira de Andrade. Assem-
bléia Legislativa"
o Sr. Carlos Megale - Nobre

Deputado Athos Vieira de Andra-
de. Pela exposicão que V. Exa.
vem fazendo ou, alias, já fez, ha
alguns dias, nesta Casa, a mim me
parece que o Estado de Minas fica
numa situacão de achincaihe, de
hurnilhacão, não so dentro de nos-
sas fronteiras como também alérn
delas. Urn homem corn a respon-
cabilidade de V. Exa., homem Se.
rio no tratar das cousas, vem a
esta Tribuna por mais de cinco
ou seis vêzes...

O SR. ATHOS VIEIRA DE AN-
DRADE - Doze vêzes.

0 Sr. Carlos Megale - Fazer
denüncias dêste teor como acaba
de fazer, chama a atencão do Li-
der do Govêrno e dos nobres Dc-
putados da bancada governista
para 1 assunto que V. Exa. tern
tratado, leva ao conheci:nento do
Sr. Governador do Estado e dos
eretários os fatos graves que es-

tao ocorrendo na Zona de V. Exa.
e nenl-nma prcvidência é tomada.
Estamos, então, a matroca. Fol
feit-a uma revolução para saivar
os costumes. Faco côro corn V.
Exa, no sentido de apelarmos
para o Governador d Estado, a
urn de que êle dê uma resposta
a V. Exa. Cu S. Exa confirma ou

desmente as suas acusaçöes. Não
quero entrar no mérito das suas
acusaçOes, nern tampouco no me-
rito das atitudes do Govêrno. A
verdade é que ficam mal as Ins-
tituiçOes, fica mal o Etado de Mi-
nas, se fatos como êstes são tra.
zidos ao conhecimento da Assem-
bidia e ningudm toma déles conhe-
cimento. V. Exa. deve ser desmen-
tido, ou entäo, o Govérno deve cha-
mar a sua atencão Se as suas acu-
sacôes são inveridicas.

Trago a minha solidariedade a
V. Exa., como o fiz de outras ye-
zes, e espero que o Govêrno nos
dê urna resposta, desmentindo ou
confirmando o que V. Exa. diz.
Se desrnentir, estarernos corn êle,
e, se confirmadas as denüncias de
V. Exa., o Deputado que ora ocu-
pa a Tribuna terá 0 apoio de tôda
a Assembléia. Não é possivel que
fiquernos arnedrontados diante dos
poderosos.

0 SR. ATHOS VIEIRA DE AN.
DRADE - Estou corn V. Exa Ou
eu sou urn farsante, ou o e o Go-
vêrno do Estado. 0 Govêrno do
Estado pode pedir licenca a esta
Casa para processar-me e se a As-
sembléia não permitir a licença,
renunciarei a 0 meu mandato, pois
estou pronto para confirrnar t6-
da5 as acusaçOes que venho fazen.
do ao Govêrno. Ate, hoje, eli não
tive nenhurna resposta dos Srs.
Secretaries de Estado, a êsse res-
peit e. nem tampouco, dos Srs
Deputado 5 governistas.

Todavia, enquanto 0 Sr. Gover-
nador do Estado não tern tempo
para responder aos meus apelos,
näo tern tempo para examinar a
gravidade dos fatos que ocorrem
na minha região, S. Exa. tern
tempo para articular a reabertu-
ra dos jogos de azar no Estado de
Minas, como nos dá noticia a cdi-
cão de hoje, d0 "Correio da Ma-
nhã". Para pensar n- retôrno do
joos de azar, S. Exa. tern tempo
e irnaginação. A adrnitir-se como
verdadeira esta noticia, sO posso
dizer que o Sr. Governador do Es-
tad está "caducando", e 0 seu es.
taco é de senilidade. Achávamos

que S. Exa. era capaz de real-
mente c-nduzir a vida politica e
admLiiStratiVa do nosso grande
Estado. NOS 0 reputâvarn T s digno
e capas, maS hoje vemos cair po'-
terra essa confianca.

Näo quero, Sr . Presidente, que 0
rneu discurso fique na generalida-
de, porqUe 0 meu tempo é peque-

. Desejo fazer urn resurno do
que ocorre na Administracão Es-
tadual corn fatos que trago, mais
uma vez, ao conhecimento desta
Casa, reiterando alguns e trazen-
do c utros. Inicio corn a Secretaria
da Administracão, dirigida pelo
nobre e ilustre c mpanheiro nos-
so, Deputado Hugo Aguiar. Aque-
la Secretaria estã recusando-se a
fazer 0 pagamento a funcionarios
readaptados conforme Orgão ofici_
al— "Minas Gerais" - de 26 de ja-
neiro em diante. Neste episOdio, a
Secretaria de Adrninistração vem
usando dois pesos e duas medidas,
porque 0 "Minas Gerais", de 26 de
Janeiro, publicou grande nümero
de readaptacOes e a Secretaria de
Ldminiotracão autorizou o paga-
mento correspondente a essas rea
daptacOes e vern pagando, corn
cheques, grande nümero de rca-
daptados naquela data, e se recusa
a pagar outros tantos readaptados
na mesma data. Onde está a se-
renidade dêste Govêmo? Para quo
ninguérn alegue que éuma inven-
cão minha, quero que esta Casa
tome conhecimento de, pelo me-
nos, 15 casos de funcionãrios rca-
daptados em 26 de janeiro, cujos
nümeros d35 MASP estão aqui rela-
cionados, e que passarei it taqui-
grafia para o devido registro, pois
preciso tratar de outros assuntos,
também importantes, nesta opor-
tunidade. Esta relacão ser6 publi-
cada no final do rneu discurso.

Enquanto uns recebern seus yen-
cirnentos, outros ficam scm êlcs,
porque o Secretário de Adrninis-
tração näo permite que esses pa.
gamentos sejarn efetuados. Por
que se paga a alguns e não a to-
dos?

Deixo, agora, de lado a Secreta-
na de Ad:ninistração para tratar

de assuntos atinentes 'a Secretaria
de Segurança, pois nesta o caso é
mais grave. Quando o Governador
do Estado, querendo dar a imprés-
são de respeito a legalidade exo-
nerou, ontem, 168 delegados de p0-
lIcia e sub-delegados, S. Exa. agiu
dentro do seu direito, porque ês-
tes são cargos de confiança. 0 Sr.
Secretario da Seguranca se dispôs
a trocar grande ndmero de dde-
gados civis que serviam as dde-
gacias do interior, por delegados
rnilitares.

Queln me disse isto foi o prOprio
Sr. Secretãrio de Seguranca, ao
tempo de minha conversa corn S.
Exa.; disse-me que ja ha yia en-
viado cêrca de 150 delegados mill-
tares para o interior. Para quê?
Esse e que é o ponto: para qué?
Para quê, por exemplo, no caso de
Born Jesus do Galho, onde o Sr.
Prefeito Municipal, homem ines-
crupuloso - Francisco Caetano de
Souza Filho - invadiu urn Grupo
Escolar para destituir a professô-
ra, iavrando atos de posse ilegal-
mente?

E eu pedi inquérito contra este
ato criminoso, e quando 0 Sr . De-
legado Civil de Policia se dispu.
nha a instaurar 0 cornpetente in-
quérito, o Sr. Secretário da Segu-
ranca"pegou a Iwo" urn Major
que por aqui passava, vindo de
Montes Claros, e enviou-o para 10,
a firn de impedir o inquérito. E
irnpediu rnesrno. Fiz uma yisita na
Delegacia ao Delegado de PolIcia
daquele rnunicipio. Solicitci a S..
Sa. a abertura de inquerito con-
tra o Prefeito. Disse-me êle que
não iria abrir o inquérito porque
ia deixar o cargo dentro de dois
dias, e está ia ate hoje.

Mandei urn telegrarna ao dito
Delegado, daqui, pedindo a aber-
tura do inquérito e enviei ao Sr.
Secretãrio da Seguranca cOpia do
mesmo, que aqui está e que flão
you icr apenas para não tornar
meu tempo que é precioso. Pedi
também a abertura do inquénito
ao Sr. Secretário da Segurança e,
não me satisfazendo ainda, ding!-
me, pessoalrnente, a S. Exa., que
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me disse não havet recebido meu
oficio. Eu disse a S. Exa. que o
meu oficlo foi mandad 0 pelo cor.
reio pelo registro postal n° 247 e
datado de 17 de fevereiro. t urn,
absurdo esta mistificação crimino-
sa praticada pelos responsáveis pe
Jo Govêrno. Disse Cu mais naque-
la oportunidade:
• Então, se V. Exa. não recebeu
meu oficio, que receba, agora, a
minha denüncia verbal, e tome
uma providência". Disse-me S. Exa.
que iria t,omá-la E j a se passa-
ram mais de 15 dias e ate hoje não

• tornou nenhuma. Foi preciso que
eu enviasse ao Delegado de Poll-
cia de Born Jesus do Gaiho urn
telegrama enérgico, em que pedia
ao militar que, se não tivesse a
dignidade e a ombridade Para
abrir inquerito contra o Prefeito,
renunciasse ao seu cargo. E ainda
afirmei riaquele telegraiva: "Sej a
homem, Sr. Delegado". S. Sa., re-
voltado corn o Deputado que te-
ye a coragem de lhe dizer o que
êle é, investiu-se contra as profes.
sôras humildes e seus farniliares,
começando o inquérito, não con-
tra 0 Prefeito, mas contra as pes-
soas que o denuriciaram. Intimi-
dou, inclusive, e tentou forcar a
diretora do Grupo Escolar que en-
viara a mirn urn radiograma de-
nunciando arbitrariedades do Pre-
feito, insinuando-Ihe a dizer na
delegacia que não havia enviado o
radiograma. Mas a muiher, que é
muiher mesmo, disse que não fa-
na essa declaração, porque foi ela
mesma quem mandou o radiora-
ma. Então, não satisfeito 0 Sr.
Delegado, Major José Cornélio dos
Santos, tentou levá-la a depor, não
na Delegacia, mas na casa do
chefe politico do PSD de Quartel
do Sacramento. Mas, ela, D. Maria
Teixeira Mala, que é mais muiher
do que êle e homem, disse que Id
nao iria depor. Deporia em qual-
quer lugar, menos na casa de - urn
chefe politico. 0 Major José Car-
nélio ouviu tôdas as pessoas que
quis, menos 2 homens que esta-
yam no Grupo Escolar e que co-
nhecem o fato. São êles: José Cri_

sOstomo, pequeno cornerciante da
cidade, Evaristo José da Silva,
marido de urna professôra que, ao
levar sua espôsa ao trabaiho, foi
humilhado e desrespeitaro na rua
pelo Delegado Major José COme-
ho. E agora, Srs. Deputados, an-
tes de ontem - pois recebo radio-
gramas, telegramas, cartas e tele-
fonemas, diàriamente, no mesm
sentido - fui tirado da cama de
madrugada por urn telefonerna de
uma professOra - da Escola Esta-
dual do povoado de Iguaçu, muni-
cipio de Born Jesus do Galho.

0 referido Delegado levou dois
policiais e entrou na Escola ante-
ontem, e obrigou as professOras
a sairem e, em seus lugares, colo-
cou outras professOras, levadas pe'
la Inspetora D. Martha Carvalho,
espôsa do medico Dr. Sevanir Du-
tra de Carvalho, Chefe do Pôsto
de Higiene de Born Jesus do Ga-
Iho.

Esse é o hom&m que está 'a
frente de uma Delegacia de urn
municipio de mais de 30 mil. ha-
bitantes. E 0 honiem contra quem
tenho apelado ao Sr. Secretário da
Seguranca. Mas, a indiferença, e
mais do que isto, o cinismo é de-
masido grande, Para que se tome
alguma providência. Prevej o para
muito breve o derramameito de
sangue, ali, e o responsável,quern
sera? Temos pedido, ternos implo-
rado, mas a indiferenca é deinais.
0 limite de tolerdncia chegau ao
fim. Acabo de receber na minha
casa, urn homeni simples, sern pa-
letó, coberto de poeira, que vinha
trazer outra carta em que me di-
zia que o povo não aguenta inais 0
ambiente que là estã.

o Sr. Lücio de Szuza Cruz -
Sr. Deputado, d e s e j 0 solidari-
zar-me corn V. Exa., no moment-a
em que ocupa a Tribuna, Para,
mais uma yes, apontar irregulari-
dades e ilegalidades. Mas, nobre
Deputado Athos Vieira de Andra-
de, sinto que V. Exa. cumpre não
apenas o seu dever de Deputado,
de representante de uma região
do Estado, denunciando êsses fa-
tos. V. Exa. está vivendo urn dra-

ma de cnsciência, porque, por to_
d•s os meios ao seu alcance, pro-
curou fazer corn que Os homens
que detêrn 0 poder tornassern as
providências necessarlas, Para Cvi-
tar fatos mais graves. Por Isso,
quando V. Exa. vive esse drama,
eu qUero fazer urn apêlo ao Presi-
dente da Assembléia, ao ilustre
Lider do Govêrno e aos Srs. Lide-
res dos antigos Partidos corn as-
sento nesta Casa Para que, em
companhia de V. Exa., tenham
urn entendimento corn o Sr. Go-
vernador do Estado, a firn de que
Se possam evitar ocorrências maiS
graves.

0 SR. ATHOS VIEIRA DE AN-
DRADE - Agradeco a sugestao de
V. Exa. C 0 SCU aparte criterioso.
Mas, nobre Deputado, eu não me
disponho mais a ir, nern ao Sr.
Governador, nem ao Sr. Lider do
Govêrno, nem 'ao. Sr. Secretàrio
da Seguranca e nern ao Sr. Secre-
tãrio da Educacão, porque não
confi mais em nenhurn dêle.
Não confio, porque ja tiveram -
So. Exas. oportunidade de de-
monstrar a prova de confiança
que eu tinha em SS. Exas. Mas
Ss. Exas. tern usado urn jôgo dU-
bio, perigosissimo, que é o de em-
panar a realidade de seus pensa-
mentos: desejam algurna coisa,
nãa têm coragern de dizer, mas
praticam 0 que querem.

Srs. Deputados, you ler urn te-
legrama, dirigido aos Srs. Depu-
tados Athos Vieira de Andrade e
Gerardo Gross!, em conjunto, que
tern 0 seguinte teor:

"Major Cornélio deteve Delegado
José Wdrigues sôlto através de
"habeas corpus" tito irno desmo-
ralizã-lo incornpatibilizá-l-o funcão
Delegado vg baseando-se caluniosa
acusação verbal pessoas irrespon-
sáveis mando falsário Prefeito pt
Atuação Major C-rnélio simples-
mente facciosa e cinica atendendo
baixos instintos Prefeito pt Solici-
tamos-ihe providências junto Go-
vêrno pt Atenciosarnente Kyle Ba-
tista"

Por que êste fato? Porque no dia
em que êste militar saisse de là 0

delegada civil iria abrir lnquérito
contra o Prefeito, e para impedir
essa medida necessária, foi arqui-
tetado urn Plano, cuja execução
foi iniciada pelo Major José Cor-
nélio. Esse Plano visa 'a exonera-
cã0 do delegdo civil. Dêsse modo,
foi instaurado urn inquérito poli-
cial contra o Delegado Civil José
Eulálio Rodrigues. Corn Osse in-
quérito pretendem exonerá-lo, pa-
ra, em seu lugar ser nomeado urn
"capacho" do Prefeito Francisco
Caetano Souza Filho, que não abri-
rá inquérito contra êste. Este é 0
serviço que presta êsse delegada
militar faccioso e verdadeiro "fila-
bOia", que est64 no interior do Es-
tado, menosprezando a dignidade
e a tradicäo da nossa Policia Mi-
litar. Arnanhã será exonerado 0
Delegado Civil de Born Jesus do
Galho, sob a alegacão de que exis-
te inquérito aberto contra êle. E
lamentáyel que êsse homeni, tenha
idl Para là tambéin corn êste ob-
jetivo. Esta e a realidade e é rCa-
lidade irretorquivel. Tudo isto te-
nho levado ao conhecimento das
autoridades; tenho cOpia dos of!-
cios, nümercs dos registros postais,
tenho recibo dos meus telegramas.
Désse modo se não valer o meu
apêlo, se não tiyerem crédito as
minhas palavras, amanhã existira
a realidade dêsses docurnentos, a
prova dos meus apelos, o sentido
das minhas denUncias e das an.
güstias por que venho passando,
não sO eu, mas a minha familia, a
minha espôsa e meus Pais que, a
todo instante, tornarn conhecimen-
to dessas perseguicOes inconcebi-
veis. Não se satisfazern Os meus
adversários corn as exoneraçöes.
Alegram-se corn as humilhacSes
dos nossos amigos, humilhando-os
de tôda maneira. As professôras
estabilizadas, corn nove, dez e on-
ze anos de magistério, postas na
rua ha doiS meses e meio, SCm re-
paracão, não podern mais sair de
suas casas porque Os nossos ad-
yersários, estimulados pelas atitu.
des do Prefeito, do Sr. Secretário
da Educação, do Sr. Secretário cia
Segurança e, porque não dizer, do
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Sr. Governador do Estado, achin-
caiharn, lancarn palavras indeco-
rosas e hurnilham de tOda mane!-
ra e de tôda sorte essas professô-
ras, para .atemorizá-las • E as hu-
milhain na presenca dêsse Dele-
gado de Policia que participa tam-
b6.-.n no processo de atemorização,
e cuja rnissão e manter a ordem e
não sobressaltar a comunidade. E
o Sr. Secretário da Segurança per-
manece imóvel, indiferente e sur-
do.

o Sr. Jorge Vargas - Informo
a V. Exa. que êsse Delegado,
no GovOrno passado, foi reti-
rado de dois municipios da minha
região, por tomar o dinheiro da
sua populacão. Por conhecer so.
bejamente êste policial, que de-
sonra as tradiçôes da Policia Mi-
litar, venho trazer êste depoimen-
to a V. Exa. que deve pedir do Sr.
Secretário de Seguranca, as mes-
mas providência5 solicitadas por
mim ao Sr. Secretário Monteiro de
Castro.

o SR. ATHOS VIEIRA DE AN-
DRADE - Vejam, Sr. Presidente,
Srs. Deputados, não conheço êste
Delegado, nunca o vi antes, sO.
mente sei que foi "apanhado a la-
go", aqui, e mandado para Born
Jesus do Gaiho. Mas as palavras
do Deputado Jorge Vargas repre-
sentam subsidio de real valor para
a acusacão que fazemos. SO vimos
êste hornem uma vez, ra Delega.
cia de Born Jesus quando S. Sa.
fugiu ao cumprimento do seu de-
ver.

o Sr. Secretârio de Segurança
permanece indiferente. Não acre-
dita no que digo. Deve S. Exa. es-
tar pensando: Quem sabe o Depu-
tado Athos é fantasioso? Quern sa-
be está êle fazendo media politi-
ca, como já disserarn alguns Dc-
putados que entendem diferente-
mente de mim? Querendo fazer
publicidade? Mas, não. E' a cons-
ciência que me atormenta. E' 0
conhecimento do povo de que êste
homem pratica tais arbitrarieda-
des, e a certeza de que urn fato
grave está para acontecer, do qual
a tenios o prenüncio. Revela-

rel êste fato a esta Assenibléia: 0
Sr. Delegado Major José Cornélio
marcou visita ao Grupo Escolar
do distrito de Quartel do Sacra-
mento juntamente corn o Prefei-
to, para comemorarem a desti-
tuicão de professôras suas adver-
sarias e a investidura de professô-
ras suas correligionárias, e mais,
para humilhar e achincalhar pro-
fessôras nossas amigas. Foi pre-
ciso que amigos nossos fizessem
uma visita ao Delegado e disses-
sem que êle poderia ir mas que
não voltaria. Não se trata de rn-
posicão, mas de urn fato. E' urn
fato que levo ao conhecimento do
Sr. Secretário da Seguranca, a
quern you enviar êste discurso.
Ocorreu ha menos de dez dias. E,
se o Delegado fOsse lá, não volta-
na. Prevendo o que aconteceria,
êle não foi, porque conhece a dis-
posição dos nossOs amigos daque-
le municipio. Não, quero que ist)
aconteca. Não e do meu tempera-
mento saber que urn fato lamentá-
vel está para ocorrer, e não pro-
curar alertar a quem pode evitá-
-1). 2 0 que faco ver veemente-
mente nesta hora, alertando 0
Govêrno. Väo ocorrer all fatos
lamentáveis e desagradâveis. Ho-
•je, batem 'as portas das Secreta-
rias, e 'a minha porta, professOras
perseguidas, sendo que uma delas
Se encontra, no momento, nesta
Assembléla e já dernandou Belo
Horizonte quatro vêzes para solu-
dollar êste problema. Amanhã, ba-
terão 'as nossas portas viüvas e
pessoas 'a procura de advogado, por
se tornareni criminosas . E corn
êsses n-iesmos discursos que you
defender es rneus amigos. Para
isto estou-me documentando, ar-
mazenando elementos para dizer
arnanhã que os responsáveis por
isso, além do Prefeito, são também
os Srs. Secretários de Segurança,
de Educacão, como também o Sr.
Governador do Estado. Assim pe-
direi contra êles abertura de in- ,
querito por crime de co-autoria.

Sr Presidente, o meu tempo
está.se esgotando, sem que eu
possa abordar Os problemas da Se.-

cretaria de Educacão, contra a
qual dispomoS de mais elementos.
Não voltarei ao Gabinete do Sc-
cretdnio de Eclucação, porque não te-
nho temperamento para isto. S. Exa.
determina que professOras demiti-
das injustarnente, sejam readmiti-
das e no entanto a Diretora não o
obedece. Tomei o cuidado de provi-
denciar fotocOpia do oficio em
questäo, para me documentar. 0
oflcio é 0 seguinte:

"Belo Horizonte, 30 de marco de
1966.
Secretaria de Estado de Educação

A Diretoria do Grupo Escolar
"Professor Borges da Costa" de
COrrego NOvo.
Determino cumprimento da Por.

tania n° 7/66, publicada em 15-2-66,
c o In ref eréncia 'as professôras
Eclair Pedra, Maria de Lourdes
Pereira, Maria Aparecida Pereira
e Maria Auxiliadora Lopes Silva,
dOsse Municipio, dando, posterior-
mente, ciência a esta Secretaria

Atenciosamente,
(a.) Gilberto Antunes de Almei-

da, Secretãrio de Estado da Edu-
cacao".

Urna das professôras menciona-
das no ofIcio em questão, quando
o entregou it Diretora, depois de
devidamente testemunhado o fa.
to, teve corno resposta, entre sor-
risos irônicos da referida Direto-
ra, a afirmativa de que ali cum-
pria sOmente orciem do Prefeita e
que desccnhecia a pessoa e a au-
toridade do Sr. Secretário. A
prolessOra em questão testemu-
nhou o fato e me trouxe êste do-
cumento coin firma reconheci-
das. Dessa maneira, o Sr. Secre.
tário de Educação fol desatendido
e desrespeitado. Mas, enquanto S.
Exa., por urn lado, expede urna
ordem escrita a Diretora, por ou-
tro consente, pacificarnente, em
que tal ordern não seja cuinprida.
Quero ver que atitude vai tomar,
agora, o Sr. Secretário, pois S.
Exa. foi desautonizado, sua auto-
ridade foi rasgada, sua dignidade
I oi quebrada por uma Diretora que
nem normalista é. E vamos ver 0
que S. Exa vai fazer. Eu respon-

do: nada! Nada, porque e Isto que
S. Exa. quer. Manda mernoran-
dos para dar satisfacão aos Dc-
putados da Oposicão mas não cen-
sura a quern desrespeita suas or-
dens.

lamentável que eu não tenha
tempo para continuar, mas volta-
rei a esta Tribuna para terminar
êste discurso, noutra oportunida-
de. Não cheguei a examinar o
problema do Colégio Estadual de
Caratinga, de onde acabo de re-
ceber, nesta hora, urn radiogra-
ma. Não se passa urn dia sem rece-
bermos denUncias, reclamaçOes. 0
radiograma que acabo de receber
veio pelo Palácio do Govêrno e me
foi enviada uma cOpia, portanto o
original ld estâ, e tern os seguintes
dizeres:
"Deputado Athos Vieira de An-

drade
Belo Horizonte.

Persiste crise Colégio Estadual
de Caratinga, trabaihando sob
protesto pt Prestes nôvo afasta-
mento do Corpo Docente.

A CongregacãO,
Professor Moacir Côrte".
V lamentável que eu não anali-

se o absurdo, a aberracão, a in-
dignidade, o desrespeito 'a lei e ao
direito praticados pelo Sr. Secre-
trio da Educação e pelo Sr. Go-
vernador do Estado, diante do epi-
s6di3 do Colégio de Caratinga. Não
tenho tempo e não quero desres-
peitar a Mesa, mas you considerar
corno lido o editorial do "Diário de
Minas" que I ala sôbre o Sr. Secre-
tanlo da Educacão. 0 titulo diz
tudo: "Secretário CalamitosO".
0 retrato do Sr. Gilberto Airneida,
na Secretaria da Educacão.
"Secretário Calamitoso.

0 Secretánio da Educação, Sr.
Gilberto Airneida, não se lembrou
da advertência acs que falam em
dernasia em seu aparecimento na
TV para discorrer sôbre o proble-
ma educacional no Estado. Aca-
bou dando yários bons - dias...
Primeiro, revelando urn conheci-
inento apenas superficial e curto
da questão do casino, quando con ;

-Iessou descohnecer as suas carac-
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teristicas no interior. E para quern
está ha três meses na Secretaria,
é urn testemunho nada promissor.
Não seria demais para o Sr. Gil-
berto Almeida, que e engenhtiro,
pelo men: s estimar as dimensöes
da coisa além de Belo Horizonte,
porque isso é possivel corn urn
jôgo de cálculos que, se não acer-
ta, aproxirna. Mas, mesmo quan-
to a Capital, o Secretário não fez
mais do que criar urn estado
de alarme, que não corresponde
tanto aos dados da realidade. Fa-
lou ate em estado de calamidade.
Por qué? Sobraram em Belo Ho-
riz'rite dez mil criancas sem ma-
triculas, o que é, de fato, lamen-
tável, mas não irremediàvelmente
decepcionante, c o m o pretendeu
inostrar 0 quadro escolar na cida-
de. Para quem se lembra de que
no ano de 1961 o "deficit" de va-
gas nas escolas era de cento e
vinte e cinco mu, não ha razão
para muito susto. Pelo contrário:
a conclusão evidente é que cami-
nhamos bastante no rumo da ple-
na matricula. E não é so isso: se
ainda existem criancas scm aces-
so aos bancos escolares, 0 que SO
pede não e lamentação, mas me-
didas de emergência, capazes de
eliminar ou minimizar o "deficit".
Em lugar de perder tempo corn
casinhos p1iticos de diretoras e
professôras, imaginar esquemas
para abrir a escola aos que ainda
encontram fechadas as suas por-
tas. Como nada disso se faz, res.
tará uma conclusão: a calamlda-
de está na Secretaria de Educa-
cao".

E' lamentável que a fôrca do
nosso Regimento venha-me impe-
dir de continuar analisando fatos
como êste. Peco a tolerância da
Mesa para terminar minhas con-
sideraçöes, pois longe de niim está
a intencão de desrespeitar o nos-.
so Regirnento. Lamento quo êste
e os demais fatos que eu iria nar-
rar estejam acontecendo em Mi-
nas Gerais. Na0 voltarei mais ao
Sr. Governador do Estado. Irei,
irei sim, na prOxima semana,
aqueles municipios, irel talvez pa.

ra ser desfeiteado na rua per al-
gum vagabundo, a mando do Pre-
feito, mas irei para dizer aos meub
amigos que estou solidário corn
êles -em qualquer circunstâflcia.

Irei para dizer a sociedade que
não temos Govêrno, que não temos
justica, que não temos respeito a
Lei. Irei para dizer a êles que fa-
cam como quiserem porque, de
hoje em diante, cessou a minha
fôrca de pedir, de apelar, de cia-
mar. Todavia, na intimidade do
meu lar e na conviccão da exis-
tência de Deus, em quem creio e
conhio, continuarei fazendo as rni-
nhas preces para que guarde &iuê-
le povo e ilumine êste Govêrno in-
capaz, e irreesponsável, para que
não haja derramani.ento de san-
gue no interior do nosso Estado.
MASP
ReIaça de readaptados conforme
publicação no "Minas Gerais" de
26-1-966, que recebem encünen-

to5 de confor.midade corn a
readaptação

SECRETARIA DA ADMINIS-
'rRAçAo

MASP
30.424 - Afrânio Faria da Silva
25 585 - Childerico Nufies de

Oliveira
36.406 - Day! Soares AssunçãO
36.654 - Elgi Monteiro
39.598 - Filomeno Ferreira Filho
19.312 - Gustavo Fiiho de Car-

valho
31.903 - José de Paula Freitas
55.262 - José Sales da Cruz
33.394 - Mirian Alves Miguel
38.956 - Nadir Ferreira de Oli-

veira
49.858 - Osvaldo Guimarães
29.215 	 Paulo Moura
34.095 - R:berto Prado
39.103 - Sebastião Barreto de

Lima
54.595 - Carmem Maria Balsa.

mao Weiss.
Além dêsses, centenas de servi-

dores de outras Secretarias, que
foram readaptados depois de 25-1-
66, continuam recebendo venci-

mentos de acôrdo corn as readap-
tacöeS.

0 SR. PRESIDENTE - Sôbre
a Mesa Requerimento do Deputado
Manoel Costa que, na qualidade
de Lid-er do Govérno, pede a pa-
lavra pelo artigo 94, para trans.
feri-la, polo artigo 95, ao Deputa-
do Homero Santos. Entretanto,
como esta parte da Reunião está
terminada, a Mesa não pode de-
ferir, neste mornento, 0 Requeri-
mento do Lider do Govérno.

QUESTAO DE ORDEM

o SR . HOMERO SANTOS - Sr.
Presidente, é lamentável que o Re-
girnento não me dê oportunidade
para ocupar a Tribuna, neste mo-
mento. Solicito a V. Exa. que
mantenha o Requerimento para a
Reunião de amanhà, quando terei
oportunidade de responder ao Dc-
putad- Ahos Vieira de Andrade.

- Esgotado o prazo destinado a
esta parte da Reunião, passa-se a
2.a PARTE DA ORDEM DO DIA

o SR. PRESIDENTE - 3a dis-
cussão do Projeto 3.483165, do Sr.
Governaclor do Estado, o qual ds-
poe sôbre a concessäo de auxIllo
financeiro a Federacão Mineira de
Futebol de Salão

A Comissão de Finances opina
pela aprovacão do Proleto.

Em discussäo. Não ha oradores
inscritos. Encerro n, discussão.

Em votacão. Os Srs. Deputados
que o aprovam queiram nermane-
cer comb se encontram. (Pausa).
Foi aprovado.

VERIFICAcAO

O SR. ALTAIR CHAGAS - Sr.
Presidente, peco verificaçOo de vo-
tacâo. 	 -

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
vaj proceder a verificacão de vU-
taçao. Os Srs. Deputados que vo-
taram a favor do Proj eto queiram
levantar-se (Pausa). Podem sen-
tar-se, 	 -

Os Srs. Deputados que votaram
contra queiram levantar-se. (Pau-
sa). Votaram a favor do Projeto,
13 Srs. Deputados. Contra, ne-
nhum. Não ha ndmero para vota-
çao.

- A Mesa va.i proceder a cha-
mada dos Srs. Deputados, con y!-
dando o Sr. Deputado Altair Cha-
gas para funcionar como Secretá-
rio.

O SR. SECRETARIO - (Faz a
chamada).

- Feita a chamada, deixam de
responder os Srs.

Ledo Borges - João Navarro -
Reny Rabelo - Pinto Coelho -
Anuar Fares - Agostinho Campos
Neto - Alvaro Sales - Alvimar
Mourão - Anibal Teixeira - Ar-
tur Fagu.ncles - Augusto Zenun -
Benedito Xavier - Carlos Eloy -
Carlos Megale - Cfcero Dumont -
Daniel de Barros - Délson Scara-
no Dermeval Pimenta Filho -
Domingos JOrio - Expedito Tavares
- Gomes Moreira - Hermelindo
Paixao - Hugo Castelo Branco -
Ibrahim Abi-Ackel - Jairo Maga-
lhães - Jarbas Medeiros - Jeho-
vah Santos - Jorge Ferraz - João
BOsco - João Luiz de Carvalho -
José Augusto - José de Castro -
José Luiz Baccarini - José Maria
Magalhães - Ladislau Sales -
us Chaves - Lourival Brasil -
Mauriiio Cambraia -- Luiz Jun-
queira - Manoel Costa - Maria
Pena - Marta Nair Monteiro -
Odilon Rodrigues - Orlando An-
drade - Otelino Sol - Paulino Ci-
cero - Pires da Luz - Raimundo
Albergaria - Raul Fernandes -
Salim Nacur - Sebastiao Anastá-
do - Sette de Barros - Sinval
Boaventura - Souza e Silva - Val-
dir Melgaco - Waidir Morato -
Waldomiro Lôbo - Walthon Gou-
lart - Wilson Chaves - Wilson
Modesto - Wilson de Paiva -
Wilson Tanure.

0 SR. PRESIDENTE - Estão
presentes 20 Srs. Deputados. Não
ha nümero regimental para pros-
seguimento dos nosso trabaihos.
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ENCERRAMENTO

Inexistindo nürnero regimental
para prosseguimento dos nossos
trabalhos declaro encerrada a pro-
sente Reunião, convocando Os Srs.
Deputados para a Reunião Ordinä-
na de amanhã, dia 15, a hora regi-
mental, corn a seguinte Ordem do
Dia:

ORDEM DO DIA

15-4-66
l.a Parte

Das 14 as 15 horas:

Leitura e aprovação da Ata.
Expediente, inclusive leitura o

apresentacão de pareceres, proje-
Los, comunicaçOes, requerimentos e
indicacôes -

Das 15 as 16 horas:
Discussão e votacao de parece-

res, requerimentos, comunicaçöes e
indicacoes.

Discussão e votacão de redacôes
finals.

2.4 Parte
Das 16 as 18 horas:

3 4 discussão do Projeto n° 3.483/
65, do Sr. Governador do Estado,
o qual dispöe sObre a concessão de
auxilio financeiro a Federacao Mi.
neira de Futebol de Salão.

3. discussão do Projeto n° 3.527/
/66, do Sr. Governador do Estado,
o qual concede pensão a viUva do
Simeão Pena de Faria.

2. discussão do Projeto n° 3.480/
/65, do Sr. Governador do Estado,
o qual cria Ginásio Industrial Es-
tadual na cidade do Itadna.

2.° discussão do Proj eto no 3.518/
/66, do Sr. Governador do Estado,
o qual cria o Colégio Estadual "Pro-
fessor Gabriel Mandacaru", na ci-
dade do Diamantina.

l.a discussão do Projeto no 3.582
/66, do Sr. Governador do Estãdo,
o qual cria a Escola de Belas Ar-
tes e Artes Gráficas do Belo Hori-
zonte e contém outras providêa.
cias

1.4 discussão do Projeto n° 3.578/
166. do Sr. Paulino Cicero, o qual
dá denominação ao Ginásio Esta-
dual de Antonio Dias.

1. discussão do Projeto n° 3.579/
/66, do Sr. Ledo Borges, o qual de-
clara de utilidade püblica o Dire.
tOrio Central dos Estudantes da
tlniversidade CatOlica de Minas
Gerais.

2.4 discussão do Proj eto n o 3.557/
/66, do Sr . Jairo Magalhães, 0
qual reconhece de utilidade pübli-
ca a Fundação Seráfica de Edu-
cacao da ParOquia de Nossa Se-
nhora da Pompéia, corn sede.no Mu-
nicipio de Belo Horizonte.

2.a discussão do Projeto n° 3.558/
/66, do Sr. Manoel Costa, o qual
dá a denominacão de "Prfessor Fã-
bregas" ao Ginásio Estadual da ci-
dade de Lumindrjas -

2.a discussão do Projeto n o 3.562,'
66, do Sr. Cicero Dumont, o qua]
reconhece de utilidade pübiica o
Centro Educacional do Belo Hori-
zonte.

2.a discussão do Projeto n° 3565/
/66, do Sr. Wilson Modesto, o qual
cia a denominaçao do "Presidente
João Pinheiro" ao Ginásio Estadual
de Santos Dumont. 	 -

3a discussão do Projeto n° 3.434/
/65, do Sr. Joaquim de Mello Frei_
re, o qual autoriza 0 Poder Execu-
tivo a fazer doação de terreno a
Cooperativa de Cafeeicultorees do
Passos.

34 discussão do Projeto n o 3.542/
66, do Sr. Jairo Magalhäes, o qual
concede o titulo de "Cidadão Hono-
rcirio do Minas Gerais" aos enge.
nheiros Orfila Lima dos Santos e
Geonisio Caravalho Barroso.

Discussão do Projeto do Resolu-
cão no 3.521/66, do Sr. Cicero Du-
mont, o qual dispOe sôbre a tra-
mitação dos Projetos de iniciativa
do Poder Executivo, nos têrmos do
Art. 2.0 da Constituição do Estado,
corn a nova redação que Ihe dá a
Lei Constitucional n.° 14, de 9 de
do dezembro do 1965.

- Levanta-se a R.euniäo.

SUMARIO: Comparecimento -
Ata - Palavras do Sr. Presidente
- Suspensäo cia Reunião - Rea
bertura dos Trabalhos - Discus-
são dos vetos totals opostos as
ProposicOes do Lei n°s. .2.772,
2.774, 2.776, 2.811 e 2.862 - Dis-
cussão dos vetos - Requerimen-
to do Sr. Wilson Modesto -
Aprovacão - Encerrada a discus.
são - Votacão - Charnada -
Manutenção dos vetos - 2.4 dis-
cussão do Projeto n.° 3.480 -
Verificacão - Aprovação - 2.a
discussão do Proj eto n.c 3.518 -
Questao de Ordern - Aprovacao
- Questão de Ordem - Encerra-
mento - Ordem do Dia.

COMPAR.ECIMENTO
- As 20,35 horas, comparecem

os Srs.:
Bonifdcio do Andrada - Ledo

Borges - Mario Hugo Ladeira -
João Navarro - Reny Rabello -
Anuar Fares - Agostinho Campos
Neto - Altair Chagas - Alvaro
Sales - Alviman Mourão - Atali-
ha Mendes Athos Vieira de An-
drade - Aunelia.no Chaves - Ba-
tista Miranda - Benedito Xavier
- Carlos Eloy - Carlos Megale -
Cicero Dumont - Dalton Canabra-
va - Délson Scarano -- Expedito
Tavares - Flonivaldo Dias - Ge-
raldo Qulntao - Gerardo Grossi
- Gomes Moreira - Hermelindo
Paixão - Horneno Santos - Ibra-
him Abi-Ackel - Jarbas Medeiros
- Jorge Ferraz - Jorge Vargas -
João Vaz - Joaquim. de Mel 0 Frei-

re - .José do Castro - José Luiz
Baccarini - José Maria Magalhães.
- Lélis Chaves - Lourival Brasil
- LUcio de Sousa Cruz - Luiz
Junqueira - Manoel Costa - Mar-
tins Silveira - Nicanor Armando
- Nunes Coelho - Odilon Rodri-
gues - Orlando Andrade - Fires
da Luz - Rayrnundo Albergaria -
Raul Fernandes - Salim Nacur -
Sebastião Anastácio - Sette de Bar-
ros - Ulysses Escobar - Valdir
Melgaco - Waldir Morato - Wal-
domiro Lôbo - Wilson Modesto e
Wilson Tanure.

- Corn a presença do 58 Srs. De-.
putados, o Sr. Presidente declara
aberta a Reuniäo.

ATA

- 0 SR. WALDIR MORATO -
(2.0 Secretcirio "ad-hoc") - Proce-
de a leitura da Ata da Reuniã.o an-
terior, a qual d aprovada, sem ob-
servaçöes.

PALAVRAS DO SR. PRESIDENTE

• 0 SR. PRESIDENTE A Mesa
comunica aos Srs. Deputados quo
se encontra nas escadarias do Pa-'
lcicio Inconfidência o Coral Altero-
sa da Escola do Tradutores e In-
ténpretes quo vern prestar uma ho-
menagem a Assembléia Legislativa.

SUSPENSAO DA REUNIAO

- A fim de quo a Casa receba a
homenagern, ficarn suspensos por

2831 Reuniäo Extraordinária da Assembléla Legisaativa,
em 14 de abril de 1966
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vinte minutos Os floSsoS trabaihos,
quando ento se reabriTd a Reuriião.

REABERTTJRA DOS TRABALHOS

o SR. PRESIDENTE - Está
reaber:t.a Reunião.

A Mesa vai passar a discussäo
dos vetos totais opostos as Propo-
sico.es de Lej n°s,. 2. 772, 2.774,
2.776; 2811- e2.862.

Qualquer dos. Srs. Deputados po-
de requerer destaque dos vetos, pa-
ra disôussâo ou Para votacao pos-
terior.

Em discussão Os vetos.
-- Vem a Mesa:

REQUERIMENTO

Exiflo. Sr. Presidehte cia Assem-
b16ia Legislativa do Estadb de Mi-
nas Gerais.

0 Deputado infra-assinado requer
aV: Exa. ouvida a Casa, o adia-
thento da. discussäo do veto total a
Pxoposicao de Lei n.° 2.776 por 10
dias.

Sala das Reuniôes, 14 de abril
!.d1966.

Wilson Modesto.
- Publicar.
O SR. PRESIDENTE - Sôbre a

Mesa Requerimento do Sr. Depu.
tado Wilson Modesto, que pede 0

..adiamento cia discussão do. veto to-
tal 'a Proposicao de Lei fl. 0 2.776
por , 10 dias.

Em votacão o Requerimento. Os
Srs. Deputados que o aprovam
oueiran permanecer corno se en-
contT(Pausa). Foi aprovado.

Em discusso os vetos as Propo-
sicöes de Lei n°s. 2.772, 2.774,
2811 e 2.862. .Não ha oradores ins-
critos . Encerro a discussão.

Em votacão..
A Mesa convida Os Srs. Deputa.

dos Sebastião Anastdcio & Alvimar
Mourão Para funcionarem como es-
crutinadores. (Pausa).

-. 	 ,. CHAMADA

Convoco 0 Sr. Scretcirio Pa-

ra fazer a chamada dos Srs. Depu-
tados Para votacao.

O SR. SECRETARIO - (Faz a
chamada Para a votacao).

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

Boflifdcio de Andrada - Ledo
Borges -.Mario Hugo Ladeira. -
João Nav.arro. - Reny Rabello -
Anuar Fares - Agostinho Campos
Neto - Altair Chagas - Alvaro Sa-
les - Alvimar Mourão - Ataliba
Mendes - Athos Vieira de Andrade
- Aureliano Chaves - BeneditO
Xavier - Carlos Eloy - Carlos Me-
gale - Cicero Dumont - Dalton
Canabrava - Délson Scarano -
Expedito Tavares - Florivaldo
Dias - Geraldo Quintão - Gerar
do Grossi - Gomes Moreira -
Hermelindo Paixão - Homero San-
tbs - Ibrahim Abi-Ackel - Jarbas
Medeiros - Jorge Ferraz - Jorge
Vargas - JoãoVaz - Joaquim de
Melo Freire - José de Castro -
José Luiz Baccarini - José Maria
Magalhães - Lélis Chaves Lou-
rival Brasil - LUcio de Sousa Cruz
-- Luiz Junqueira - Manoel Costa
- Martins Silveira - Nicanor Ar-
mando - Nunes Coelho - Odilon
Rodrigues - Orlando Andrade -
Pues cia Luz - Raimundii Alberga-
na - Raul Fernandes - Salim Na-

- cur - Sebastião Ana.stácio - Set-
te de Barros - Ulysses Escobar -
Waldir Morato - Wilson Chaves
- Wilson Modesto e Wilson Tanure.

APURAcAO

O SR. PRESIDENTE - Vota-
ram 56 Srs Deputados. Os Srs.
escrutinaclores vão contar as so-
brecartas e, em seguida, os votos.
(Pausa). 	 -

- Os Srs. escrutinadores conta-
ram 52 sobrecartas.

MANuTENcAO DOS VETOS

- A votacão, no tocante i Pro-
posição de Lei n.° 2.772, foi a Se-
uinte; 48 vOtQ "NAO", 7 em, .BIAN-

CO e 2 "SIM". Mantid0 o veto e
prejudicada a Proposicao de Lei.

- Corn relacao a Pnoposicao de
Lei ri. 0 2.774, 0 resultaclo foi o Se-
guinte: 46 "Não"; 4 "Sim", e 6 em
Branco. Mantido o veto total opos-
to pelo Sr. Governador.

No tocante a Proposicão de Lei
n . e 2.811, Os escrutinadores encon-
trararn 47 cédulas "Não"; 2 "Sim",
e 7 em Branco. Fica, pois, manti-
do o veto.

Corn 45 cédulas "Não"; 4 "Sim",
e 7 em Branco, foi mantido o veto
oposto a Proposicão de Lei fl.°
2.862.

fste, pois, o resultado da vota-
çao no tocante aos vetos opostos as
diversas Proposicôes de Lei.

2.4 DISCUSSAO DO PROJETO
N.° 3.483

- A Mesa vai passar a 2. 0 discus-
são do Projeto n.° 3.480, do Sr.
Governador do Estado, o qual cria
urn Gindsio na Cidade de Itadna.

Em discussão o art. 1.0. Não ha
oradores inscritos. Encerro a dis-
cusaO.

Em discussão o art. 2. 0 . Não ha
oradores inscritos. Encerro a dis-
são.

Em discussão o art. 3. 1 . Não ha
oradores inscritos. Encerro a dis-
são.

Em discussão 0 art. 4.0 . Não ha
oradores inscritos. Encerro a dis.
são.

Em discussão o art. 5. 0 . Não ha
oradores inscritos. Encerro a dis-
são.

Em discussão o art. 6. 0 . Não ha
oradores inscritos. Encerro a dis-
são.

Em discussão o art. 7. 1 . Não ha
oradores inscritos. Encerro a dis-
são.

Em votacão o art. 1.0. Os Srs.
Deputados que o aprovam queiram
Conservar-se como se encontram.
(Pausa). Foi aprovado.

Em votacao o art. 2. 0 . Os Srs.
Deputados que o aprovam queiram

conservar-se como se encontram.
(Pausa). Foj aprovado.

Em votação o art. 3. 0 . Os Srs.
Deputados que o aprovam queiram
conservar-se como se encontram.
(Pausa). Foi aprovado.

Em votacão 0 art. 4.0 . Os Srs.
Deputados que o aprovam queiram
conservar-se como se encontram.
(Pausa). Foi aprovado.

Em votacao o art. 5. 0 . Os Srs.
Deputados que o aprovam queiram
conservar-se como se encontram.
(Pausa). Foi aprovado.

Em votação o art. 6. 0 . Os Srs.
Deputados que o aprovam queiram
conservar-se como se encontram.
(Pausa). Foi aprovado.

Em votacão o art. 7. 0 . Os Srs.
Deputados que o aprovam queiram
conservar-se como se encontram.
(Pausa). Foi aprovado.

VERIFIOAAO

O SR. SALIM NACIJR - Solicito
a V. Exa. que proceda a verfficação
de votaçäo.

o SR. PRESIDENTE - 0 Sr.
Deputado Salim Nacur solicita ye-
riuicacão de votação do art. 7.0.
Os Srs. Deputados que votaram ,a
favor queiram levaritar-se (Pausa).
Podem sentar-se.

Os Srs. Deputados que votaram
contra queiram levantar-se. (Pau-
sa).

Votaram a favor 42 Sns. Depu-
tados, nUmero suficiente Para apro-
var a Proposicão; nienhum contra.

Aprovado 0 Projeto.
- A Comissão de Financas.

2.0 DISCUSSAO DO PROJETO
N.° 3.518

- A Mesa vai passar a 2.0 discus-
são do Projeto n.o 3.518, do Sr. Go-
vernadon do Estado, o qual cnia 0
Colégio Estadual "Professor Gabriel
Mandacaru", na cidade de Diaman-
tina.

As Comissôes de Justica, de Edu-
cacao e de Financas opinam pel
aprovação do Proj eta,
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Em discussão o artigo 1.0. Não
ha oradores inscritos. Encerro a
discussão.

Em discussão 0 artigo 2.0 . Não
ha oradores inscritos. Encerro a
discussão.

Em discussão 0 artigo 3.9. Não
ha oradores inscritos. Encerro a
discussão.

Em discussão o artigo 4. 0 . Não
ha oradores inscritos. Encerro a
discussão.

Em discussão 0 artigo 5•0 Não
ha oradores inscritos. Elicerro a
discussão.

Em discussão 0 artigo 6.0 . Não
ha oradores inscritos. Encerro a
discussão.

Em discussão o artigo 7•0• Não
ha oradores inscritos. Encerro a
discussão.

QUTSTAO DE ORDEM

o SR. JARBAS MEDEIROS -
Sr. Presidente, indago de V. Exa.
so o Proj eta ora em votacâo é
aquêle quo cria a Colegio Estadual
"Professor Gabriel Mandacaru", na
cidade do Diamantina.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
informa ao nobre Deputado que é,
exatamente, êste que teve a sua
discussão encerrada e que vai en-
trar, agora, no processo de vota-
ção.

Artigo 1.0 . Em votação. Os Srs.
Deputados que a aprovarn queiram
permanecer coma se encontram.
(Pausa). Foi aprovado.

Artigo 2.0 . Em votação. Os Srs.
Deputados que a aprovam queiram
perinanecer como se encontram.
(Pausa). Foi aprovado.

Artigo 3.0 . Em votacão. Os Srs.
Deputados que o aprovarn queiram

permanecer como se encontram.
(Pausa). Foi aprovado.

Artigo 40 Em votacão. Os Srs.
Deputados que a aprovam queiram
permanecer como se encontram.
(Pausa). Poi aprovado.

Artigo 5.0 . Em votacao. Os Srs.
Deputados que 0 aprovam queiram
permanecer coma Se encontram.
(Pausa). Foi aprovado.

Artigo 6.0 . Em votação. Os Srs.
Deputados cue 0 aprovam queiram
permariecer coma se encontram.
(Pausa). Foi aprovado.

Artigo 7.0 . Em votacão. Os Sts.
Deputados que a aprovam queiram
permanecer coma se encontrarn.
(Pausa). Foi aprovado.

Aprovado a Projeto.
- A Comissão de Finanças.:

QUESTAO DE ORDEM

O SR. ANUAR FARES -
Sr. Presidente, solicitaria a V. Exa.

que desse ciência a Casa da presen-
çà, amanhã, nesta Assembléia, do
Prefeito de Zahie, Sr. Azziz Abde.

ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE -- A Mesa
fez suas as palavras do peputado
Anuar Fares e convicla as ISrs. De-
putados a prestarem a homenagem
ao Chefe do Executivo Municipal
da cidade de Zahle, que vird han-
rar esta Casa corn a sua presenca,
amanhã.

Esgotada a matéria constante da
pauta da presente Reunião, a Me-
sa encerra os trabalhos e convoca
outra, Ordinária, para athanhã, no
horário regimental, corn a Ordem
do Dia jé anunciada.

- Levanta-se a Reunião.

SUMARIO - Comparecimento -
Ata - Expediente: Oficio no
1.043 —Oficios diversos e Tele-
gramas - Leitura e Apresena-
çã.o de Proposicôes: Pareceres:
para 2a discussão dos Proj etos
n°s. 3.488 e 3.572; para 3 discus-
são do Projeto n o 3.535; de Re-
dação Final dos Proj etos nos.
3.157, 3.477, 3.494 e 3.567 - Proje-
tos no

s. 3.593 e 3.594 e Indicaçães
n°s. 1.083 e 1.084, do Sr. Geraldo
Quintäo e Projeto n 9 3.595, do Sr.
José de Castro - Requerirnento n
1.188, do Sr. Anuar Fares e Indica-
cão n.° 1.085, do Sr. Reny Ra-
bello - Requerimentos dos Srs.
Pinto Coelho e Carlos Megale;
Requerimento e Comunicação do
Sr. Luiz Junqueira - Discursos
dos Srs. Odilon Rodrigues, Cice-
ro Dumont, Wa.ldomiro Lôbo e
José Maria Magalhães. Discus-
s%G 

Discus-s% 
e Votaçäo de Proposiçôes:

Palavras do Sr. Presidente - Co-
municação do Sr. Luiz Junquei-
ra - Requerimento do Sr. Ba-
tista Miranda - Requerimento
e discurso do Sr. Martins Silvei-
ra - Visita do Sr. Aziz Abde,
Prefeito do Zahie, Libano - No..
meacão de Comissão - Discur-
SOS dos Srs. Anuar Fares e Jor-
ge Germano (Representante do
Sr. Prefeito) - Palavras do Sr.
Presidente - Suspensão da Reu-
nião - Reabertura - Requeri-
niento do Sr. Manoel Costa
(Arts. 94 e 95) e discurso do Sr.
Hoinero Santos -Questão de
Ordem - 2a Parte da Ordem
do Dia - Questão de Ordem -

3a discussão d0 Projeto no 3.483
- 3a discussão do Proj eta no
3.527 - R.equerimento do Sr.
Alvaro Sales (adiamento) -
ia discussão do Projeto no 3.582
- Chamada - Inexisténcia de
"quorum" para votacão - En-
cerraniento da ia discussão do
Projeto no 3.078 - ia discussão
do Projeto no 3.579 - Questão
do Ordem - Encerramento -
Ordem do Dia.

COMPARECIMENTO

- As 14,11 horas, comparecem OsSrs.: -
Bonifãcio de Andrada - Ledo

Barges - Mario Hugo Ladeira -
João Navarro - Reny Rabello -
Pinto Coelho - Anuar Fares -
Agostinh0 Campos Neto - Altair
Chagas - Alvaro Sales - Alvimar
Mourão - Artur Fagundes - Ata-
liba Mendes - Athos Vieira de
Andrade - Aureliano Chaves -
Batista Miranda - Benedito Xa-
vier - Carlos Eloy - Carlos Mega-

- Cicero Dumont - Dalton Ca_
nabrava - Délson Scarano - Der-
meval Piinenta Fliho - Domin-
gas Jório - Expedito Tavares -
Florivaldo Dias - Geraldo Quin-
tao - Gerardo Grossi - Herme-
linda Paixão - Homero Santos -
Hugo Castelo Branco - Ibrahim
Abi-Ackel - Jair0 Magalhaes -
Jarbas Medeiros - Jehovah Santos
- Jorge Ferraz - Jorge Vargas
-- João BOsco - João Luiz de Car-
vaiho - João Vaz - Joaquim do
Melo Freire - José de Castro -
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Jos ,; Luiz Baccarini - José Maria
Magalhães - Lélis Chaves - Lou-
rival Brasil - Lücio de Sousa Cruz

Maurilio Cainbraia - Luiz Jun_
queira - Manoel Costa - Maria
Pena - Marta Nair Monteiro -
Martins Silveira - Nicanor Ar-
mando - Nunes Coelho - Odilon
Rodrigues - Orlando Andrade -
Paulino Cicero Pires da Luz -
Raymundo Albergaria - Raul Fer-
nandes - Salim Nacur - Sebas-
tião Anastácio - Sette de Barros
- Sinval Boaventura - Ulysses
Escobar - Valdir Melgaco - Wal-
dir Morato - Waldomiro Lôbo -
Wilson Chaves - Wilson Modesto
- Wilson Tanure.

- Corn a presenca de 72 Srs.
Deputados, 0 Sr. Presidente decla-
ra aberta a Reunião,

ATA

O SR. WALDIR MORATO - (29
Secretário "ad-hoc") - Procede a
leitura da Ata da Reunião ante-
rior, a qual é aprovada, sem obser-
vacão.

EXPEDIENTE

o SR. JOAO NAVARRO - ( 10
Secretârio) - Lê o seguinte Expe-
diente:

OFICIO N° 1.043

Belo Horizonte, 14 de abril de
1966.

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

Tenho a honra de dirigir-me,
por intermédi-j de Vossa Excelên-
cia, a essa Egrégia Asseinbléia Le-
gislativa a firn de solicitar sejam
incluidas, entre as entidades man-
tenedoras de estabelecirnentOS da
ensino rnédio mencionadas no Ar-
tigo 20 do Projeto n° 3.585/66,-em
tramitacâo nessa Casa, e de mi-
ciativa do Executivo, as entidades
do mesmo gênero que mantêm es-
tabelecimentos de igual nivel nos
municipios de Baependi e Passa
Quatro.

A providência ora solicitada tern
a justificã-la estudos procedidos
pelos órgãos tecnicos da Adminis-
tracão e que, concluidos apOs a re
messa da respectiva Mensagem a
essa Egrégia Assembléia, aconse-
iham se estenda aos referidos mu-
nicipios, também compreendidos
na região econômica da influência
da Bacia Hidrográfica de Furnas,
os oencficios decorrentës dos con-
venios a serem firmados na forma
do Projeto no 3.585/65.

Sirro-me do ensejo para reno-
var a Vossa Excelência as expres-
söes de meu elevado aprêco e con-
sideracão.

Israel Pinheiro da Silva - Go-
vernador do Estado de Minas Ge-
rais.

- Ciente - Publicar.

A Comissão de Justica -
A.

OFfCIO

Salvador, 18 de marco de 1966.
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Tenho a satisfação de acusar 0
recebimento do Oficio n o 143/66/
CF, de 7 de fevereiro p. findocom
quo V. Exa. me cornunica encon-
trar-se a Mesa dessa Egrdgia As-
sembléia corn nova cornposicão,
oportunidade em que menciona Os
nomes dos escoihidos.

Agradeco a gentileza da infor-
mação, quando muito me apraz
formular os meihores votos para
quo V. Eta. e seus dignos pares
realizem uina administracão mui-
to frutuosa, quer ampliando as
tradiçOes dêsse Legislativo, quer
atendendo aos meihores aflSeiOs do
povo dêsse grande Estado.

Peço a V. Exa - e aos seus corn-
panheiros de direção aceitar Os
protestos do meu distinguido aprê-
ço e consideracão.

AntOnio Lomant JUnir - Go-
vernador do Estado da Bahia.

- Ciente. Publicar.

OFf ClO

João Pessoa, 14 de marco de
1966.

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

Corn 0 presente acuso o recebi-
mento do Oficio n° 97/66, de 4 do
tevereiro do corrente ano, em que
V. Exa. comunica a eleicão e
posse cia. nova Mesa que regerá Os
dstinos dessa Assernbléia.
Agradecendo a gentileza da co-

minicacão, forniulo a V. Exa. e
dea-iais membros da Mesa votos de
pleno êxito e que mantenham os
destinos dessa Casa a altura de
suas nobres tradiçöes.

Aproveito a oportunidado para
apresentar a V. Exa. os protostos
do meu alto aprêço e especial con-
sideracão.

Waldir Lima - Presidente da
Assernbléia Legislativa do Estado
cia Paraiba.
- --- Ciente. Publicar.

OFf ClO
- Belo Horizonte, 13 do abril do

1966.
Exmo, Sr. Presidente da Assem-

bléia Leislativa do Estado de Mi-
nas Geris.

Em nome da Diretoria Regional
de Saüde do Minas Gerais, da Fun-
dação Sorvico Especial do Saüde
Püblico, rimos agradecer a essa
augusta Casa, e de urn modo es-
pecial a S. Exa., Deputado Antonio
Pinto Coelho, a consignação, em
Ata dos trabalhos da Assembléia
Legislativa de Minas, o voto de
congratulaçOes por motivo da as-
sinatura do . novo Convênio entre
o Estado e a Fundacao SESP, para
a execuç5o do atividades do sadde
em Minas Gerais.

Sendo so o que se nos apresonta
no momento, subscrevemo-nos corn
eStima e aprêcO.

Dr. Cyro Coimbra de Resende --
Eespondendo pela. Diretoria cia
Fundação Serviço Especial de Sail-
de Püblica.

- Ciente - Publicar.

OFf dO

Belo Horizonte, 14 de abril de
1966.
Of. n° 748/66/MAT.
- Senhor Governador,

Tenho a honra de transmitir a
Vcssa Excelência 0 teor do seguiri-
to expediente: "Belo Horizonte, 12
do abril de 1966 - Senhor Presi-
dente Bonifácio de Andrada - Ve-
nho trazer ao conhecimente dessa
egrégia Assembléia os seguintes
fatos ocorridos em Paiva, munici-
pio do qual sou Prefeito:

1 - Em 11 do corrente a Ca-
mara Municipal reuniu-se corn
apenas 8 (oito) Vereadores, tendo'
votado uma Regal Resolução, apro-
vada por 4 (quatro) votos contra
3 (trés), relativa ao meu impedi-,
mento, para continuar exercendo o.
mandato de Prefeito.

2 - CornpOe-se a Câmara Mu-
nicipal de 9 (nove) Vereadores, - o
que evidencia não ter sido a Re-
solucão tomada pela maioria ab.
soluta do sous membros..

3 - Corn base nesta ilegal vo-
tacão, a policia rodebu a Prefei-
tura, impedindo o Prefeito de nela
ter entrada e ameacando-o em sua
seguranca.- Em vista dairregula-
ridade dos acontecimentos, -ndo
entreguei o prédio da Prefeitura,
quo permanece fechado.

Estè, Senhor Presidente, Os fã-
tos quo peco levar ao conhecimen-
to de seus pares, a fftn de que a
Casa dos repiésentantës"do povo
tome as medidas que julgar con-.
veriiéntes para a normalizacão da
situação denunciada, ate que a
Justica, a qual solicitarei me rein-
tegre no pbeno gOzo de meus direi_
tos e prerrogativas, através de
Mandado do Seguranca, se pro-
nuncie.

Antecipando-lhe meus meihores
agradecimentos, apresento a Vossa
Excel'ência as expressOes do meu
aprêco e distinta considracão. -
(a) Jair Toledo de Paiva - Pro-
feito do Municipio de Paiva".

Valho-me do ensejo para reiterar
a Vossa Excelêndia as expressOés
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de meu cordial aprêço e distinta
consideracão.

Bonifácio José Tarnm de Andra-.
da - Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas
Gerais.

- Publicar.

TELEGRAMA

M. Fazenda Rio (GB) 11 de abril
de 1966.

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

Atenção seu telegrama 378 vg
comunico Vossência haver torna-
do providências sentido serem de-
signados funcionãrios I rn p ô S to
Renda para orientar e receber ins-
truçôes declaraçOes rendirnentos
Senhores Deputados pt Diretor do
ImpOsto de Renda.

- Ciente Publicar.
- Passa-se a

LEITTJRA E APRESENTAcAO DE
PROPOSIÔES

Pareceres

Comisão Executiva

A questão aflorada sôbre a cons-
titucionalidade da proposição foi
vencjda corn a aprovaçao do pa-
recer de fis. pela colenda Comis-
são Executiva.

Aprovada pelo Plendrlo, volta a
proposicão it sua origem para opi-
nar a Comisso Executiva sôbre o
niérito do Projeto.

A justificativa oferecida pelo
nobre Deputado Wilson de Paiva
mostra que os taquigrafos foram
dos funcionários da Casa não al-
cançados pelo beneficio da lei fe-
deral "apenas por simples questao
de interpretacao".

A equanimidade determina que
o Projeto seja aprovado, dado que
os mesmos motivos que beneficia-
ram Os demais funcionários são
válidos para os taquigrafos da
Casa.

Assim sendo, SOU de parecer que
o Projeto seja aprovado.

Sala da Comissão Executiva, 15
de abril de 1966.

Bonifdcio de Andrada - Presi-
dente - Anuar Fares - Relator -
João Navarro - Ledo Borges --
Reny Rabello - Mario Hugo La-
deira.

- Publicado o Parecer, inclüa-
em Ordem do Dia.

EMENDA AO PROJETO
N. 3488/65

Corn vista ao Projeto no 3.488,
que dispSe sôbre relevação de pu .

-nicão imposta a funcionários. da
Secretaria da Assembldia, enlen-
do que a proposição deve ser apro_
vada, em 2a discussão, mas ccrn 0
acréscimo de urn artigo, que ora
apresento. A que não comprendo
possa tao importante setor, qual
seja o da taquigrafia, do qiial de-
pende 0 born funcionamnto do
Plenário, fazer cessar os seus ser-
vicos por rnotivacôes não muito
justificdveis, corno efetiyamente
ocorreu.

Conceda-se a relevação preten-
dida, mas insira-se na futura Re-
solução urna norma irnpditiva de
prática ds reprovdveis atos, corn
punicão mais severa.

Apresento, portanto, a seguinte
Emenda:

EMENDA N°....

Acrescente-se, onde convier:
"Art. - Aplicar-se-ão ao fun-

cionário lotado na Diretoria da
Taquigrafia, em movimentos de
interrupcao do trabaiho ou de
quaisquer outros que importern eiii
descumprimento d dever funcio-
nal, as penalidades previstas em
lei, acrescidas de mais urn têrco".

Sala da Comissâo Executiva, aos
15 de abril de 1966.

Bonifácio de Andrada - Presi-
dente e Relator - João Navarro -
Mario Hugo Ladeira - Ledo Bor-
ges - Reny Rabello - Anuar Fa-
res.

- Publicar

PARECER PARA A 2a DISCUSSAO
DO PROJETO N° 3.572/66

Comissã.o Executiva

Pretende, corn o Projeto no.
3.572/66, a Comissão Executiva
prestar homenagern a quem mere-
cidamente a mesma fez jus. Ins-
crever o nome de José de Medei-
roE Chaves na sala da Diretoria
Geral desta Casa e reverenciar
aquêle que, na elevada função, sou-
be dignificá-la e ao Poder, Legisla-
tivo.

Em sintese, assirn se resume a vi-
da administrativa do hornenageado
nas diversas funcöes que exerceu:
nascido a 12 de janeiro de 1902,
em Propriá, Estado de Sergipe, na-
quela cidade viveu ate 1921, quan-
do se transferiu para o Rio de Ja-
neiro e, logo depois, para Belo Ho-
rizonte, onde fixou residência, a
partir de 1922. Naquele mesmo
ano, eXerceU interinamente as
funçöes de Agente Fiscal do Im-
pôsto de Consumo, neste Estado
Ingressou, em 1923, no servico Pu-
blic estadual por ato do Presiden-
te Antonio Carlos, como amanuen-
se-datilografo. Foi censor policial
e, mais tarde, nomeado para 0
quadro da antiga Assembléia Le-
gislativa, em 1935, como Chefe do
Arquivo e Almoxarifado. Corn o
advento do regime instituido pelo
Estado Nôvo viu-se, em 1937, em
disponibilidade ate a redemocrati-
zacão e a instalacão da Assembléia
Constituinte, em 1947, quando fol
aproveitado para ocupar o cargo
de Assistente-Técnico de sua Se-
cretaria.

Sucesivamente, exerceu os car-
gos de Diretor das ComissOes e de
Diretor Geral, no qual permaneceu
de 1950 a 1961, ocasião em que se
aposentou corn 35 anos de servi-
ço.

Em Minas, constituiu José de
Medeiros Chaves o seu iar; esco-
lheu estas montanhas como Esta-
do natal de seus filhos; aqui, re-
side, bem merecendo a homena-
gem que ihe quer prestar o Poder
Legislativo de Minas.

Somos, portanto, de parecer que
deva ser o Proj eto aprovado, ta]
como se encontra redigido, em 2
discussão.

Sala da Comissao Executiva, aos
15 de abril de 1966.

Bonifdcio de Andrada - Presi-
dente e Relator - João Navarro
- Ledo Borges - Mario Hugo La-
deira - Reny Rabello - Anuar
Fares.

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

PARECER PARA A 3a DISCUSSAO
DO PROJETO Nc 3.535

Cornissã,o dc Finanças, Orcamento
e Tomada de Contas

O Projeto no 3.535, de autoria
do Govêrno do Estado, concede
promocão ao5 oficiais e pracas da
Pclicia Militar, da reserva ou re-
formados, que tenham efetivamen-
te participado dos movimentos re-
volucionários de 1930 e 1932.

Foi aprovado em 2a discussão,
sem emendas.

Esta Comissão, examinando-o, é
de parecer favorável a sua apro-
vacäc, em 3a discussão, nos têrmOs
em que se encontra redigido, e corn
a emenda anexa.

Sala 'José Proenca", 15 de abril
do 1966.

Artur Fagundes - Presidente -
Martins Silveira - Relator - Ma-
ria Pena - Geraldo Quintão -
Valdir Melgaco.

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

EMENDA N° 1 AO PROJETO
No 3.535/66

ComissãG de Finanças, Orcarnento
e Toniada de Contas

Ao art. 10
Onde se lê:

"da reserva ou reformados"
Suprima-se.

Pelos respectivos relatores são
enviados a Mesa Os seguintes pa-
receres:I.-

PARECER PARA 2a DISCUSSAO
DO PROJETO DE RESOLUcAO

NO 3.488/65



Sala "José Proença",-15 de abril
de 1966.

Vali-lir Melgaco - Artur Fagun-
des - Martins Silveira - Geral-
do Quintão - Maria Pena.

Justificativa: - 0 Projeto em
questão tern por objetivo benefi-
ciar aqueles oficiais da Policia Mi-
litar de Minas Gerais que tenham
participado dos movimentos revo-
lucionários de 1930 ou 1932.

Se e êste o objetivo, não ha por
que restringir-se o beneficio so-
mente àqueles quo estejam na re-
serva ou reformados, embora nor-
malmente tal aconteca.

Cumpre, entretanto, ressalvar 0
ciireito daqueles quo, por qualquer
circunstância, ainda estejam no
serviço ativo da referida Corpora -
cão.

Sala "José Proenca", 15 de abril
de 1966.

Valdir Melgaço
- Publicar.

PARECER DE REDAcA0 FINAL
Comissão do Redaçäo

o Projeto n° 3.157/65, do autoria
do Poder Executivo, que declara
de utilidade püblica a Associacão
Mineira do Reabilitacão, corn sede
em Belo Horizonte, 101 aprovado
nas discussOes regimentais, sern
ernenda.

o nosso parecer é por que se
aprove, como final, a redacão
abaixo, quo está do acördo corn o
Proj eto, para que, sob esta forma,
seja enviado 'a sancão:

PROJETO NO 3.157/65

Declara de utilidade publica a
Associacão Mineira de Reabilita-
cão, corn sede em Belo Horizonte.

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

Art. 1 0 - Fica declarada de uti-
lidade pilblica a Associaçäo Minei-
ra de Reabilitacão, entidade civil
corn sede em Belo Horizonte.

Art. 20 	 Revogarn-se as dispo-
sicOes em contrário.

Art. 30 - Esta lei entrará em
vigor na data de sua publicação.

154 -.

Sala "José Proenca", 14 de abril
de 1966.

José Maria Magalhães - Presi-
dente e Relator - Batista Miran-
da - Maria Pena.

- Publicar.

PARECER DE REDAcAO FINAL
Cmissão de Redação

o Projeto flo 3.477/65, do inicia-
tiva governamental, quo autoriza
a concessão do auxilio, em titulos
da Divida Püblica Estadual, para
constituição do patrimônio da
Fundacão para Protecão e Amparo
dos Trabaihadores nas Indüstrias
Extrativas do Estado de Minas Ge-
rais, foi aprovado nas discussoes
regimentais, sem emenda.

Somos, pois, de parecer que se
lhe dê, corno final, a redacão abai-
xo, que está de acOrdo corn o Pro-
jeto, para que, sob esta forma, seja
enviado 'a sancão.

PROJETO NO 3.477/65

Autoriza a concessão de auxilio,
em titulos da Divida Püblica Es-
tadual, para constituição do pa-
trimônio da Fundacão para Pro-
teção e Amparo dos Trabaihadores
nas Indüstrias Extrativas do Es-
tado de Minas Gerais.

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

Art. 1.0 - Fica 0 Poder Execu-
tivo autorizado a conceder auxi-
ho de Cr$ 50.000.000 (cinquenta
rnilhôes de cruzeiros), em titulos
da DIvida PUblica Estadual, para
constituicão de patrimônio da Fun-
dacão para Protecão e Amparo dos
Trabaihadores nas Indüstrias Ex-
trativas do Estado de Minas Ge-
rais, corn sede em Belo Horizonte.

Art. 20 - Para atender ao dis-.
posto no artigo anterior, fica 0
Pcder Executivo autorizado a emi-
tir ap6lice5 da Divida Püblica Es-
tadual, na irnportância total de
Cr$ 50.000.000 (cinquenta rnilhOes
de cruzeiros) j inalienáveis, que
vencerão juros de 5% (cinco por
cento) ao ano.

Art. 3 1 - Revogam-Se as dispo-
siçOes em contrario.

Art. 40 - Esta lei entrará em
vigor na data da sua publicação.

Sala "José Proenca", 14 de abril
de 1966.

José Maria Magalhães - Presi-
dente - Batista Miranda - Rela-
tor - Maria Pena.

- Publicar.

PARECER DE REDAcAO FINAL

Comissão de Redacão

o projeto n 3.494/66, de auto-
na do Poder Executivo, que auto-
riza o Govérni do Estado a roce-
ber, em doacão, imóvel do proprie-
dade do Coronel José Geraldo de
Oliveira, foi aprovado nas discus-
söes regimentais, scm ernenda.

o nosso parecer é por que se
aprove, como final, a redacão
abaixo, que está de acôrdo corn 0
Projeto, para quo, sob esta forma,
seja enviado 'a sancão:

PROJETO N O 3.494/66

Autoriza o Govêrno do Estadu
a receber, em doacão, o irnOvel do
propriedade do Coronel José Ge-
raldo de Oliveira.

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

Art. 1 0 - Fica 0 Govêrno do Es-
tado autorizado a receber, do Co-
rnel José Geraldo de Oliveira e
espOsa, em doacão, o imOvel cons-
tituido do sitio "São Judas Ta-
deu", cm, mais ou rnenos, 17 (de-
zessete) alqueires de terras e res-
pectivas benfeitorias, bocahizado
em Juatuba, municipio de Mateus
Leine, neste Estado.

Art. 2° - A doação objeto do ar-
tigo anterior condiciona-se a des-
tinacão do imOvel para uso do Ser-
vieo de Saüde da Policia Militar do
Estado de Minas Gerais, devendo
ali ser instalado urn centro de re-
pouso, cura e readaptacão de oIl-
ciais e pracas da mencionada Cor-
p3racã), assim corno de suas fa-
mIlias.

Art. 30 - Revogam-se as dispo-
sicöes em contrário, entrando esta
lei em vigor na data de sua pu-
blicacão.

Sala "José Proença", 14 de abril
de 1966.

José Maria Magalhães - Presi-
dente e Relator - Batista Miran-
da - Maria Pena.

- Publicar.

PARECER DE REDAcA0 FINAL

Comissão de Redacão

0 Projeto flo 3.567/66, de aut-
na governamental, que autoriza 0
Poder Executivo a abrir, pela Se-
cretaria de Estado da Seguranca
Pübli.a, o crédito especial de Cr$
50.000.000 destinado 'a manuten-
cão do Colégio Estadual "Ordem e
Progresso", do Departamento da
Guarda Civil, foi aprovado scm
emenda.

Somos, portanto, de parecer que
se ]he dê, como final, a redacão
abaixo, que está do acôrdo corn 0
Proj eto, para que, sob esta forma,
seja enviado 'a sancão.

PROJETO NO 3.567/66

Autoriza o Poder Executivo a
abrir, pela Secretaria do EStado da
Segurança Püblica, 0 crédito es-
pecial de Cr$ 50.000.000, destina-
do 'a manutencão do Cobégio Es-
tadual "Ordem e Progresso", do
Departamento da Guarda Civil.

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

Art. 1 0 - Fica 0 Poder Executivo
autorizado a abrir, pela Secreta-
na de Estado da Seguranca Pübli-
Ca, 0 crédito especial de Cr$....
50.000.000 (cinqüenta milhOes de
cruzeiros), desttnado a atender
clespesas de manutenção, no con-
rente exerciciJ, do Colégio Esta-
dual "Ordem e Progresso", estabe-
lecimento de ensino rnédio, inte-
grado no Departamento da Guar-
da Civil, criado pela Lei Q 3.421,
de 4 de outubro de 1965.

Art. 20 - As despesas resultan-
tes desta lei serão atendidas corn

15
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Os recursos clecorrentes da anula-
cão total da dotacão - 357.4.1.3.
7.-05-08 - "Equipamento5 e ins-
talacoes em geral" - na impor-
tância de Cr$ 20.000.000 (vinte
milhôes: de cruzeiros) e da anula-
cão parcial das dotacôes: 357-3.1.
1.1.-05-11 - "Diana de viagem"
- na importância de Cr$ ......
10.000.000 (dez milhöes de cruzel-
ros) e 357-3.1.1.1.-05-30 - "Plan-
tao" - na importância de Cr$..
20.000.000 (vinte mithôes de cru-
zeiros).

Art. 39	 Revogam-se as dispo-
sicöes em contrário.

Art. 40 	Esta lei entrará em
vigor na data de sua publicação.

Sala "José Proenca", 13 de abril
de 1966.

José Maria Magalliães - Presi-
dente Batista Miranda - Rela-
tor - Maria Pena.

- Publicar.
- Wm a Mesa:

PROJETO No 3.593/66
Dá a denorninação de "Ginãsio

Estadual João XXIII" ao Ginásio
Estadual de Ipatinga.

A Assembléia Legislativa d0 Es-
tados de Minas Gerais decreta:

Art. l - Fica denominado "Gi-
násio Estadual João XXIII" o Gi-
flásio Estadual da Cidade de Ipa-
tinga.

Art. 20 - Revogam-se as dispo-
sicOes em contrário, entrando esta
id -em vigccr, na data de sua pu-
blicação.

Sala das Reuniôes, 15 de abril de
1966.

Geraldo Quintão - José Maria
Magalhães - Benedito Xavier -
MaurIlio Cambrala Maria Pe-
na.

Justificativa: - 0 Ginásio Esta-
dual criado na Cidade de Ipatin-
ga presta it imocidade estudantil
da região serviços de inestimável
valor, desde que proporciona edu-
cacao secundária a urn grande ml-
mero de rapazes e môcas, Os quais,
doutra maneira, veriarn toihido o
desenvolvimento de suas potencia-
ildades, como acontece freqUente-

mente, face it carência de oprtu-
nidade para estudar, em especial
nurn centro urbano como Ipatin-
ga, onde quase todos Os jovens são
flihos de humildes e laboriosos
operários.

0 povoamento de Ipatinga fcl
motivado pelo surto industrial, que
ali fez radicar principalmente
operários, membros de uma comu-
nidade dotada dos mais nobres
sentimentos e portadores de urna
conviccão cristã inabalável.

A figura extraordinária do Papa
João XXIII, como não poderia dci-.
xar de ser, é adrnirada e venera-
da por todos os habitantes da ci-
dade e, porquanto Se trata, verda-
deiramente, de urn apOstolo muito
caro a classe trabaihadora, que
abriu novos caminhos para a hu-
manidade, colocando-se ao lade
dos pobres a oprimidos e propug-
nando, corn urn vigor inigualável,
pela elevacão do nivel de vida da
classe operária, pela-efetiva rca-
lização de justica social, pela ins-
tauração na terra de urna comu-
nidade fraterna, solidária e cristã.

0 imorredouro nome daquele
que nos deixou as monumentais
Cartas-Enciclica 5 "Mater et Ma-
gistra" e "Pacem in Terris" é de ser
lembrado sempre. E o povo de
Ipatinga teria, justa alegriade
v&-lo incorporado 'a denominação
do Ginãsio Estadual, razão porque
se propöe seja ê-ste denominado
"Ginãsio Estadual Joã0 XXIII".

Sala das Reuniöes, 15 de abril
de 1966.

Geraldo Quintão.
- Publicado 0 Projeto, inclua-

-Se em Ordem do Dia. -

PROJETO N9 3.594/66

Dã a denominação de "Ginásio
Estadual São Sebastião" ao Gin6L-
sio Estadual de TimOteo.

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

Art. 10 - Fica denominado "Gi-
násio Estadual São Sebastião" 0
Ginãsio Estadual da cidade de Ti-
mOteo.

Art. 20 - Revogam-se as dispo-
sicöeS em contrãrio, entrando esta
lei em vigor na data de sua pu-
bllcacãO.

Sala das Reuniôes, 15 de abnil
de 1966.

Geraldo Quintão - Benedito Xa-
vier - Maria Pena - José Maria
Magalhães - João Navarro.

Justificativa: - A populacão de
Timótej constitui uma comunidade
formada dentro de urn elevado es-
pinto de religiosidade cnistã. A ci-
dade está consagrada a proteção
de São Sebastião, seu padroeiro,
respeitosaniente venerado p e 10
povo.

Corn a cniacão do Ginásio Esta-
dual, destinado a prestar relevante
serviço 'a cidade de Timóteo, pro-
porcioriando educacão secundánia
a sua juventude, cogitam os ha-
bitantes daquela comuna mineira
de dar-lhe a denominacão de seu
padroeiro, de particular estima e
devoqão em tôdas as camadas do
povo.

E o motivo por que se propöe
sej a aquêle estabelecimento de en-
sino denominado "Ginãsio Esta-
dual São Sebastião".

Geraldo Quintão.
- Publicado o Proj eto, inclua-

-se em Ordem do Dia.

INDICAcA0 N9 1.083
Exrn'. Sr. Presidente 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 conveniência e urgen-
te necessidade de ser remetida 'a
Assernbléia Legislativa Mensagem
propondo a cniação dc urn Colégio
Normal anexo ao Ginãsio Estadual
da Cidade de Ipatinga.

Trata-se de medida ansiosamen-
te aguardada pelos nossos conci-
dadãos daquela progressista cida-
de mineira Ipatinga abriga hoje
as monumentais instalaçôes da
USIMINAS. A construqão daquela
indüstria determinou extraordinã-
rio crescirnento da populacão 10-

cal. Centenas e centenas de no-
vas familia5 passaram a residir
no ternitOrio 'de Ipatinga, convoca-
das ou atraidas pebos empregos
criados. 0 nümero de crianqas e
jovens aumenta dia a dia e o co-
légio normal mais próximo é da
cidade de Coronel Fabriciano, cuja
comarca jã conta corn cêrca de
150 000 habitantes.

Nos têrrnos do art. 29 da Cons-
tituição do Estado, corn a nova re-
dacão que bhe foi dada peba Lei
Constitucional no 14, a providên-
cia não pode partir da Assernbbéia,
mas sun de Mensagem governa-
inentab, aqui indicáda.

Sala da5 Reuniöes, 15 de abril
de 1966.
Geraldo Quintão - José Maria
Magalhães - Benedit 0 Xavier -
Maurilio Cambrala - Maria Pena.

- A Comissão de Educação.

INDICAcAO NQ 1.084

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bbéia 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 conveniencia e urgen-
te necessidade de ser remetida a
Assembléia Legislativa Mensagem
propondo a criação de urn Cole-
gio Normal, anexo ao Ginásio Es-
tadual da cidade de TimOteo.

Trata-se de medida ansiosamen-
te aguardada pelos nossos conci-
dadãos daquela progressiva cidade
mineira. Tirnóteo abniga hoje as
grandes instalaq6e 5 da ACESITA.
A irnpbantação daquela indüstria
deterrninou extraordinãrio cresci-
rnento da populaqão local. Cente-
nas de novas famibias passararn a
residir no ternitOrio do municipbo
de Timóteo, convocadas ou atrai-
das pebos empregos e ocupaçöes
criados. 0 nUmero de crianças e
jovens aumenta permanentemente
e o colégio normal rnais prOximo
e o da cidade de Coronel Fabricia-
no, cuja comarca já conta corn
150.000 a1iias,
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Nos têrmos do art. 29 da Cons-
tituicäo do Estado, a providência
nâo pode partir da Assembléia Le-
gislativa, mas sim de Mensagem
governamental, aqui indicada.

Sala das Reuniôes, 15 de abril
de 1966.

Geraldo Quintão - José Maria
Magalhães - Benedito Xavier -
Maurillo Cambrala - Maria Pena.

- A Comissão de Educacão.

PROJETO NO 3.595/66

Dá ao 2. 0 Grupo Escolar da cidade
de Cruzilia o nome de "Grupo
E s c o 1 a r Professôra Benvinda
Imaculada Conceicão".
A Assembléia Legislativa do Es

tado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - 0 20 Grupo Escolar

da cidade de Cruzilia, criado pelo
Decreto n. 9.706, dd 5 de abril de
1966, passa a denominar-se "Gru-
po Escolar Benvinda Imaculada
Conceicão".

Art. 20 - Revogadas as dispo-
sicôes em contrário, esta lei en-
trard em vigor na data de sua pu-
blicação.

Sala das Reuniöes, 15 de abril
de 1966.

(aa.) José de Castro - José Luiz
Baccarini - Jairo Magalh5.es -
Anuar Fares - Marta Nair Mon-
teiro - Dalton Canabrava - João
Luiz de Carvaiho.

Justificativa - Já aos 24 de ju-
nho de 1965, pela Indicacão n°
912, apresentada a Assembléia Le-
gislativa, o Deputado Euclides Cm-
tra solicitava ao Poder Executivo
a criação do 2.° Grupo Escolar da
cidade de Cruzilia, sugerindo se
Ihe desse o nome da Prof essôra
Benvinda Imaculada ConceicãO. 0
atual Govêrno vem de atender a
justa reivindicação do povo da-
quela cidade mineira, pelo Decre-
to n 9.706, de 5 de abril- de 1966.
Mas I az-se mister homenagear, na
oportunidade, a memória da Pro
fessôra Benvinda Imaculada Con-
ceicão.

A propósito, destacamoS as se-
guintes palavras da justificativa

-

apresentada a Indicacão 912, já
citada:

"Uma hornenagem pósturna de
tao alt nIvel constitui urn ato de
justiça. A professôra Benvinda
Imaculada Conceicão prestou re.
levantIssimo serviço a educacão no
Estado. Deixou, quando faleceu,
uma I amilia ilustre e digna, cujos
membros Se dedicam a causa pü-
blica e contribuiu eficazmente
para o progresso do MunicIpio e
do Estado.

Esta seria, por parte do Govêrno
do Estado, a homenagem piiblica
e o reconhecimento expresso de
que aquela mestra, que durante
longos e penosos anos, desde Os
tempos do antigo distrito de En-
cruzilhada, dispendeu o melhor
dos seus esforços pela educacão
da.s criancas e j ovens daquela ci-
dade, e que, por isso, tornou-se
credora de gratidäo do povo e do
Estado".

(a.) José de Castro.
- Publicado o Proj eto, inclua-se

em Ordem do Dia.

REQURIMENTO N.c 1188

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa.

0 Deputado abaixo assinado re-
quer a Vossa Excelénda seja so.
licitada informacào ao Sr. Secre-
tário da Administracão sôbre Os
motivos por que não estâo sendo
pag-s os beneficioS a servidores
readaptados pelo Govêrno ante-
rior, direito que ihes é assegurado
pelo Decreto que regulamentou a
readaptacão. Este diploma deter-
minou que o pagamento do bene-
ffcio Seria feito a partir da publi-
cação dn ato de readaptacão. As
publicaçöes foram feitas no "Mi-
nas Gerais", nn entanto, esses ser-
vidores não vêm recebendo o que
ihes é devido, seni motivo que se
conheça.

A readaptacão foi feita para se
fazer justiQa aos servidores em
desvio de função, sendo certo que
0 instituto em si não cria cargos.

E' indispensável que a Casa sai-
ba clas razöes cia oeorrncia,

Sala das Reunióes, 14 de abril
de 1966.

(aa.) Anuar Fares - Ataliba
MendeS - Altair Chagas - Gomes
Moreira - Geraido Quintão - Lu-
cio de Souza Cruz.
- A Comissão de Servico PUblico.

INDICAcA0 N.° 1.085
Exrno. Sr. Presidente da Assern--

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Os Deputados infra-assinados
requerern a V. Exa . , ouvido o Pie-
nário, formular ao Sr. Governador,
apêlo no sentido de serern Imedia-
tamente iniciados es serviços de
terraplenagem . da Rodovia MG-27
que ligard DivinOpolis a Pitangui,
passando por Nova Serrana e Per-
digão e que encurtará, em mais de
uma hora, o percurso entre aque-
las duas - cidades.

Sala daS Reuniöes, 15 de abril
de 1966.

(aa:) Reny Rabello - Waldir
Morato - Mario Hugo Ladeira -
Jairo MagalhãeS - José Maria
MagalhäeS.

- A Comissão de Transportes.

REQUERIMENTO

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

0 Deputado que êste subscreve
requer a V. Exa que, ouvida a Ca-
sa, seja consigna'do nos Anais de
nossos trabaihos urn voto de con-
gratulacôes e louvor corn o povo
dos Municiuios de JanaUba, Por-
teirinha e Monte Azul, na pessoa
dos respectivoS prefeitos Munici-
pais e corn o Sr. Ministro da Via-
caD, Marechal Juarez Távora, corn

Diretor Geral do D . N .0. C .S. e
corn 0 EngenheirOChefe do Distri-
to do D.N.0.C.S. em Montes Cia..
ros, pela inauguração dos Serviços
de Captacäo e Distribuicão de
Agua naqueles MunicIpios, no dia 12
do corrente.

Sala das ReuniOes, 15 de abril
de 1966. 	 -

(aa.) Pinto Coelho - Artur Fa-
gundes - Cicero Dumont.

Justificativa - A inauguracão
dos Servicos de Captacão e Distri-
buicão de agua nas cidades de Ja-
naüba, Porteirinha e Monte Azul,
no dia. 12 do corrente, foi motivo
de jiibilo para Os habitantes da-
quelas cidades e de tôda a região.

As obras concluldas e entregues
ao uso da populacão rnarcou o mi-
cio de nova etapa na vida daquele
povo atribulado corn o problema
da Ialta absoluta de ãgua em sau-
daveis condicöes de uso.

Os rellexos benéficos dêsse a-
contecimento sôbre a saüde e, con-
sequenternente, sôbre o desenvol-
virnento das cidades contempladas
corn o meihoramento, não poderi-
am deixar de ser lembrados por
esta Casa sob a forma de urn voto
de congratulaçôes corn o povo e de
louvor corn as autoridades que
planejararn e executararn obras
de tanto rnérito.

(a.) Pinto Coelho.
- Publicar.

REQUERIMENTO

Exmo. Sr. Presidente cia Assem-
bleia Legisiativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Os Deputados que êste subscre-
vern requerem a V. Exa., ouvido 0
Plenário, sej a constituida uma Co-
rnissão Especial de Sindicância
para apurar a procedência ou não
das denUnciaS que 0 DeputadO
Athos Vieira de Andrade vem I a-
zendo, reiteradamente, cia Tribu-
na desta Casa, contra o Sr. Go-
verniador do Estado e os Srs. Se-
cretarios cia Seguranca Püblica
e da Educaçäo.

Requerem que esta Comissão
Especial seja coraposta de cinco

(5) membros designados na forma
do Art. 22, n° VIII, do nosso Re-
gimento Interno, corn autorizaçäo
para se deslocar para o municipio
de Born Jesus do Galho, onde tern-
-se concentrado o malor nümero
de atos de perseguicáo politica
praticados pelo atual +ovêrno.
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Requerem ainda que esta Assem-
bléia solicite ao Exrno. Sr. Minis-
tro da Justica que acompanhe 0
trabaihos desta Comissão, através
da presenca de urn representante
indicado por aquêle Ministério.

Como justificativa déste pedido
juntam cOpias (publicacão feita
pelo Orgão Of icial "Minas Gerais")
de doze (12) discursos ja pronun-
ciados nesta Assembléia pelo De-
putado Athos Vieira de Andrade.

Sala das ReuniOes, 15 de abril
de 1966.

(aa.) Carlos Megale - Valdir
Melgaco - João Bosco - Dalton
Canabrava - Waldorniro Lôbo -
Joaquim de Melo Freire - Pinto
Coelho - Florivaldo Dias - Ge-
rardo Grossi - Ataliba Mendes -
Jorge Vargas - Odilon Rodrigues
- Altair Chagas - Ulysses Esco-
bar - Expedito Tavares - Cicero
Dumont - Carlos Eloy.

- Publicar.

REQUERIMENTO
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

o Deputado infra-assinado
munica a esta egrégia Assembléia
Legislativa o falecimento, na ci-
dade de Carnpina Verde, em 20 de
marco, do Exmo. Sr. Ovidio Nu-
nes da Silva..

Durante sua existência a ilustre
extinto trabalhou corn afinco para
o progresso de sua cidade, tendo
ali exercido vários cargos püblicos,
entre êstes, o de Delegado de P0-
lIcia, Adj unto de Promotor, Juis
de Paz e de Prefeito Municipal, no
periodo de 1955 a 1959, quando de-
senvolveu notdvel administracão.

Homem de conduta ilibada,
granjeou durante a sua vida gran-
de circulo de amigos e admirado-
res.

0 Sr. OvIdio Nunes da -Silva,
que desaparece aos 65 anos de ida-
de, deixa viUva a Exma. Sra. Da-
na Arquidamira dos Santos La.
cerda e Os seguintes filhos: Dr.
Edmur Nunes da Silva, medico e
fazendeiro; Sr. Edwrdes Nunes

da Silva, comerciante; Edimar Nu-
nes da Silva, comerciante; Sra.
Eleusa Nunes Correia, casada corn
o Sr. Aval Damião Correia; Edil-
ton Nunes da Silva, comerciante;
Edido Nunes da Silva, cornercian-
te.

Requer a signatário qUe OS
sentirnentos de pesar da Casa se-
jam registrados na Ata de nOSSOS
trabaihos, fazendo-se as cornuni-
caçôes de estilo 'a digna familia
enlutada, na pessoa do Sr. Dr.
Edrnur Nunes da Silva, filho do
extinto, residente na cidade de
Carnpina Verde, no Triângulo Mi-
neiro.

Sala das Reuniöes, 14 de abril
de 1966.

(a.) Luiz Junqueira.
- Publicar.

C0MUNICAcA0
Ex.mo. Sr. Presidente da Assein-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

0 Deputado infra-assinado co-
niunica a esta Egrégia Assembléia
Legislativa o falecimento, na cida-
de de Ituiutaba, em 19 de marco,
da Exma. Sra. Dana Jandira Fran-
ça.

A extinta contava 59 anos de
idade e o seu passarnento,causou
profunda consternacéo em Ituiu-
taba.

Deixou vhivo o Sr. José Emidlo
Franca e urn filho, Sr. José Emi-
dio Franca Filho, alto funeionârio
da Agència Postal Telegráfica de
Itulutaba.

Requer a signatdrio que as sen.
tirnentos de pesar da Casa sejam
registradoS na Ata de nossos tra-
baihos, fazendo-se as comunica-
cOes de estilo 'a digna familia en-
lutada, na pessa do Sr. José Erni_
dia Franca Filho, residente em
Ituiutaba.

Sala das Reuniöes 14 de abril de
1966.

(a.) Luiz Junqucira.
- Publicar.
o SR. PRESIDENTE - A Mesa

vai passar a deferir a palavra aos
oraclores inscritos,

Corn a palavra o Sr. Deputado
Odilon Rodrigues.

0 SR. ODILON RODRIGUES -
Sr. Presidente, Srs. Deputadas.
Recordava, corn alguns amigos,

na rnanhã de hoje, a grande cam-
panha qua se fez, em Minas Ge-
rais, ha alguns anos, no sentido do
combate 'a doenca de Chagas. Ago.
ra, quando temcS, na Secretaria
da Saüce, a mesmo SecretCrio da-
quela época, Dr. Austregésilo de
Mendonca e, corno Diretor do
DNERu, o Dr. Raimundo Seabra
de Brito, duas autoridades que
prestigiaram, na ocasião, a grande
moviniento encabeçado pelo jornal
110 Diana", é oportuno que convo-
quemos de nôvo as autoridades e.
daqui, formulemos urn apélo a "0
Diário" e aos demaiS Orgãos da irn-
prensa de Minas para uma nova
campanha corn aquêles rnesrnos
propOsitos de eliminar au pelo
menos, amenizar a doenca de Cha-
gas no Estada de Minas Gerais.
Esta doenca, coma é do conheci-
mento de todos, vem ceifando mi-
ihares de cidadãcs prestantes ao
Estado; milhares de vidas precio-
sas são elirninadas por êste mal.
Coma representantes do povo, nes-
ta Casa, temoS a dever de zelar
pelo interésse coletivo. Par isto,
ocupamoS esta Tribuna, para con-
vocar "0 Diana" e demais Orgãas
da imprensa mineira para uma
nova campariha de combate 'a do-
ença de Chagas. Estamos con-
vencidos de que esta campanha
tern urn sentido profundainente
humano e ha de sensibilizar as
aut-ridades e o povo . Ha anos,
quando "0 Diánio" empreendeu
esta campartha, a FAREM, a cujos
quadros dirigentes tive a honra de
pertencer, juntou-se a êle e vanias
reuniOes se fizeram em tdo o Es-
tado, sendo dignas de mencäo as
concentracöes realizadas em Luz,
terra do então Presidente daquele
Orgão, em Patrocinia, e dela deve
estar lembrado a Deputado Expe-
dito Tavares, que também parti-
cipou do conclave. As cidadeS de
Uberlândia, Oliveira e tantas OU-
tras de Minas Geraisreceberam a

caravana que buscava a extincão
da doenca de Chagas, no Estado.
Esta campanha teve também a
alto cbjetivo de ensinar ao cida-
dãa mineiro coma evitar a rnal, ca-
ma tratar desta doença e coma
extirpd-la.

Nesta hora, voltarnos a lembrar
a conveniência do reinicio desta
campanha e é preciso ressaltar que
chefiando a movimento, em norne
do "0 Didrio", tivemos o jornalista
Djalrna Azevedo, que fci a pioneiro
incansavel e que ainda agora parti-
cipando da bancada tie imprensa
desta Casa, recebe diretarnente ês-
te convite, para que reinicie esta
campanha, que serd bern recebida
pelo povo mineiro, por êste mesrno
POVO que já. ihe está a dever a
grande servic'o prestada no paSsa-
do.

Vaiho me também do ensejo de
aqui me encontrar para formular
apêlo 'as autoridades municipaiS
de Luz, ao Prefeito Municipal e 'a
Cârnara dos Vereadores, no senti-
do de que reponham a norne de
"0 Diario" numa de suas ruas,
que, na ocasião, recebeu êste na-
me como homenagern do pova
aquele Orgão da imprensa mineira,
pelo trabaiho Util e proveitasa que
vinha realizando. Fui informadO
de que, par motivas politicos, ou
não sei par que razão, êste nome
foi mudada. Não é justa que isto
tenha acontecido, pals êste name
foi dada 'aquela rua como preito de
homenagem e justica a "0 Diá-
rio". Isto é esquecer a campanha
do passado; é esquecer as incalcu-
laveis servicos prestados a Minas
por êste Orgão da imprena mind-
ra. E êste o apêlo que faco ao Pre-
feito e aos Vereadores de Luz, no
sentido de que reponham a name
de 110 Diana", êsse respeitável e
adrniravel Orgão da imprensa de
Minas Gerais, naquela via do ci-
tado municIpio.

0 SR. PRESIDENTE - Corn a
palavra a Sr. Cicero Dumont.

o SR. CICERO DUMONT - Sr.
Presidente, Srs. Deputados.

0 assunto de que you çuidar
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pertence mais aos ilustres repre-
entantes do povo nesta Casa, vifl-

culados a Belo Horizonte. Entre-
tanto, eu me permito a ousadia de
tomar a iniciativa de tratar dêle
pela impressão que me causou 0
episOdio, assistido, ontem, em Be-
10 Horizohte. A Prefeitura Munici-
pal de Belo Horizonte, segundo di-
vulga a imprensa, está empenhada
no movimento de embelezamento
da cidade. Certo! A Prefeitura
merece OS nossos aplausos por eS-
ta iniciativa. Mas, não podemos
compreender que, para embelezar
Belo Horizonte, a Preteitura Mu-
nicipal passe a tomar, 'a fôrca, vio-
lentamente, o instrurnento de tra-
baiho dos engraxates, que são ml-
ihares em Belo Horizonte.

Ontem, assisti, na Rua dos Carl-
jOs, a fiscais da Prefeitura esbu-
ihar, violentamente, três meniflOS
que, corn seus apareihoS de engra-
xate, trabaiharn 'a frente do edi-
.flcio Joaquim de Paula. Informan-
-do-me a respeito do acontecimen-
to, fiquei sabendo que a Pre-
feitura de Belo Horizonte,
no movirnento de embelezamento
da cidade, estava tomando o ilnico
melo de ganhar a vida de cente-- -
nas e centenas de meninos e ate
mesmo de alguns rapazes, a quem
nern ela, nem mesmo o Poder Pu-
blico podem oferecer oportunida-
de de trabaiho mais rendoSo. Corn.
preende-se, Sr. presidente, que o
nosso estimado Prefeito, zeloso de
suas atribuicöeS, aceite o encargo
de embelezar Belo Horizonte. Mas,
não compreendemoS que, para em-

-- belezar Belo Horizonte, se atire 'a
fome milhares de meninos e ra-
pazes que vivem da escôva, aos
pés dos seus semeihanteS. Estou
certo de que o Prefeito não deve
estar exatamente informado do
que estd acontecendo porque, so
informado devidarnente, Me, urn
homem experimentadO, urn ho-

• mem de sensibilidade, não ha de
permitir que o aspecto estético de
urn-a Capital possa levar 'a fome
aquêles que estão ajoelhados aos

- pes dos seus semeihantes, para
anhar, não so asi,rn vida, mas ate

a subsistência de sua familia. Os
engraxateS são Uteis a Belo Hori-
zonte, como Os jardins; são tao
Uteis quanto Os arquitetoS, que le-
sejam meihorar a cidade na sua
beleza arquitetônica; são tao üteis
quanto os engenheiros mais ilus-
tres da Prefeitura; são tao üteis
como estas entidades profissionais,
que Se empenham tanto pela be-
leza de Belo Horizonte, mas que
se esquecem de que, dentro de Be-
10 Horizonte, muitos meninOs e
rapazes passam forne e que para
não ingressar na senda do crime
preferem ser engraxates nas ruas.
Assim, sendo tao üteis, embora na
sua modéstia, nOs outros, na con-
dicão de qualificados homens de
inteligência e portadores de titulos
univ-ersitãrios, não podernos corn-
preender, como o Prefeito, tao
consciente corn uma adrninistração
tao proveitosa em outros setores,
aja tao desumanàmente rieste se-
tor.

Ainda ontem, quando engraxava
os sapatos, sentado numa cadeira
da rua São Paulo, o menino avi-
sou-me de que não podia conti-

- nuar o servico. Indaguei-lhe por
qué. Respondeu-me: "é que ld vêrn

- es fiscaFs da Prefeitura, e podern
t'mar-nie 0 ünico melo Ide que
disponho para ganhar a vida". Res-
pondi-lhe: - "Vocé pode continuar
engraxando meus sapatos porque,
se o fiscal quiser apreender a sua
cadeira, apreenderd também este
que a ocupa no momento". Felis-

• mente, o fiscal achou meihor não
incomodar o engraxate. 	 -

Estes fatos não contribuem pa-
ra a grandeza da obra administra-
tiva do Sr. Prefeito; ao contrário,
dificultarn a realização dessa ta-
ref a tao árdua. Se a Prefeitura
tern urna solucão melhor pra 0
problema do engraxate, então que
a ofereca. Mas, se a Prefeitura
não pode, sequer, dar uma cadei-
ra a êsSes erigraxates, não é ra-
zoável, não é socialmente proce-
dente, e mesmo humano, privar-Se
urn menino daqueles de seu imnico
instrumento de trabalho, que a es-

tagnacão do Brasil ihe pOe nas
mãos.

Registro, pois, o meu apêlo ao
ilustre Prefeito Oswaldo Pierucetti
que, suponho, não tern conheci -
mento da maneira corno está seri-
do executada esta medida do em-
belezamento da cidade. Tenho
certeza de que S. Exa. encontrarã
urna maneira rnai 5 razoável para
embelezar Belo Horizonte, sem
m-atar de forne, e s°m empurrar
para o caminho do crime, aquêles
menifloS que tern de viver da pro-
fissão de engraxate, que -tambérn
e honrosa.

Estou convencido de que muitos
engraxatas tern qualidades tao
boas como qualquer urn de nós,. re-
presentafltes do povo, qualidades
tao sadias ccrno quaiquer dos mais
altos funcionãrio 5 da Prefeitura;
qualidades tao uteis 'a nossa terra
como as daqueles que, hoje, ocu-
pam as posiçOes mais importantes.

TOda vez que nOs impedimos urn
jovem de exercer uma atividade le-
gltima e honesta estamos, cons-
cientemente, c'ntribuindo p a r a
transformá-lo em urn crirninoso
E, arnanhã, não Se poderã dizer
que a revolta popular não tern
urna causa. Tern urna causa, sirn,
e ela não é ideolOgica; é fisica, e
econômica, é material. 0 rapaz a
quem se tira 0 instrumento de tra-
balho; o engraxate, a quem não
se perrnite executar a sua profis-
são, ao chegar aos dezoito anos,
será, necess'ariamente, um revol-
tado e se alistará em qualquer mo-
vimento desde que ihe sirva, na
pior das hipóteses, como uma
oportunidade de se vingar contra
aquilo que a sociedade, que se diz
organizada, lhe impOs.

E corn êste propOsito que regis-
tro aqui êsses acontecimentos,
apelando para S. Exa., o Sr. Pre-
feito Oswaldo Pierucetti, no sen.
tido de que os considere. Estou
certj de que a experiência, o born
Senso, a inteligência e a sensibili-
dade de nosso ilustre Prefeito não
permitirão quo medidas desta na-
tureza sej am tomada 5 no seu Go-
yêrn, muito embora tenham elas,

nos seus objetivos, alguma justi-
ficativa.

O SR. PRESIDENTE - Corn a
palavra o Sr. Waldomiro Lôbo.

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

O assunto é abastecirnento. 0
abastecimento que Minas Gerais
não tern, principalmente Belo Ho-
rizonte. 0 Sr. Secretário do Abas-
tecirnento, que prometeu muita coi-
sa. se esqueceu de tudo. Não se cui-
dando do abastecimento, o aumen-
to vem, autom'aticamente. Todos
os pianos do atual Secretãrio, se
ê quo existirarn, fracassaram. Pa-
ma a Semana Santa, êle prorneteu
bacalhau e peixe fresco, que che-
gararn sàmente depois da época.
Os comerciantes de Belo Horizon-
te tinharn bons estoques de baca-
lhau e ainda os tern. Ninguém
quer saber de corner bacalhau, por
causa dos preqos. Agora, vem o
Sr. Secretãrio dizer que não pode
mudar os hdbitos do povo rninelro.
Se o povo tiver que corner car-
ne, sO o conseguirã roubando. 0
Secretãrio não faz corn que os pro-
dutos necessãrios da alirnenta'
cão do povo aparecam no mer-
cado corn abundância para, as-
sim, haver concorrência. Sabe_
mos quo o Sr. Secretário e cria-
dor e tern interêsse em fazer pro-
paganda, aconseihando o consumo
do seu produto. Nesse caso, trata-
Se da came, e não do leite . 0 lei-
te não chega ate aqui. 0 Sr. Is-
rael Pinheiro errou na escoiha de
alguns Secretãrios, principalmente
na escoiha do titular da Secretaria
do Abastecirnento. Alguns dos Srs.
Deputados ja ouviram falar sôbre
alguma providência tornada pelo
Secretário do Abastecirnento em
fazor do povo? Não sei por quo 0
Sr. Israel Pinheiro teirna em conti-
nuar mantendo 'a frente daquela
Secretaria aquêle que foi mal in-
dicado. Francarnente, o norne cer-
to para a Secretaria do Abas-
tecimento de Minas Gerais é,
Secretaria do "Planeja-Aurnento".
Nosso Estado possui rnais uma
Secretaria e a do Abastecimento
está vaga. 0 Sr, Governador deVe
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nomear urn nôvo Secretário para
a Pasta do Abastecimento. En-
quanto isto, o povo estä sofrendo
e so se f ala em candidatos 'a Pre-
sidência da RepUblica. Os Depu-
tados estaduais e federals já es-
tao fazendo propaganda. Essa
questão de ARENA e MDB é
urna tapeação, porque o Ministro
Costa e Silva está sendo indicado
por todos Os Partidos. Não ha mais
Situacão e Oposicão. Hoje não se
I az oposição, porque quem tern
juizo tern mêdo. 0 povo vai esco-
iher nemes sem saber a que Par-
tidos pertençam. Dentro da Are-
na, ha Deputados de vários parti-
dos. Fora da Assembléia, todos
cochicharn que são da oposiçãO
mas a q u I na Tribuna o que
se ouve dizer é: "sou do ex-
PTB; sou do ex-PSD, etc." Nm-
guém I ala realmente a que partido
pertence. A confusão e enorme. A
Oposicão apOia o Sr. Ministro da
Guerra para candidato 'a Presi-
dência da RepUblica, embora jä
tenha havido diverSas reclama-
çôes. 0 povo está ai assistindo
e tomando conhecimentO 'd a s
nossaS lutas. E' precisO falar
a verdade. EntretantO, se se criti-
ca urn SecretáriD do atual Govêr-

• nO, isto é consideradO crime e cau-
sa para ser expulso da ARENA.
.Ora, neste caso, serei eu 0 primei-
ro a ser expulso. Não posSo concor-
dar em que Minas Gerais fique sem
SecretáriO do AbastecimentO, que
ate agora não tomou conhecimen-
t do que é abastecimento. A ni-
ca coisa que eu ouvi dizer é que
vai alugar urn terreno na avenida
do ContôrflO, depois do Viaduto,
para construir urn grande merca-
do de abastecimentO, ma' s sem an-
tes pensar em abastecer Os mer-
cados que estão vaziOs. 0 Secre-
tãrio do AbastecicentO deveria ti-
rar o paletó, arregacar as mangas
e procurar trabaihar para o abas-
tecirnento de Belo Horizonte, por.
que Os trabaihadores precisam co-
rner para trabaihar, ajudando as-
sim o progresso de Minas Gerais
e do Brash. 0 que adianta subirem

cs niveis de salãrioS dos trabaiha-
dores, quando se deixa aurnentar Os
gêneros cle primeira necessidade? E
por que êste aumento? Porque não
ha concoriência. e por que não hO.
concorrência? Porque não hO. ad-
rninistracão, de vez que o Sr. Se-
cretdrio d0 AbastecimentO ate ho-
je nO.0 cogitou de resolver êste
problema de Belo Horizonte e de
tcdo o Estado de Minas Gerais.

o SR. PRESIDENTE - Corn a
palavra o Sr. José Maria Maga-
lhães.

O SR. JOS'E MARIA MAGA-
LHAES - Sr. Presidente, Srs. De-
putados.

0 motivo que me traz a esta
Tribuna é a apreensão. reinante
entre o funcionalismo de nivel uni-
versitãrio. A imprensa noticia que
elementos ligados ao Sr. Governa-
dor do Estado afirmam ser sua in_
tencao vetar a proposicão de lei que
estabelece novos critérios para Os
"NIveis UniversitdriOS". Queremos
ressaltar, aqui, por dever de jus-
tica, que, realmente, a situacão do
Estado não e das mais ausphcio-
sce. Rec'mhecemos, também, que
o referido Proj eto deveria ter sido
sancionado pelo ex_GöverfladOr
Magalhães Pinto, pois 0 incontes-
tavel o apoiO que S. Exa. rece-
beu, em sua campanha eleitoral,
dos medicos de todo o Estado, que
corn o rnaior entusiasmO, lunda-
ram ate "Comités pro Magalhães
Pinto". Seria, pois, urn dever de
gratidão a que S. Exa. não pode-
na f altar .

Entendemos que a administra-
cão pdblica não pode sofrer solu-
cão de continuidade. Portanto, se
o ex-GovernadOr Magalhães Pin-
to não estêve atento ao proble-
ma, deve faze-b, agora, o Sr.
Governador Israel Pinheiro, que
fará justica a todos Cs funcioná-
rios de "Nivel UniversitáriO".

Não podernos aceitar, pois, a no-
ticia divulgada pela imprensa.

0 Sr.' GovernadOr não pode

procrastinar uma decisão que virá
corrigir os desnivei 5 de tratamen-
to no setor do funcionalismo de
nivel universitdrio, 0 que existe
desde a aprOVacão da emenda que
concedeU meihores niveis aos en-
genheiros. Desta maneira, cabe ao
Sr. Governador san c i o n a r o
projeto que foi aprovado por esta
AssemblOia, inclusive corn o apoio
da bancada do ex-PSD. Vale 1cm-
brar que 0 atual Lider do Govêr-
no, Deputad'o Manoel Costa, havia
requerido o sobrestamento do
mesmo, pedindo prazo de 10 dias
para que 0 GovOrno mandasse urn
Substitutivo.

0 Govêrno, entretanto, não curn-
priu a sua palavra e nenhum su-
bstitutivo chegou a esta Casa. Os
Srs. Deputados do ex-PSD
aprovararn, então, o Proj eto. Não
existe, agora, justificativa para
que o mesmo seja vetado porque
I oh aprovado pela bancada do Go-
vOrno, extinto o prazo de sobres-
tamento dado por esta Casa, pa-
ra que se mandase o anunciado
Substitutivo.

Fica o n'osso apêlo em favor dos
funchonários de "Nivel Universi-
tO.rio".

EsperarnoS que a noticia divul-
gada pela imprensa seja desmen-
tida por S. Exa., o Sr. Gover-
nador. Caso contrário, poderO. S.
Exa. contar corn o descrédito de
todos Os servidores que, conscien-
tes de suas responsabilidades, nao
poderão aceitar esta injustica e
levarão 'a opinião publica os por-
menores desta trama inj ustilicá-
vel.

0 nosso apêlo é no sentido de
q u e S. Exa., 0 Sr. Governa-
dor, não negue aos funciondrios de
"Nivel TJniversitário" o direito
desta justa reivindicação, que ihes
possibilitará, como aos engenhei-
roe do Estado, uma merecida Si-
tuação de melhoria e igualdade.

Pretendemos, nestas palavras,
traduzir os anseios dos servidores
de "Nivel jjniversitO.rio", especial-
mente Os medicos, que corn dedi-

cacao, competência e zêlo, serveni
ao Estado.

- Esgotada a hora destinada 'a
Leitura e Apresentação de Propo-
siçOes, segue-se a

DISCTJSSAO E VOTAçAO DE
pRoPosIcOEs

PALAVRAS DO SR. PRESIDENTE
Estão abertas as inscricOes para

a Reunião de 2.a feira, dia 18.
- A Mesa comunica ao Plenário

que se encerra hoje, 'as 24,00 ho-
ras, o prazo para apresentacão de
ernendas ao Projeto n° 3.581/66,
do Sr. Governador do Estado, 0
qual altera a redaçaO do pardgra-
10 2, do Art. 82, da Lei 3.214, de
16 de outubro de 1964.

Sôbne a Mesa Comunicação do
Sr. Deputado Lu i z Junqueira,
do falecimento de D. Jandira
Franca, ocorrido na cidade de
Ituiutaba. Ciente. Comunique-se.

Sôbre a Mesa Requerimento do
Sr. Deputado Batista Miranda, em
que solicita urn voto de congratu-.
laçöes corn o Sr . Governador Is-
rael Pinheiro, pela feliz escoiha
dcs atuais dirigentes da CEMIG.

Em votacao. Os Srs. Deputados
que 0 aprovam queiram permane-
cer como se encontrarn. (Pausa).
Foi aprovado.

Sôbre a Mesa Requenimento do
Sr. Deputado Martins Silveira,
pedindo a inserção em Ata de urn
voto de pesar pelo falecimento do
Dr. Abrão Osta, ocorrido em Mi-
raI, onde exerceu os cargos eleti-
vos de Vereador e Prefeito Muni-
cipal.

Em votacão. Para encaminhd-
Ia, tern a palavra o Sr. Deputado
Martins Silveira.

0 SR. MARTINS SILVEIRA -
Sr. Presidente, Srs. Deputados.

E' corn tnisteza que venho a esta
Tribuna para render minhas ho-
menagens 'a pessoa do Dr. Abrão
Osta, falecido no dia 25 do mês
passado, na cidade de Miral.

Era urna figura singular de me-
dico, que a todos assistia corn de-
dicacão e desvêlo. 0 Dr. Abrão
Osta era urn nome conhecido e
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Lim

respeitado em tôda a Zona da Ma-
ta pelas suas virtudes peregrinas.
Mirai e a Zona da Mata choram e
lamentam o falecimento do medico
que, em vida, foi urn exemplo. Poli-
tico naquele municipio, onde exer_
ceu os cargos de V e r e ad o r,
de Presidente da Câmara
Municipal e, p steriormente, de
P r e f e i t o Municipal, e, quan-
do se candidatou ao cargo de Pre-
feito, em atencão ao seu compor-
tamento de medico humanitário,
e cidadão singular, não teve ad-
versârios, pois todo 0 pOVO ficou a
seu lado. E, quando neste mundo
de egoismo, ye-se passar uma fL
gura como a de Abrão Osta, to-
dos nOs temos que lamentar, pois
durante 31 anos sempre soube se
portar como urn profissional ca-
ridoso. Fez da medicina urn sa-
cerdOcio.

Não podiamos, pois, faltar corn
essa hornenagem pOstuma aquele
que, em vida, foi urn exemplo.
Pertenceu, durante m.uitos anos,
aos quadros da extinta UDN, Par-
tido a que serviu corn entusiasmo.

E', pois, en rneu nome e no da
bancada da extinta TJDN que reve-
rencio a memOria do ilustre mor-
to que, como medico e politico, so-
mente viveu pelos inter6sses do
povo.

0 SR. PRESIDENTE - Em vo-
tacão o Requerimento. Os Srs.
-Deputados que o aprovam queiram
permanecer como se encontrarn.
(Pausa). Foi aprovado.

VISITA DO DR. AZIZ ABDE,
PREFEITO DE ZAHLE, LIBANO

Srs. DeputadoS, en-contra-se em
visita ao Poder Legislativo o ilus-
tre Sr. Aziz Abde, Prefeito de
Zal-ile, cidade do Libano, que vem,
asaim, para honra nossa, demons-
trar seu aprêc-j a esta Casa.

Encontrando-se o ilustre Prefei-
to daquela cidade do pals amigo,
no Gabinete da Presidência, no-
rneio Os nobres Deputados Anuar
Fares, Wilson Tanure, Salim Na-
cur, J- se de Castro e Wilson Cha-

ves para introduzirem S. Exa. no
Plenãrio.

(Pausa).
(0 Sr. Aziz Abde e introduzido

no Plenário sob palmas dos pre-
sentes).

- Convido o Sr. Prefeito Aziz
Abde a tomar assento a Mesa e
seus ilustres acompanhantes a to-
marem assento no Plenário.

Para saudar 0 ilustre visitante,
o Sr. Prefeito Aziz Abde, tern a pa-
lavra 0 Deputado Anuar Fares.

O SR. ANUAR FARES - Sr. Pre-
sidente, Sr. Prefeito Aziz Abde,
Senhoras, Senhores.

Evidentemente que razöes af e-
tivas e sentimentais ditaram a es-
coiha, pelo Sr. Presidente, dêste
orador, dos mais obscuros - é
certo - mas cuja sensibilidade
desperta como uma flor adorme-
cida que reponta como urn senti-
mento recOndito, quando ye che-
gar a esta Casa, sob o aplauso, 0
carinho e a admiracão do povo
mineiro, sob o aprêco dos repre-
sentantes de Minas Gerais, uma
das figuras mais expressivas da
capacidade administrativa do Li-
ban,,), uma das vozes mais puras e
mais altas daquele pequenino Pals
que, contando apenas com10. 000
quilOmetros quadrados e uma po-
pulacão metropoiltana de dois
milhOes de habitantes, tern dado
seu vivo testemunho, o seu autên-
tico testemunho de quanto e pos-
sivel a fraternidade h u m a n a,
quando ela é disseminada por urn
coraco pronto a colaborar, a se
integrar IIOS paises que o acoihern.

0 Prefeito que ora nos visita, Sr.
Presidente, C urn dos represntantes
das mais tradicionais familias do Li-
bano. E quando assim o digo, quero
lembrar a Casa a existência histórica
daquele Pals que data de 6 mile-
nios. Seu pal, Michel Abde, estêve
no Brasil nos fins do século pad-
sado e aqui permaneceu ate 0
principlo dCste, residindo naquele
periodo na cidade de Araguari,
onde teve oportunidade de convi-

ver corn a boa gente mineira e
levar para sua farnilia a expres-
são mais carinhosa, mais cálida de
quanto êste Pals 6 generoso e li-
beral.

Contava-me 0 Prefeito, hoje,
que, ao chegar seu pal ao Libano,
éle testernunhou o quanto vira a
respeito do maravilhoso encanta-
mento q U e levara do Brash.
Seu filho, homem de emprêsa, sern
cuidar das disputas politicas, foi
eleito Prefeito da cidade de Zahie,
numa eleicão memorável nas quais
ponderaram definitivarnente as
suas excelentes qualidades de ho-
mem de empresa, o seu magnãni-
mo coração, 0 seu arraigado sen-
timento de amor a terra de Zahle,
que constitul, em importância eco-
nômica, a terceira cidade do Liba-
no. Para all, atualmente, acorrem
riquezas de todo o rnundo, trans-
formando a renda nacional do
Pals nurna das rnais expressi-
vas de todo. 0 Oriente Próxi-
rno, gracas it capacidade ad-
ministrativa de seus Iilhos, a ca-
pacidade administrativa represen-
tada nurna de suas cidades mais
importantes pela figura, realrnen-
te expressiva, realmente auténti-
ca, e realmente histOrica de Aziz
Abde.

Sr. Presidente, este o pequeno re-
lato que faco, emocionado, da ter-
ra de onde provieram os pals de
e de onde provieram os pals de
seis nobres representantes do p0-
vo nesta Casa, representantes que
tern aqui disputado, corn os de
origem nacional, o amor it Pátria
e a disposicão de servi-la corn pro
fundo sentirnento do dever. Efetiva-
mente, eles jamais sentiram ou-
tra coisa e outro senso não ihes
dita o coração, senão as liçoes me-
morãveis recebidas no recesso de
seus lares, onde se cultivam tradi-
cOes libanesas, onde a culinária, a
rnüsica, o folciore, tudo isso é tra-
tado carinhosarnente, mas que, a
par disso, se infunde no coração
do libano-brasileiro, o amor a ter-
ra que 0 viu nascer, o amor a êste
Pals, realmente generoso, ancora-

douro de todos cs sentimentos, de
tôdas as ragas, de tôdas as cren-
cas.

Sr. Aziz Abde, receba as home-
nagens da Assembleia Legislativa,
pela minha voz emocionada, emo-
cionada como devern ter percebido
e, portanto, seni condicCes de des-
crever a V. Exa. o que significa
para Minas Gerais, para Belo Ho-
rizonte e para esta Assernbleia Le_
gislativa, a sua visita. Estej a cer-
to de que V. Exa. é recebido aqui
corn a mesina alegria, o Inesmo
contentamento corn que foi rece-
bido em São Paulo e no Parand.
Nesse Parand onde V. Exa - esco-
lheu a companheira de seus dias,
a grande dama que o acompanha
e que representa, na yida social e
politica do Paraná, o ponto mais
alto.

Sr. Prefeito Aziz Abde, não sd
como dividir o rneu coracão neste
mornento: se entre a alegria de
ye-b assim recebido pebos nobres
representantes do povo de Minas
Gerais, se pela alegria de recebê-
_lo corno representante do povo do
Estado de Minas Gerais

Permita, Sr. Presidente, que use
urna expressão carinhosa, na lin-
gua nacional do visitante, para
poder manifestar a S. Exa. todo o
contentainento, todo o j übhlo e to-
da a afeição que devem haver em
minhas palavras, palavras estas
que são a expressão do sentirnento
do povo mineiro: Prefeito Azis
Abde, "Ahla u Salah", Seja Ben-
vindo.

(Palmas).
0 SR. PRESIDENTE - Para fa-

lar em nonie do Prefeito Aziz
Abde, tern a palavra o Sr. Jorge
Germano.

0 Sr. Jorge Germano - Sr. Pre-
sidente, Srs. Deputados, mhnhas Se-
nhoras, meus Senhores.

Sinto-me tornado por uma erno-
cão que julgo a major que jamais
five na rninha existéncia. Conhe-
cia Belo Horizonte de rnuito tern-
p0. Vivo no Brasil ha 45 a.nos e
aqui constitul farnilia. Mas todos
os dias recebemos, nós, os libane-
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ses que aqui aportamos em de-
manda de pôrto seguro, manifes-
tacöes que são diginas de serern
conhecidas mundo afora, con'io o
ëxemplo a que nos e dado assis-
tir, pela recepção ao sr. Aziz Abde
em visita ao Brash, vindo de uma
pequena cidade do Libano, cha-
niada Zahie, no pequeno Pais que
é apenas uma pequena expressão
geografica em relacão a êste imen
so Brasil, que so tern coniparado
a_ sua imensidade o grande cora-
cao, o coracão hospitaleiro e no-
bre dêste povo, diante do qual o
mund3 se curva para ver, realrnen-
te, o que é democracia, 0 que é ii-
berdade e o que e fraternidade.
para rnim urn orguiho ter vindo
de la para aqui constituir fami-
ha. Não falo sO em nome dos ii-
baneses, mas, permitam-me que La-
he, também, em nome dos meus fL
ihos que são brasileiros. Sinto-me,
pois, duplarnente orgulhoso e tal-
vez me alongue, pelo que peco des-
culpas de antemão.

As relaçOeS do LIbano corn o
Brasil remontam a mhlênios, desde
o dia em que, das montanhas al-
taneiras do Libano, rolou o lenho
sagrado do cedro, que Os primei-
ros libaneses, os fenIcios, torna-
raril como embarcacão, tendo por
rerno os seus bracos vigoroSos e
como vela o seu peito, em dernan-
da do mundo desconhecido. Pre-
midos que foram por uma fatali-
-dade geográfica, entre a monta-
nha e o mar, nada tiveram Os I e-
nicios para alargar os horizontes da
sua Pátria a não ser singrar "ma-
res nunca dantes navegados". Es-
liveram no Mar Báltico, no Mar
do Norte, e passaram pelas colunas
de Hercules. Aqui estiverarn mil e
tantos anos antes de Cristo, como
constata a obra maravilhosa de
Bernardo de Azevedo da Silva Ra-
mos, "InscriçOes e TradiqOesPré-
HistOricaS", especialmente dO Bra-

sil, que flãO é obra afirmativa mas
apenas a constatacão de fatcs pois,
desde o Norte ate a foz do Rio do.
Prata, temos inscriçOes fenicias as
-milhares, notadamente no Amazo-
nas, na Paraiba e, inclusive, em

Minas Gerais. Uma das maiores
inscricöes está na Paraiba, na ci-
dade charnada Pedra Lavrada,
cujo nome decorreu da existência
de urna pedra lavrada pebo alfa-
beto fenicio, dos nossos cananeus
sidôni s que, depois de contornar
a LIbia, que era o nome da Africa,
aqui chegaram e tomaram posse
desta terra desconhecida, em no-
me do nosso Rei Ira. Meus amigos,
sinto esta integracão entre brash-
leiros e libaneses. NOs cultuamos a
hiberdade e pagamos fortes tribu-
tos, através de tOda a histOria, para
conservã-la. E a visita do Sr. Pre-
feito a Belo Horizonte incide fe-
iizmente no mês de Tiradentes, o
herOi da Liberdade. 0 brasileiro
vive a liberdade plena, como 0 pds-
saro a vive nos ares, e não pode
saber o sentido da liberdade en-
quanto não a perde. 0 brasileiro
vive a liberdade, transmite a liber-
dade pela sua acão nacional e in-
ternacional. A prova é que esta-
mos nOs, libaneses aqui, ha quase
uma centüria, pois neste ano corn-
pletaremos o centenãrio de vinda
do primeiro libanês para o Brasil.
Bel HorizQnte £ oh aquinhoada corn
grupo grande de libaneses. Ouvi-
mos, hoje, desta Tribuna, uma
voz que nos £oh tao cara, não ape-
nas por ser filho de 1hbaris, mi-
ñehro, pois sentim.s orguiho de
ver nossos fhlhos a "pari passu"
corn descendenteS de outras cor-
rentes imigratOrias, mas, também,
por se integrarern na vida déste
grande Pals, capitalizador de lOr
qas, do qual Minas e lidirna repre-
sentante da lhberdade hnternacio-
nah, que soube dar o exempbo, corn
seis representantes, em cujas veias
corre o nobre sangue hibanês.

E difichl fabar sObre 0 Libano,
mas permitam-me resumir, aqui,
a sua hhstórha. Fomos Os pnimeiros
que sin gramos os mares, quando
se fundou Tebas. No d i z e r do
grande fhlOsofo frances Guiné, não
fôsse o alfabeto e o mundo ainda
lena acrescentado mais urn capi-
tulo a hhstOria natural dos hornens.
E dificil dizer o qué eu sint, nes-
te rnomento. Sr. Presidente, Srs.

DeputadOS, jamais as palavras, por
mais que conhecarnos Os vocãbuhcs,
por mais que tenhamos a virtude
de saber dhzê-bos, jamais podere-
mos descrever 0 que nos ocorre na
alma. SOrnente as ldgrimas o po-
derão dizer e as rnhnhas já estão
quase a rolar. NOs, os ilbaneses,
aprtamos, aquh, nesta terra, não
mercê sOrnente da nossa vontade
de vencer, mas, em primeiro lugar,
pela virtude da gente brasileira.
Por êste cabloco brasiheiro, a quern
rendo as minhas homenagens. Mi -
nas Gerais, que foh o berço da ii-
berdade, nos ensina, dia a dia,
como conservarnos esta mesma hi-
berdade. e nos enshna a ter a maior
grathdão por esta recepcão.

Tive a ventura de estar no Li
bano em 1961, quarid urn grande
fhlho dêste Estado ali representava
O Brash, o Dr. Bolivar de Freitas.
Ouvi o Dr. Bolivar de Freitas re-
petir mahs de uma vez que os ii-
baneses são tao brashleiros quanto
os brasiheiros daqui. Tive a honra
de pertencer a urna mhssão ofichal
que foi instalar urn entreposto de
café, no LIbano. 0 Govêrno Lhba-
nes, nos recebeu fidalgamente, n05
doou e apresentou o entreposto
numa drea de 3.000 metros qua-
drados, na zona franca, fazendo
contrato e recebendo mil hibras
libaneses simbOlicas por ano.

0 Sr. Prefeito me pediu e ou-
torgou esta honra de ser aqui o
seu intérprete. Como dhsse, não é
possivel çlizer o que vah na alma
da gente. SO cihrei que Dells aben-
coe Cste Estado, esta nobre Assem-
blUa, o nobre GovCrno, e dehx
aqui as nossas homenagens ao
Brash, a Belo Horizonte e a Mi-
nas. Mu!to obrigado. (Palmas).
(Palmas).

PALAVRAS DO SR. PRESIDENTE

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
redne as palavras do nobre Sr. Dc-
putado Anuar Fares as homena-
gens da presidêncha dêste Poder
ao hlustre vishtante.

A honra de sua passagem pela
Assernbléia Legh-shativa de Minas

Gerais signhfica muito para nOs,
brasilehros, que tanto nos identi-
ficamos corn a culta gente lhba-
nesa. Ao hlustre representante e
sua dhgna comitiva apresentarnos
n .sso cordial saudar.

Agradecendo esta vishta honro-
sa, determino a suspensão da Reu-
nião por 15 minutos, a tim de que
os Srs. Deputados cumprirnentem
o hhustre Prefehto Azhz Abde e
acompanhantes. (Palmas).

- (Suspende-se a Reunhão).

REABERTURA

O SR. PRESIDENTE - Estão
reabertos os trabahhos da Reunião.

—Vem a Mesa:

REQUERIMENTO

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

O Deputado que êste suhscreve,
na quahhdade de Lider do Govêrno,
requer a V. Exa. seja-hhe conce-
dida a palavra, nesta Reunião, de
c:nformidade corn cs Arts. 94 e 95
do nosso Reghmento Ijiterno, para
transfenh-la ao Sr. Deputado Ho--
mero Santos, que tratarã de assun-
to relevante e urgente.

Sala das ReunhOes, 15 de abrib
de 1966.

(a) Manoel Costa - Lider do
Govêrno.

0 SR. PRESIDENTE - Sôbre a
Mesa Requerimento do Sr- Depu-
tado Manoel Costa, que pede a pa-
lavra pelos Arts. 94 e 95, para
transferi-la ao Deputado Hornero
Santos.

A Mesa defere o Rèquerimento
e fixa o prazo de 40 minutos para
o nobre oradon.

Corn a palavra o Sr. Deputado
Homero Santos.

0 SR. HOMERO SANTOS - Sr.
Presidente, Srs. Deputados.

Infehhz o povo que não pode en-
ticar os seus g:vernantes; dhmi-
nuido o representante do povo, que
não pode, atravOs da Tnibuna, emh-
tin os seus conceitos a respeito da
atuacäo adminhstrativa ou pohItica
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Lim

dos seus governantes.
Sr. Presidente, Srs. Deputados,

as criticas construtivas represen-
tam o grau de intelLgência daque-
le que as profere; as criticas con-
tundentes, ao contrOrio. E é por
isso que admitimcs as criticas
quando elas tern urn motivo jus-
tificado, quando elas são feitas no
sentido de colaborar, no sentido de
corri'ir alguma falta do governan
te. Não podemos, porem, admitir
aquelas criticas que fogem a êste
principio, para se transformarem
num achincaihe ou numa diminui-
cão daquele que é criticado.

Ha p ucos instantes, tivernos.
nsta Casa, a presenca de urn re-
presentarite do Oriente; e a pre-
sença daquela figura admirâvel do
Libano i êz corn que eu me lern-
brasse das cartas de Montesquieu,
em que declarava que na Persia as
mulheres se valorizavam, quando
apanhavam dos seus maridos. As
que não apanhavam rasgavam
suas vestes e saIam para as ruas
dizendo que haviam apanhado. Isto
para se valrizarem. Ora, Sr. pre-
sidente. temos ouvido. nesta Casa.
dos diversoS Srs. Deputados,
criticas das mais contundentes
pessoa d 0 Governador do Estado.
CrIticas que não encontramos mo-
tivos nem razão justificada para
que sejam feitas na Tribuna desta
Casa. 0 Governador do Estado e
alguns de seus Secretários tern sido
alvo de injusticas. Assim e que, ha
poucos dias, Deputados criticaram
o Governad: r por haver demitido
delegados, sub-delegados e adjun-
tos de promotor. Ora, o povo ml-
neiro sabe quo S. Exa exonerou
êsses funcinários atendendo a
urna resolucão da ARENA. S. Exa.
não praticou nenhum ato ilegal,
apenas cumpria determinacöeS. S.
Exa., agora, numa segunda etapa,
preencherá êsses cargos e ninguém
pode, em sã consciência,- dizer
quais os homens que Os ocupa-
rão, pois o Sr. Governador do
Estado faz questão de obedecer os
critérios estabelecidos e a serem
estabelecidos polo Diretório Exe-
cutivo da Alianca Renovadora Na-

cional. Pcdemos ate dar urn exem-
plo: ha pouco tempo o Sr. Gover-
nador Magalhães Pinto nomeou
para o Tribunal de Contas 0 Sr.
Dr. Mendanha. 0 Tribunal não
quis dar posse ao Sr. Mendanha,
por considerar irregular a no-
meação feita. 0 Governador Is-
rael Pinheiro tornou sern efeito a
norneacãj feita pelo então Gover-
nador Margathães Pinto e tornou a
noniear 0 rnesrno s e n h o r, nu-
ma dernonstracão clara de que
S. Exa deseja apenas corrigir
as f a 1 h a s que porventura te-
nham existido, dando assim total
cobertura a dèterrninacão do Di-
retório Executivo da Alianca Re-
novadora Nacional. Mas, ontem,
Sr. Presidente, Srs. Deputados,
ouvimos as criticas dêste brilhante
Deputado que e Athos Vieira de
Andrade o qual, talvez por paixão,
tenha usado têrmos que não ficam
bern a uma Casa,como esta e que
não ficam bern a urn governan-
te. S. Exa. trouxe a esta Casa
matéria relacionada corn o muni-
cipio de Born Jesus do Galho.
Ontem. a Casa ouviu as explica-
cöes dadas pelo nobre Deputado e,
hje, não com intuito de travar
poiêmica, mas para dernonstrar a
outra face cia questão, trago a Casa
docurnonto do Cornandanté da P0-
licia i\jlilitar de Minas Gerais e
da Chefia do Gabinete do Assis-
tente Militar do Sr. Secretário cia
Seguranca para dizer quem é, real-
monte, o Major Jose Corndlio dos
Santos, atualmente Delegado no
Municipio de Born Jesus do Gaiho.
Foram feitas criticas das mais
contundentes, nesta Casa, a êsse
militar. Pois bern, Srs. Deputados,
toino a liberdade de ler o oflcio
quo me foi enderecado hoje pelo
Major Edgar Ferreira dos Santos.
do Gabinete do Comandante cia
Policia Militar:

Em 15-4-66
Sr. Cel. Chef e do E . M.
I) - Expediente incluso.

II) — 0 n° 10795, Major do
Q.O.R.. José Cornélio dos Santos,
foi incluido na Corporação em data
de 3-4-937.

Possui cia Corporação os se-
guintes cursos: Enfermagem, Che-
fe de Escoteiros, Curso de Candi-
datoS a Cabos, Curso de Forrnação
de Sargentos e Curso do Forrnacão
de Oficiais.

Declarado Aspirante em data de
18-12-951, f i promovido ao pôsto
de 20 Tenente em 21-4-1953, 19 te-
nente em 21.4-957, Capitão em 21-
4-962 e a Major 14-1-964, por ato
Governamental daquela data.

Duranto stia vida do caserna.
serviu nos 61, 8, 91 , 100 BatalhOes
e no Q.C.G., onde prestou rele-
vantes servicos administrativos.

Foi Deiegadj Especial do Policia
nas séguintes cidades mineiras:-

Córrego do Born Jesus. de 28-9 a
14-10-54;

Senhora dos Remédios, de 12-3-
.955 a 10-10-55:

Mar de Espanha, de 11-10-55 a
21-3-958;

Tarumirirn, de. 23-3-958 a 24-11
-958;

Galiléia, do 25-11-958 a 30-9-59;
Governador Valadares, do 8-7- a

3-9-61;
São Goncalo do Abaeté. de 4-9-

961 a 2-3-962;
Várzea cia Palma, do 2-3- a 6-

-6-962;
Rio do Prado, do 7-6-962 a 9-2-

-963.
Além disso estêve, por diversas

vezes, a disposição da Socrotaria de
Segurança Püblica, para servir co-
mo Delogado em diversos municI-
pios, durante poriodos do eloicOos.

dotentor das Medaihas do Pra-
ta e do Mérito Militar (de bron-
ze).

Em sua carreira militar exerceu
diversas funcOes inorentos a ofi-C 1 ais, isto ë, do Comarido do Pelo-
tao do Fuzileiros ao Sub-comando
interino de Unidade; não foi pu-
nido, disciplinarmente, uma üriica
yes soquer.

Por ato Governamental, datado
de 13-1-964. foj transferido para
a Reserva Remunerada, corn 0
pôsto do Major, apOs servir 30. dos
Sous melhores an s, a P.M., ac
Estado e a Nacão.

a) Edgar Ferreira dos Santos -
Major.

"Assistento Militar - José Ortiga,
Tenente - Coronel Assistente Mi-
litar do Secretãrio do Estado da
Segurança PUblica.

Declara, para os devidos fins,
que, rovendo os arquivos desta A-
sistência Militar, nada encontrou
que viesse desabonar a conduta
funcional do Major CornClio dos
Santos. Doclara, ainda, que o ro-
forido oficial já exerceu as fun-
çöes de Dologado de Policia em Go-
vernador Valadares. São Francis-
co, São Goncaio do Abaeté, Santa
Juliana, Vdrzea da Palma, Fran-
cisco Sd, Ataléia, Medina e, atual-
monte, se encontra em Born Jesus
do Galho. 0 mencionado Major
vem oxercendo a função do Delo-
gado de Policia, efetivarnente, des-
do 7-7-191, ate a presonto data.

For sor verdade, mandei datilo-
grafar a presente doclaração, que
subscrovo.

Belo Hoiiz:nte, 15 de abril do
1966

a) José Ortiga, Tenente-Coronel
Assistente Militar".

Esta a fOlha do servicos do ho-
mem quo foi ontem nesta Casa
taxado corn têrmos que prefiro não
rep etir.

Temos aqui o seguinte:
"Belo Horizonte. em 14 de abril

do 1966.
Do Ten. Gel. Assistente.
Ao Sr. Gel. Chefe do Estado

Major da Plicia Militar.
Em nome do Senhor Secretário

venho solicitar-vos sej a fornecida
pola G-1 urna sintese do registro
profissional do Major José Come-
ho dos Santos, atualmen.te como
delegado especial de Born Jesus do
Gaiho.

0 referido documenta se destina
a informar a palavra que serd pro-
fonda por urn Parlamentar, hoje,
as 14,00 horas na Assembléia Le-
gislativa, em resposta ao Deputado
Athos Vieira de Andrade.

A vossa consideração.
José Ortiga - Tenente-Coronel

- Assistente Militar".
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Ora, Sr. Presidente, urn militar

que recebe duas promocöes duran-
te a reserva remunerada, pelo Sr.
Magalhães Pinto, so agora vem,
nesta Casa, receber as criticas da-
queles que anteriormente, coliga-
dos daquele Govérno, trazem de
uma maneira que reputo levada
pela paixão partidãria, urn caso . de
urn dos municipios do Estado. Mas,
S. Exa., o Sr. Deputado Athos
Vieira de Andrade, reclamava, on-
tern, nesta Casa, fazendo as cr1-
ticas mais contundentes a êsse mi-
litar, dizendo que êle se negava a
fazer abertura de urn inquerito
para apurar denüiicias, por S. Exa.
feitas, corn relacão 'a atuacão do
Prefeito daquela cidade e das pro-
fessôras de grupos daquele muni-
cipio. Aqul está urn radiograma
dOste Major, datado de 6 de abril,
ao Assistente Militar do Sr. Secre_
tário da Segurança:

"Secretaria da Seguranca PUbli-
ca de Minas Gerais.

Procedência: Born Jesus do Ga-
Iho. Destino: Belo Horizonte. NU-
mero 13 - Data: 6-4-66 -. Hora:...
Destinatário: Sr. Tenerite Cel. José
Ortiga - Endereco: Assistente Mi-
litar Sec. Segurança.

Comunico reina tranqüilidade
em todo Ivlunicipio Born Jesus do
Gaiho pt Estã sendo instaurado in-
quérito referente professôra e Pre-
feito local pt Professôra queixosa
silicitando sej am paralisadas apu-
racöes insistentemente solicitadas
Dep. Athos pt SDS. As) Major José
Cornélio Santos - Delegado Esp.".

Este radLgrania é do dia 6 de
abril, portanto oito dias atrás,
quando as próprias professOras pe-
dem ao Major que não faca o in-
quérito, insistentemente reclama-
do nesta Casa pelo nobre Deputa-
do Athos Vieira de Andrade. -

0 Sr. Deputado fez, ainda, acu-
saçöes mais veenientes ao Sr. Se-
cretãrio da Educação, taxando in-
clusive o Sr. Governador de têrmos
imprOprioS.

o Sr. Athas Viejra dc Andrade
- Já que V. Exa. deixa de con-
siderar o episódio da Secretv.ria de
Seguranca, para passar ao da Edu-
cacao, desejo aparteã-lo para que
não passemos ao segundo assunto
antes de esciarecermos o primeiro.
Quero dizer a V. Exa. que as cr1-
ticas que venho fazendo ao Govêr-
no nãO são frutos de nénhuma paL
:cão pessoal. Fôsse eu apaixonado
politico e não teria 'sido o Urilco
Deputado valado pelos estudantes
nesta Casa por defender o Sr. Go-
vernador Israel Pinheiro, quando
os Srs. Deputados do PSD fugiram
àquela responsabilidade; naquela
oportunidade eu me coloquel ao
lad ,.-) do Sr. Governador, quanclo
havia pronunciado o sétimo dis-
curso de denüncia contra o seu Go-
vérno, por achar que S. Exa. não
tinha culpa alguma naquele epi-
sOdio. Eu o fiz por urn dever de
c :nsciência, e OS Anais desta Casa
registrarn o lato. 'Portanto, o as-
pecto da paixão politica flão me
moveu, em absoluto.

Quanto ao Major Cornélio José
dos Santos, V. Exa. procedeu corno
algueni que fôsse convocado a ía-
zer a defesa de Judas Iscariotes.
sse alguem, nesta convocacão,

certarnente diria; Judas foi disci-
pulo de Nosso Senhar JesusCristo;
Judas foi urn dos 12 apóstobos,
companheiro do Mestre; Judas
pregou 0 Evangelho regenerador;
Judas cnvidou almas a se salva-
rem, mas esquece-se de dizer que
Judas traiu 0 seu Mestre; que Ju-
das levou seu Mestre 'a morte; que
Judas vencleu seu meihor amigo
por 30 dinheiros, para passar 'a
H 1 s t ó r i a como o major trai-
dor de todos cs tempos. V. Exa.
se esquece de que êsse Major não
poderia ter outra fôlha de servi-
cos, porque são servicos funcio-
nais. Mas, no interior do Estado,
corno bern dizia ontem o Deputado
Jorge Vargas, êsse militar tern des-
lustrado a tradicão da nossa Po-
licia. 0 Deputado Jorge Vargas
pediu duas vêzes a remocão dêste
Delegado por extorquir dinheiro da
população dos dois naunicipios da

sua regiãO, onde assumlu a dire-
co da Delegacia. E o que S. Exa.
fez no Municipio de Born Jesus do
Gatho o fez comungando corn o Pre-
feito Francisco Caetano, pois êsse
Major nada mais C que urn "Dele-
gado fila-bOia". Quando pedimos a
abertura de inquerito, se tivésse-
mos levado no bolso o nosso di-
nheiro para comprar a sua cons-
ciCflcia, talvez as coisas tivessem
tornado rurna diferente. Ele disse
agora que abriu o inquCrito em
seis de abril, mas eu tenho em
macs cOpia do meu telegrama em
que pedimos inquérito. Isto foi fei-
to agora, depois do quarto telegra_
ma que passei aquele inescrupuloso
Delegado, e isto consta dos vários
discursos que prdnunciei desta Tn-
buna. No nieu ültimo telegrama, eu
lhe disse que se não tinha horn-
bridade nern dignidade para abrir
inquérito contra o Prefeito, que êle
renunciasse ao cargo de Delegado.
SO depois disto. e do quarto tele-
grama, passado em fevereiro. é
que S. Exa. tomou esta providên-
cia, porque charnel aos brios a sue
dignidade pessoal. Resolveu abrir
inquCnito para ameaçar as profes-
sôras, e para pressionar a Direto-
ra, tentando subornã-la, e dizen-
cib clue se cia negasse que aquêle
radiograma era de sua autoria. e
que não havia sido ela quern radio-
grafara ao Deputado Athos Vieira
de Andrade, tudo estaria resolvido.
Convidou a Diretora, Maria Tei-
xeira Maia, para ir 'a Casa do Pre..
feito de Born Jesus do Gaiho, a fim
de pedir auxilio, e dizia que IC ha-
via urn cabrito e uma leitoa para
comerem juntcs. Mas ela recusou
o convite. Mais do que isto, queria
que ela depusesse em casa do ye-
reador do PSD do distrito de Quar-
tel de Sacramento Ela, que C pes-
soa de caráter, disse que não iria.
Ele estd usando da técnica de
arneacar as professôras corn de-
poimentos falsos para justificar a
deturpação que vem fazendo no
inquénito. Em fevereiro, pedi ao
SecrctCrio da Educacão, atravCs do
oficio no 247, que tomasse provi-
clencias contra aquele Delega-

do. Já se passaram dais rneses.
VC V. Exa. que a fôlha de ser-
vico é bonita rnas o Comando Ge-
ral nao tern conhecimento do di-
nheiro do povo em que êle passa
a mao e mete nO seu bolso.

O SR. HOMERO SANTOS - V.
Exa. tern essas provas?

o Sr. Athos Vieira de Andrade -
Se não as tivessé não estaria fa-
lando

O SR. HOMERO SANTOS - Corn
essas provas, o Sr. SecretCrio da
Seguranca tomará providências.

o Sr. Athos Vieira de Andrade
- 0 Sr. Secretário de Seguranca
nCo trna providência nenhuma.
Estu peclindo providências ha
mais de dois meses.

0 SR. HOMER.0 SANTOS - Me
toma providências, V. Exa. estC ía-
lando apenas do atual Govêrno e
nós tern-s documentos em mãos
que comprovam que V. Exa. vem
pedindo providCncias desde setern-
bro do ano passado. e nunca V.
Exa. charnou de caduco o Sr. Ma-
galhaes Pinto.

o Sr. Athos Vieira de Andrade
- Porque Cle nãj o era.

(trocarn-se apartes)
o SR. HOMERO SANTOS - V.

Exa. levou ate soldados para ar-
rombar o grupo.

o Sr. Aths Vieira de Andrade
- Quem arrombou o grupo foi eu,
tendo em mãos urn Oficio do Sr.
Secretário da Educacão que me
autorizava a representC-lo.
- 0 SR. HOMERO SANTOS - Que
SecretCrio é este que manda ar-
rombar urn grupl? Que autorida-
de tern ele?

(trocam-se apartes)
J C que V. Exa. tanto insiste em

apartear-me eu preferia que V.
Exa. acabasse de falar. a fim de
que não fique prejudicado o men
tempo. Da minha parte, gostania
de, prirneiro, ler par V. Exa. do-
cumentos sôbne aquibo que V. Exa.
fazia, jC em setembro do ano pas-
sad:;.

o Sr. Athos Vieira de Andrade
- Pode ler , Espero apenas que V.

p -
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Exa. perniita, depois, que eu res-
ponda.

o SR. HOMERO SANTOS - Estã,
aqui, urn documento, datado de 15
de setembro de 1965, em papel
timbrado da Secretaria de Estado
da Educaoão:

"Ilustre Pr: fessor Ribeiro. Soli-
cit-,) a V. Exa. autorizar a publi-
cacao de ato suspendendo o paga-
mento de tôdas as professôras re-
lacionadas no Convênio Rural do
Municipio de B:m Jesus Gaiho.
W que sejam apuradas as irre gu-
laridades nêle existentes e por nós
denunciadas".

Ora, as irregularidades n a o
eram, pois, do Govêrno Israel Pi-
nheiro e. sim, do Govêrno anterior.

V. Exa., Deputado Athos Vieira
de Andrade, sO se lembrou de acu-
sar, nesta Casa, o atual Governa-
dor do Estado. Porque V. Exa.
não usou das mesmas expressöes.
da niesma oratOria, quando ocu-
pava o Govêrno de Minas o sr. Ma-
galhães Pinto? Não viemos aqui
para acusar o Govern0 passado:
chamamos apenas a atencão de V.
Exa. pari a paixão partidária de
que est.á possuldo. Porque as irre-
gularidades denunciadas por V.
Exa. não são do Gvêrno atual.
Esta briga de V. Exa., em Born Je-
sus do Galho, ja vem desde Se-
tembro e aqui tenho o documento
que comprOva isso

o Sr. Athos Vieira de Andrade
• - Permita-me V. Exa. que eu o
eselareca. nobre Deputado? Não se
trata de...

o SR. BOMERO SANTOS - V.
- Exa. vai ter que me ouvir hoje,
porque, ontem, eu o ouvi calado.

O Sr. Athns Vieira de Andrade
- Pnrque não teve coragem para
apartear-me.

V. Exa. leu urn documento e não
permite que eu o esclareca: pedi
que se suspendesse 0 pagamento de
tôdas as professôras e não de urn
grupo delas apenas, ate que se apu-
rassem as irregularidades que não
foram praticadas pelo Governador
Magalhães Pinto, mas pelo Prefei-
to de Born Jesus do Galho que as-

,,sin---,.0 o Convenio.

o SR. HOMERO SANTOS -
Muito bonito. Quer dizer que,
quando Magalhäes Pinto era Go-
vernador do Estado, nada tinha
corn a escola.

o Sr. Athos Vicira de Andrade
- Por que não? Tanto tinha, que
pedi ao seu Govêrno a suspensão
do pagamento para a apuração
dessas irregularidades. 0 q u e
ac'ntece é que o Prefeito que V.
Exa. defende é o mesmo.

o SR. HOMERO SANTOS - 0
mais interessante é o seguinte
ende 0 PSD- consegue fazer valer
a sua espetacular vitOria nas elei-
cOes, Os seus correligioflarioS não
podem fazer aquilo que outros fi-
zerarn.

o Sr. Athos Vieira de Andrade
- Em que municipio diz V. Exa.
ter o PSD vitOria contundente?

o 51. HOMERO SANTOS - No
Estado de Minas Gerais.

o Sr. Athos Vieira de Andrade
Mas, V Exa. falou em Muni-

cipio. V. Exa. sabe que Israel Pi-
nheiro foi derrotado em Born Je-
sus di Gaiho.

o SR. HOMERO SANTOS - V.
Exa. não votou em Israel Pinhei-
ro e, sim, em Roberto Resende e
vai ter agora que aguentar 0 peso
da derrota.

o Sr. Athos Vieira de Andrade
Polo men:s não tenho êsse pe-

eado para pagar.
o SR. PRESIDENTE - A Mesa

vai ler para o Plenário o artigo
223, capitulo 40, do nc'sso Regimen-
to Interno:

"A interrupcão de orador, por
rneio de apartes, so serâ permiti-
da auando for breve e cortês.

§ 1 - Para apartear urn cole-
ga, devera o Deputado solicitar-
-ihe permissão, e, ao faze-b, deve
permanecer de p.
i 29 - Não serão admitidos

apartes:
fl as palavras do Presidente;
II) paralebos ao discurso;

• III) Por ocasiäo do encaminha-
mento de votacao" -

Continua corn a palavra o Sr.
Rorner Santos,

C) SR. HOMERO SANTOS -
Quando urn Prefeito do PSD tenta
amparar Os seus correligionários
do municipio, 0 sr. Governador é
quem paga. E quando os correli-
gionãrios do ex-Partido Social De-
mocrático - como é 0 caso de Ita-
nhomi, - não conseguem, de ma-
neira alguma, proteger Os seus
correligionáriOs?

Cartas dirigidas ao Deputado Se-
bastião Anastácio de Paula:

"Caro amigo Deputado Sebas-
tião Anastácio de Paula.

Saüde e felicidades.
Caro Dr. Sebastiao, esta senho-

ra, Maria Helena de Oliveira, pro-
fessOra em exercfcio durante mais
de 4 anos, primeiro no rnunicipio,
1 ano; depois no Estado, 3 anos.
Agora recentemente. fci dispen-
sada do cargo cern motivo justo,
da Escola Teodornir 0 Azevedo, dis-
trito de Capitão Andrade.

Estranhamos a atitude dos che-
fes perristas municipais, send 0 que
o Governador fol acusado pelos no-
ticionários de nomear funcionários
de sua agrmiação.

No entanto é urn exemplo para
V. Exa. e outros do ex-PSD: se
O Governador assinar este Projeto
de entregar os municipios aos
que tiverem rnaioria, e melhor
criar no Estado de Minas uma lei
para pOr no paredão todos Os po-
liticos do PSD que morarern em
uma terra onde adversários tive-
ram maioria. 2 muito melhor mor-
rer do que viver oprimido por po-
liticos vingativcs. Peco olhar por
esta senhora, que é minha irma, e
norneá-la para a rnesma localida-
de ou em transferi-la para 0 Gru-
P0 Escolar do Distrito de Capitäo
Andrade.

Do DiretOrio do ex-PSD - José
M. dc Oliveira".

"Caro Amigo Dr. Sebastião
Anastácio de Paula.

Saud acOes.
Esta Senhra, Maria Helena de

Oliveira. nossa companheira e pro
fessOra competente, foi cortada,
scm mctivo, da Escola Teodomiro
Azevedi', de Capitão Andrade.

Peço ajudã-la,

o Vicé-Prefeito de Itanhomi -
João Lopes da Paixão".

Vejam, Sr. Presidente, Srs. De-
putados, onde o PSD ganhou as
eleicOes, procura recolocar nos
cargos aquelas que foram injusti-.
çadas. Por isso sornos obrigados a
ouvir palavreado que não fica bern
- perdoe-me o nobre Deputado, -
a uma autoridade. Mas, quando as
professôras do PSD estão sofren-
do, em virtude da politica de ad-
versários, ninguém pode falar.

o Deputado Ibrahim Abi-Ackel
recebeu, de Born Jesus do Gaiho,
urn relatório que diz o seguinte:

A politica no setor escolar:
Achamcs interessante como 0

Deputado Athos Vieira de Andrade
reclama arbitrariedades do Prefel-
to deste Municiplo e da Inspetoria
Municipal Maria Martha Lima de
Carvalho, alegando que so sabe-
mos fazer politica corn professO-
ras e serventes.

Ele se esquece que por born tern-
pi vem mantendo a professOra Ce-
cilia Siqueira Batista, antes como
Diretora do Grupo Escolar Pedro
Martins Pereira, desta cidade e, Ii-
nalniente, ocupando o cargo de
Inspetora Municipal, residente em
Haul Soares, municipio bern dis-
tante do nosso, sO comparecendo
aqui para receber os seus venci-
mentos e assinar o ponto do mês
inteiro (sem trabalhar). Não en-
tendernos como a Inspetora Sec-
cional de Raul Soares (Elza Vidal
dc Castro) Ihe dava c2bertura e
ossinava suas fôlhas de pagarnen-
to, sabend que o Regulainento não
permite (tudo isto durante mats
de dois anos).

A inspetora municipal perse-
guia sua própria sobrinha que
astuda corn dificuldade financei-
ra, a ponto de obrigá-la a deixar
a classe. - Inauguramos o grupo
escolar "Borges da Costa", de Cór-
rego NOvo. Tempos depois o emi-
nente Deputado aparece aqui corn
grande cornitiva; para completar,
trouxe pm carro superlotado de
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so1dado da P. 'M. do 11. BI do Ma-
nhuacu para fazer nova inau-
guracão. Como havia anunciado,
faria a inaguraçäo de qualquer
forma. Não encontrando a Dire-
tora para Ihe dar a chave do e-
ferido grupo exclarnou: vamos ar-
rombar a porta e, se aguém não
gostar, diqam que foi o Deputado
Athos. Belo trabaiho de quem quer
pregar moral".

Criticar e muito fãcil, trazer do-
nüncias a esta Casa também é.
Mas aqui está o relatório da Co-
rnissão de Sindicância feita na-
quele municipio pelo homem qu
o Deputado Athos Vieira de An-
drade declarou que não toma at!-
tude cue é o Secretário da Educe-
cão. 0 relatOrio estã asslnado por
D. Nila do Souza e Silva, inspe-
tora seccional e corn ' visto da
Sra. Helena Jorge, se não me en-
gano. Chefe da Inspetoria da 'Sc-
cretaria da Educação. P o seguin-
te 0 seu teor:

Municipin - Córrego Nôvo
Localidade - Sede

Estabeiecimento - G. E. "Profes-
sor Borges da Costa".

Data - 17, 22, 23, 24 e 26 de
maretm de 1966.

Inspetra Sindicante - Nila de
Souza e Silva.

Assunto - Apurar irregularida-
des no Grupo Escolar de Córrego
Nôvo, principalmente corn relação
'a dispensa do professôras contra-
tadas e adrnissão de professOras-
-alunas de curso de Formacão.

InforrnacSes - Em 16-3-66, de
posse da ordem para abrir sindi-
cância no G. E. "Prof. Borges da
Crsta", do Córrego Nôvo, procurei
informaçôes, relativarnente a duas
professôras do referido estabeleci-
mento.

1) Hilda Cruz Rodricues
Aguardar nota de promocão (Prof.
nomeada, efetiva) 	 -

2) Maria Auxiliadora Lopes Sil-
va - Estabilidade - aguardar a
publicacão.

Ate 16-3-66, nenhuma documen-
tação relativa a pedido de estabi-
lidade dasdernais professôras teve

entrada na Seqão de Efetivacào.
As clemais professôras citadas no
relatório da InspetJra Seccional
Elza Vidal do Castro são apenas
contratadas, nos têrrnos do art. 403
do COdigo do Ensino Primári", De-
creto n° 3508. de 21 de dezembro
de 1950. Para efeito de pagarnen-
to foram classificadas como regen-
tes de ensino priinário padrão M-
-A-1, pela Lei 3.214, de 16-10-64.
São as seguintes: Maria Aparecida
Ferreira - Maria Duarte de Al-
meida - Maria de Lourdes Perei-
ra - Eclair Silva Pedra.

Dia 17 - Cheguei a COrrego
Nôvo 'as 12 horas e visitei o esta-
belecimento as 14 (quatorze) ho-
ras aproximadamente, após con-
versar coni a Diretora e professô-
ras em exercicio. Freqüência bai-
xa no 3 0 turno. As professôras in-
formaram que a freqüência decaiu
muito em virtude da situacão p0-
litica reinante na localidade. Os
pais não tern deixado os filhos fre-
quentar as aulas devido a si.tuação
de intranqtiilidade provocada pela
resistSncia dos dois lados.

Procurei sondar o ambiente e
obtive informação sôbre o ocorrido
corn a Inspetora Elza V. de Castro
(V. Anexo, fis 5) e entrevistei 0
Prefeito sôbre o motivo polo. qual
nã concordava corn a enttada das
professOras leigas no Grupo Esco-
lar local, contratadas na forma da
antiga legislação e que, de acOrdo
corn a Portaria 7/66, publicada em
15-2-66, sbmente poderão ser dis-
pensadas plo Sr. Secretdrio da
Educação. Disse-me o Prefeito que
nenhurna tern tItulo de estabilida-
de no cargo de professôra e que
êle conseguiu normalistas e alunas
do 39 e 29 ano de curso de Forma-
cao de professôras para lecionar
no Grupo e os pais das crianças
da localidade desejam que seus fi-
Thos tenharn ensino eficiente W.
representacão a n e x a, assinada
pelos pais, pág. 6). Além de tudo
isso. ha motivos politicos muito
fortes. Não concorda também corn
a entrada das referidas leigas de-
vido aos insultos e desacatcs que
vem recebendo clessas professOras

(ver declaracão anexa, pág. 7).
NesSa declaracao 0 Prefeito infor-
ma que êle, 0 .Vice-Prefeito e to-
dos Os Veread res da Câmara Mu-
nicipal entregarão o Municipio ao
Sr. Governador e renunciarãO co-
letiVarnente.

Essa situaçâo teve inicio des-
de o arrombamento do prédio
do G. E. pel Deputado Athos
Vieira de Andrade, quo contava
corn 0 apio do 110 B.I. (V. Do-
curnento anexo, peg. 7) ate a vi-
sita do Insp. Seccional Jarbas Re-
sende ao estabelecimentO em 19-
-3-66, 0 qual foi acompanhado de
politicos da ex-UDN e ex-PR dc
Caratinga, Born Jesus do Galho e
COrreg Nôvo (V. Anexo, pág. 8).
Medidas tomadas por mini corn o
obetiVO de solucionar a situacão:

Dia 18.
Entrei em entendimento corn o

Frefeito paraver se solucionava o
problema das' profesSôraS leigas
contratadaS como permanentes na
forma da antiga legislacão -

0 prefeito não aceita a entrada
das referidas leigas, pelos motivos
expostos e, depois dc multa insis-
tência, apresentou-rne a seguinte
ista de escolas estaduais localiza-
das no municIpio, onde as mesrnas
poderiam ser lotadas:

1 - Escolas Combinadas de Pen-
fe Queirnada.

2 - Escolas Combinadas de Pin-
go D'Agua.

3 - Escolas Combinadas de Trés
Cruzes.

No encontro realizado corn as
professôras leigas informel-as da
solucão apresentada polo Prof elto.
Nenhuma concordou. Tôdas disse-
ram-me, perante a Inpetora Mu-
nicipal, que desej ariam trabaihar
em Timóteo, (êsse ponto foi-me
confirmado não seção do Inspeção
pelo Sr. Bertolino Lopes, quo me
inforrnou que as mesmas pedirani
transferência do contrato para
Timóteo, ha 2 (dois) meses atrás,
conforme protocol) existente na
Secretaria);

Pedi-ihes quo pensassem hem
porque eu poderia viajar ate Ti-
ZTtOtQ e conseuir corn a Inspetora

Municipal e demais auttmridades
locais a lotação das mesmas em
estabelecimentos do ensino daque-
le Municipio. TOdas concordarnm
plenamente o achararn uma solu-
cão magnIfica, apesar da resistên-
cia e instigaçöes da Prof. Leoni-
des Ferreira do Almeida, leiga e
estabilizada no cargo, corividada
para o encontro, uma vez que não
fCra impodida do assurnir sua clas-
se no G. E. Cada professôra apre-
sentou seus argumentos para re-
ferida transferência, dos quais ci-
tarei apenas o principal.

1 - Maria Aparocida Ferreira
- o marido 61 guarda vigilante da.
Cia. Acesita, - do Acesita, ondo re-
side.. 2 - Eclair Silva Pedra -
o marid) trabalha. no transporto
de carvão para Acosita. 3 - Ma-
ria de Lourdes Pereira - a mao
reside em Timóteo, ondo possui
urna casa ao.lado do G. Escolar.
Além disso, 0 marido oxerce, de
quando em vez. a profissã- de car-
pinteiro para urn irmão que reside
em Timóteo. As referidas profes-
sôras pedirarn para serem lotadas
no G. E. "Marques de Maricá,
do Timóteo. Apenas a professôra
Maria Auxiliadora Lopes da Silva,
quo tem. oito (8) filh:s monores e
seu marido é lavrador, não tern
condiçöes para sor transferida dc
lôcalidade. Além disso, a sua dc-
tivacão id foi providenciada a vis-
ta de contagem de tempo forno-
cida pela Secretaria da Fazenda,
aguardando aponas publicacöos.
Ate no ültimo momonto, persisti-
ram.na afirmativa de quo deseja-
yarn a transforência do contrato,
podindome que fizosse a viagern
a- TimOte, pela qual ficariam
ainda quo pensassem mais, porque
isso implicaria em despesas do via-
gem e urn dia exaustivo do ser-
vico.

Dia 23 - Atondendo aos pedidos
das interessadas, seguimos viagem
para TiniOteo, visitei vários esta-
belecimentos, não encontrando a
Inspetora Municipal. Fomos in-
formadas do que a Inspetora re-
side em Acesita; para lá nos din-
imos näo a encontrando, seui
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inos viagern para Cel. Fabriciano,
onde conseguimos corn a Inspetora
Seccional do Ensino autorizaão
para as referidas professôras assu-
mirem exercIcio em Timóteo, onde
ha falta de professôras habilita-
das. Conse guirnos urna ordem en-
dereçacla a cada professôra e n
oficio anexo dirigido ao Secretã-
rio.

As 19 horas chegamcs a Cdrre-
go NOvo e convocamos as profes-
sôras para entregar-ihes a autori-
zacão. Estas no aceitaram o en-
contro, apresentando corno argu-
mento a hora avancada da noite:
19 horas.

Nessa mesma noite, seguimos
viagem para Born Jesus do Gaiho.

Dia 24 - Voltamos a Córrego
Nôvo. Convocamos as professôras.
Estas demonstraram grande satis-
facão ao receber a autorizaç.o da
Inspetora Seccional de Cel. Fabri-
ciano para assumirem classes va-- -
gas no G. E. "Marques de Man-
ca", de Acesita, municipio de Ti-
móteo. Para confirmar, assinaram
o requerirnento anexo, culaS fir-
mas foram reconhecidas (ver fô-
iha 10). Pediram-me tambéin para
vir a Belo Horizonte a firn de obter
do Sr. Secretário uma confirmacão
final, o que atendi. Ficou corn-
binado que nos encontraniarnos na
Secretaria da Educação.

Dia 26 - Na véspera de nossa
viagem para a Capital recebi a re-
presentacão anexa (pag. 12) assi-
nada pelas leigas contratadas,
agradecendo-me as providências
tomadas e dispensando a minha
ajuda porque aguardani a solução
do problema pelo Deputado Aure-
liano Chaves.

Conclusöes - 1 - Pelo exposto
ficou cmprovado ser urn caso me-
ramente politico.

2 - As leigas, que me pediram
èncarecidamente para conseguir-
-ihes contrato em TimOteo, nurn
simples gesto, dispensararn o con-
trato, depois de g-randes esforos
empreendidos por nós, inclusive
fazendo gastos corn viagern de jipe
a Tirnóteo, Acesita e Coronel Fa-
briciano,

3 - As referidas leigas nao tern
direitos assegurados, urna vez que
não adquiriram estabilidade.

A clasificacão Regente de Ensi-
no Primário M-A-1, pelo artigo 59
da Lei 3.214, funciona sômente
para efeito de pagamento de von--
cimentos.

4 - Oficiar a professôra leiga
Lecnides Ferreira de Airneida, ad- ,
vertindo-a para que não pertur-
be o funcionamento do estabeleci-
mento, come pude comprovar pes-
soalmente no encontro que reali -
zei corn as professôras leigas (ver
fôlha III).

Solicito atencão para a página
11, dêste processo".

o SR. PRESIDENTE - A Mesa
cornunica ao nobre oradon que dis-
poe de 3 minutos para concluir sua
oracão.

o SR. HOMERO SANTOS - Mui-
to obrigado-'Sr. Presidente. Como a
matéria é vasta solicito a V. Exa.
fazer constar dos Anais da Casa,
como lido, a relatório da sindicân-
cia efetuada. Q u e r o mais, Sr.
Presidente, uma vez que meu tem-
po é curto, declarar que, quanta
as ordens de pagarnento, o Sr. Se-
cretário de Administracäo me in-
formou ontem que a Deputado
Athos Vieira de Anrade fOra ao
seu Gabinete comunicar tal irre-
gulanidade. 0 Sr. Secretânio, en-
tao, solicitou ao ilustre DeputadO
Aths Vieira de Andrade que ihe
desse a relacão dessas ondens de
pagamento que haviain sido feitas;
no ntanto, S. Exa. preferiu tra-
zer a esta Tribuna as nomea cue
constavam da referida lista, RO in-
yes de levã-los ao SecretCrio de
Administracão. 0 Sr. Secretário,
pr meu intermédio, solicita seja
esclarecido que a pessoa que dera,
segundo declarou o Deputado,
quinze ordens de pagamento, ainda
era funcionário pUblico da admi-
nistração passada e que foi subs-
tituIdo, estando apenas o Sr. Se-
cretãrio Hugo Aguiar a espera de
que ihe sejam fornecidos as no-
mes daqueles que receberarn ordem
de pagamento, possivelmente irr-

gulares, para que tome as pro-
vidêflciaS necessánias.

Quero, ao terminan 0 rneu dis-
curso, deixar bern clara que e pre-
cjSO cniar nesta Casa urn clirna
ie entendimentos entre OS ho-
mens que representam 0 POVO.
Que não seja urn pequeno episO-
dio de urn municipio do interior,
onde a luta politica é das mais
acirradas. onde os hornens Se in-
flarnam corn facilidade, motivo
de acusaçOes a homens de res-
ponsabilidade, corno urn Governa-
don, urn Secretánio de Estado. ho-
mens que estão ha pouco mais de
60 dias a frente dos destinos da
administracäo do Estado. Não es-
tainos aqui, Sr. Presidente e Sns.
Deputados, para travan polêrni-
cas, mas posso declarar que ha
regiOes onde tal clirna não existe.
Na minha região, no Tniân'gulo
Mineir, aconteceu ate o irnpossi-
vel: ha alguns dias fui denuncia-
do na Secretaria da Educacào, pe-
Ia Inspetora Delegada Regional de
Ensino, ainda do Govêrno passa-
do, que lá estã, por não ter que-
nido tirar as professôras leigas
que estão lecionando nos GrupoS
Escolares da cidade de Uberlân-
dia. Ora, Srs. Deputados, coma
poderia, então, sen o Governador
responsável pelo fato de eu nAo
queren tirar aquelas pr fessôras
que estão hA 3 ou 4 anos lecio-
nando em Uberlândia? Seria 0 ca-
so de virem a esta Tribuna acusar
o Governador de irresponsabili-
dade, pelo fato de não ten eu agi-
do assirn, na minha região, que é
tranquila, onde os homens se en-
tendem em beneficio do lugar,
procunando harmonizar-se para
conseguireni obras e melhoramen_
tos, ao invés de pnaticar 0 achin-
caihe c:ntra a honra de quern
quer que seja. par causa de uma
pnofessôna de grupo ou urn cargo
de delegado? Sei, Sr. Presidente e
Srs Deputados, Que nem todos os
dedos das rnãos são iguais, mas
e preciso que irnpene no Estado
de Minas Gerais uma nova fib-
sofia de governo, onde os homens
e cornpneendam, onde possam ye-

rificar que não transigindo de parte
a parte não poderé, haver harmo-
nia quando, em cima dos que de-
tm o Poder, não vem a cnitica
constnutiva. mas o achincalhe, a
deboche, o rnenosprêzo poe urn
at) em urn dos setecentos e tan-
tos municipios do Estado de Mi-
nas Gerais.

Portanto, Sr. Presidente e Srs.
Deputados, deixo a Tribuna, de-
darando mais que, ate hoje, ado
haviamos ocupado a Tnibuna pa- :
ra responder aos discursos aqui
proferidcs contra S. Exa., 0 Sr.
Governador, pOrque recebiarnos as
cniticas corno cniticas construti-
vas ao Govêrno, que tern apenas
sessenta e p ucos dias, mas fiaa
aqui o aviso de que quaisquer
criticas injustas e contundentes
que, de aona em diante, sejam
feitas an Govennadon e aos seus
auxiliares, terão respostas ime-
diatas desta Tribuna, por parte
dos hornens que compOern a Go-.
vêrno dj Estado de Minas Gerais.

QUESTAO DE ORDEM

0 SR. A T H 10S VIEIRA DE
A N D R A D E - Sr. Presidente,
pedi a palavra "Pela Ordem",
para escianecen a Casa que, em
atencão ao n-ieu ilustre e no-
bre colega Deputado H o m er o
Santos, a quem pessoalmente pre-
so e estimo, ofeneci-mé a S. Exa.
pana inscrevê-lo no pnimeino Pro-
jeto da pauta, a fim de que con-
tinuasse seu discurso, pois não
era minha inteñcão nouban seu
precioso tempo. Todavia, S. Exa -
disse que não está se sentindo
muito bern nesta tarde. Dai a ra-
são pon que no se estenderia em
seu discurso. Eu estava inscrito,
em segundo lugar, e deixanei de
usar a Triburia, hoje, pois nào
quero probongan o debate corn rneu
nobne cMega, quando S. Exa., por
questão de ordem fisica, não se
sente bern. Noutna opontunidade,
continuanemos êste debate que,
centarnente, será proveitoso a vida
politica do nosso Estado,

p -
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o SR. SALIM NACUR -
Sr. Presidente, desej o solicitar
de V. Exa. a seguinte infor-
macão: Se V. Exa. recebeu urn
Requerimento assinado pelo nobre
lIder José de Castro, pedindo que
me fôsse concedida a palavra pe-
los Arts. 94 e 95.

o SR. PRESIDENTE - Informo
a V. Exa. que o Requerimento
estâ sôbre a Mesa. Não iOj, pOrãrn,
atendido, perque a hora foi esgo-
tada.

Se for votada a matéria enipau-
ta, a Mesa dará a palavra ao no-
bre Deputado.

O SR. JOSE' DE CASTRO
—Sr • presidente, semo.ifl-
tuito de tecer polêrnica corn a
Mesa, devo dizer que foram apre-
sentados, no inicio da ReufliãO,
dis RequerirnefltOs urn, subscritO
pelo Lider Manoel Costa e outro
por mim. Ora. a Mesa preencheU
todo 0 tempo corn o lequeriment)
do Deputado Manoel Costa. To-
davia, acho que a Mesa deveria ter
repartido 0 tempo corn cS dois
Requerimentos, a I im de que não
cometesSe urna mi ustica, eviden-
te, contra o Sr. Deputado Salim
Nacur que, desde ontem, pretende
usar a TribUfla, pelos ArtigoS 94 e
95, e não o consegue.

Assirn, apelo a V . Exa. no sen-
tido de que reconsidere a decisäO
anterior e conceda a palavra a)
nobre DepütadO Salim Nacur, nos
termos dos Artigos 94 e 95 do Re-
gimento InternO, como foi reqUe-
rido.

0 SR. PRESIDENTE A Mesa
informa ao nobre Deputado que
tern sido de praxe da Casa não
conceder a palavra, pelo Artigo 94,
na segunda parte da Ordern do
Dia, enquanto näo se esgotar a
matéria da pauta.

ntretantO o DeputadO Salim

Nacur poderá se i.nscrever Para
discutir qualquer Proj eto.

F:ram retirados da pauta Os
Projets ns. 3.480 e 3.518. os quaiS
loran' aprovadoS na Reunião EX-
traordindria de ontern 'a noite.

3 •a discusSãO do Projeto n° 3.483
/65, do Sr. GovernadOr do Estado,
o qual dispOe sôbre a conCesSäo
de auxIlio financeiro 'a FederacãO
Mineira de Futebol de Salão.

A ComissãO de Financas opina
pela aprovacãO do Proj eto.

Em discussão. Não ha oradoreS
inscritos. Encerro a discuSsãO.
Em votacãO. Os Srs. DeputadOS
que 0 aprovam queiram permafle-
cer ccmo se encontraifl. (Pausa).
Foi aprovado.

- A Comis são de Redaçäo.
3 •4 discusSão do Projeto n° 3.527/

/66, do Sr. Governador do Estado,
o qual concede pensão 'a viüva de
Sirmeão Pena de Faria.

A Comissão de Financas opina
jela aprovacão do Proj eto.

-. Vem 'a Mesa:

REQUERIMENTO

Exmo. Sr. presidente da Assem-
bléia LegislatiVa do Estado de Mi-
nas Gerais.

RequeirO a V. Exa. o diamentO
da discuSSãO, por 10 dias do Pro-
jeto de n° 3.527.

Sala das ReuniOeS, 15 de abrll
de 1966.

Alvaro Sales.
O SR. PRESIDENTE - Sôbre a

Mesa RequerirnéntO do nobre De-
putado Alvaro Sales, no qual pede
adiamento da discussãO e votacão
do Proj eto xi. 3.527 pel3 prazo de
10 dias.Em votacão o Requerimento. Os
Srs. DeputadoS que o aprovam
queiram permaflecer conxo se en-
contram. (Pausa). Foi aprovado

1.4 discussãO do Proj eto n° 3.582/
/66, do Sr. Governador do Estado.
o qual cria a Escola de Belas Ar-
tes e Artes Gráficas de Belo Hori-
zonte, e contérn outras providên-
cias. Em discusSãO. Não ha ora-
dores mnscritos. Ecerro a discus-
sãç . Em votacäO Os Srs. DepU-

tados que o aprovam queiram per
manecer C 0 m 0 Se encontrarn.
(Pausa). Foi aprovado.

VERIFICAçAO

o SR. JORGE VARGAS - Peco
verificacão, Sr. Presidente.

o SR. PRESIDENTE - A Mesa
val proceder 'a verificaçã 0 reque-
rida pelo Sr. Deputado JQrge Var-
gas. Os Srs. Deputados que vota-
ram a favor queiram levantar-se.
(Pausa). Podein sentar-se. Os Srs.
Deputados que votaram contra
quëiram levantar-se. (Pausa).
Votaram a favor, 12 Srs. Deputa-
dos; nenhum voto contra. Não h
nUmero. Tern a palavra o Sr. Se-
cretário Para proceder a chamada
dos Senhores Deputados.

o SR. SECRETARIO - (Faz a
chamada).

- Feita a chamada. deixarn de-
responder Os Srs.:

Bonifacio de Andrada - Lebo
Borges - João Navarro - Anuar
Fares- - Agostinho Campos Neto -
Altair Chagas - Alvimar Mourão
Anibal Teixeira - Augusto Zenun
- Dalton Canabrava - Daniel de
Barros - Delson Scarano - Derme-
val Pimenta Filho - Domingos J'-
rio - Gomes Moreira - Hermelindo
Paixã. - Hugo Castelo Branco -
Ibrahim Abi-Ackel - Jairo Maga-
lhães - Jarbas Medeiros - Jehovah
Santos - Jorge Ferraz - João BOs-
co - João Luiz de Carvaiho - João
Vaz - José Augusto - José de Cas-
tro - José Luiz Baccarini - Jost-,
Maria Magathães - Ladislau Sales
- Lourival Brasil - Mauriio Cam-
brala - Luiz Junqueira - Marta
Nair Monteir0 - Nunes Coelho -
Orlando Andrade - Otelino Sol -
Paulino Cicero - Fires da Luz -
Raymundo Albergaria - Raul Fer-
nandes - Sebastião Anastácio -
Sette de Barros - Sinval Boaven-
tura - Sousa e Silva - Ulysses Es-
cobar - Valdir Melgaco - Waldo-
miro LObo - Walthon Goulart -
Wilson Modesto - Wilson de Paiva
- Wilson Tanure.

O SR. PRESIDENTE - Estão
presentes 30 Srs. Deputados. Não
ha "quorum" Para votação. En-
tretanto, ha nümero regimental
Para discussão da matéria em
pauta.

l .a discussão d0 Projeto 3.578,
do Sr. Paulino Cicero, o qual dá
denommnacão ao Ginásio Estadual
de AntOnio Dias.

Em discussão. Não he oradores
inscritos. Encerr 0 a discussão.

l.a discussão do Projeto 3579,
do Sr. Ledo Borges, o qual decla-
ra de utilidade pUblica o Diretório
Central dos Estudantes da Univer-
sidade CatOlica de Minas Gerais.

QUESTAO DE ORDEM
0 SR. WALDIR MORATO

- Sr. Presidente, como V. Exa.
pode constatar, não ha em Pie-
nário nCmero suficiente Para
a discussão da matéria. Por êste
motivo, solicito de V. Exa. que,
de piano, encerre a presente Reu-
nião.

ENCERRAMENTO
o SR. PRESIDENTE - A Mesa

verifica, de piano, que näo ha nil-
mero suficiente Para o prossegui-
mento ft s nossos trabaihos . As-
sim Sendo, encerra a presente
Reunião, convocando outra, Ordi-
nária, Para segunda-feira, diá 18,
as 14 horas, corn a' segumnte. Ordem
do Dia: 	 -

ORDEM'D0 DIA
18-4-66

l .a Parte
Das 14 'as 15horas:
Leitura e aprovação da Ata.
Expediente, inclusive leitura e

apresentação de pareceres, proje-
tos, comunicacOes, requerimentos
e mndicacOes.

Das 15 'as 16 horas:
Discussão e votacao de parece-

res, requerimentos, comunicaçOes
e indicacOes.

Discussão e votacão de redacOes
finais.
2.a Parte

Das 16 as 18 horas:
Votacão, em 1a discussão, do

- Esgotado o prazo destinado 'a
1 a parte da Reunião, passa-Se 'a

2.° PARTE DA ORDEM DO DIA

QUESTOES DE ORDEM
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Projeto no 3.582/66, do Sr. Gover-
nador do Estado, o qual. cria a Es-
cola de Belas Artes e Artes Grâf 1-
cas de Belo Horizonte e contérn
utras providências.
Votacão, em l.a discussão. do

Proj eto n° 3.578/66, do Sr. Paul!-
no Cicero, o qual dá denominacão
ao Ginásio Estadual de Antonio
Dias.

3. 4 discussão do Proj eto n° 3 487/
/65, do Sr. Governador do Estado.
que dispOe sôbre a doacão de imO-
vel ao "Lar Betãnia".

La disdussão do Projeto no 3.579/
/66, do Sr. Ledo Borges, o qual
declara de utilidade püblica o Di-
retOrio Central dos Estudantes da
Universidade Católica de Minas
Gerais.

2. 4 discussão do Projeto no 3.557/
/66, do Sr. Jairo Magalhães, o
qual reconhece de utilidade pübli-
ca a Fundacão Seráfica de Educa-
cão da ParOquia de Nossa Senho-
ra de Pompéia, corn sede no Mu-
nicipio de Belo Horizonte.

2..1 discussão do Projeto n° 3.558/
/66, do Sr. Manoel Costa o qual
dá a dencminacão de "Professor
Fdbregas" ao Ginásio Estadual da
cidade de LumináriaS.

2.° discussão do Projeto n° 3.562/
/66, do Sr. Cicero Dumont, o qual
reconhece de utilidade pblica o
Centro Educacional de Belo Hori-
zonte.

2.a discussão do Projeto no 3.565/
/66. do Sr. Wilson Modesto, o qual
c1 á a denominacão de "Presidente
João Pinheiro" ao Ginásio Esta-
dual de Santos Dumont.

3.4 discussão do Projeto n° 3.434/
/65, do Sr. Joaquim de Melo Frei-
re, o qual autoriza o Poder Execu-
i.ivo a fazer. doacão de terreno 'a
Cooperativa de Cafeicultores de
Passos.

3. discussão do Projeto n° 3.542/
/66, do Sr. Jairo Magalhães, o qual
concede o titulo de "Cidadão Hono-
rtri de Minas Gerais" aos enge-
uheiros Orfila Lima dos Santos e
Geonisio Carvalho Barroso.

Discussão do Projeto n o  3.521/

/66 (Resolucão ), do Sr. Cicero Du-
mont, o qual dispOe sôbre a tram!-
tacão dos projetos de iniciativa do
Poder Executivo, nos têrmos do Ar_
tig. 29, da Constituicão do Esta-
do, corn a nova redaão que lhe
toi dada pela Lei Constitucional no
14, de 9 de dezembro de 1965.

3.a discussão do Projeto n° 861/
/64, do Sr. João Belo, o qual decla-
ra de utilidade pUblica a Assocla-
cão de Proteqao a Maternidade e

Infância de Tombds.
3.a discussão do Projeto no 1.433

/65, do Sr. Florivaldo Dias, o qual
autoriza o Poder Executivo a per-
mutar terreno corn a Prefeitura
de Aimorés.

3a discussão do Proj eto no 3.161/
/65, do Sr. José Maria Magalhães,
o aual autoriza o Govêrno do Es-
tado a doar urn terreno, no Bairro
Santa Efigênia ou adjacênciaS, em
Belo Horizonte, ao Conseiho Par-
ticular da Sociedade de São Vicen-
te de Paulo da ParOquia de Santa
Efigênia.

3.4 discussão do Projeto no 3.435/
/65. do Sr. Joaquim de Mello Frei-
re. o qual declára de utilidade p11-
blica a Santa Casa de MisericOrdia
de Muzambinhp.

3 • 1 discussão do Projeto n° 3.501/
/66, do Sr. João Luiz de Freitas, 0
qual dã a denorninacão de "Dora
J:sé Gaspar" ao Colegio Estadual
de Araxá

3a discussão do Projeto n Q 3.551/
/66, da Sra. Marta Nair Monteiro,
que declara de utilidade publica a
Sociedade Educadora Cura D'Ars
Ltda., corn sede em Belo Horizonte.

3.:1 discussão do Projeto no 3553/
166, do Sr. Ledo Borges, o qual dá
dencminação a estabelecirnento de
ensino primário em Uberaba.

3 •a discussão do Projeto no 3.554/
/66, do Sr. João Navarro, 0 qual
considera de utilidadé pdblica 0
"Lions Clube" de Guaxupé, sedia-
do no mesmo Municipio.

3. discussão do Projeto n° 3.555/
/66, do Sr. Carlos Eloy, 6 qual dá
denominacão a Grupo Escolar em
Cruzilia.

- Levanta-se a ReuniãO.

SUMARIO: - Comparechnento -
Ata - Expediente: OfIcios, Ha-
diogramas e Telegramas diversos
- Leitura e Apresentação de Pro-
posicOes - Pareceres: para dis-
cussão ünica do Projeto n.° 3.585;
para 2.° discussão dos Proj etos
nos. 3.502, 3.531 e 3.559; para 34
discussão do Projeto n.° 3.564;
de Redação Final dos Projetos
nos 3.483 e 3.530; sObre Os e-
querimentos nos. 1.124 e 1.156;
sObre as IndicaçOes n os. 1.039,
1.047, 1.077 e 1.079 - Projeto 11.0
3.596, do Sr. Manoel Costa -
Requerirnentos nos. 1.190 e 1.191,
dos Srs. Wilson Modesto e Flo-
rivaldo Dias, respectivamente -
Requerimentos dos Srs. Anuar
Fares e Wilson de Paiva - Dis-
cursos dos Srs. Waldomiro LO-
bo, Délson Scarano e Sette de
Barros Discussão e Votàcão. de
ProposicOes - Palavras do. Sr.
Presidente - Requerimento do
Sr. Waldomiro LObo - Requeri-
mento do Sr. José de Castro
(Arts. 94 e 95) e discurso do Sr.
Salim Nacur - Requerimento fl.°
1.175 - Discursos dos Srs. José
Maria Magalhães e Cicero Du-
mont - Requerimento do Sr.
José Maria Magalhães - Ques-
tOes de Ordern - Discurso do
Sr. Pinto Coelho - Questão de
Ordem do Sr. José Maria Ma-
galhães - Discurso do Sr. Pin-
to Coelho - Requerimento do
Sr. José de Castro - QuestOes
de Ordern - Discurso do Sr. José

de Castro - Requerimento do Sr.
Jorge Ferraz (Art. 94) - Pala-
vras do Sr. Presidente - Ques-
tao de Ordem - Discurso do Sr.
Jorge Ferraz.

2.4 Parte da Ordem do Dia
Votação, em 1. 4 discussão, do
Projeto n.° 3.582 - 3•4 discussão
do Projeto n.° 3.487 - Votação
em 1.4 discussão, do Proj eto n.°
3.578 - l.° discussão do Proje-
to n.° 3.579 - 2.4 discussão dos
Projetos no

s. 3.557, 3.558, 3.562
e 3.565 - 3.' discussão dos Pro-
jetos no

s. 3.434 e 3.542 - Dis-
cussão ünica do Projeto fl.0 3.521166 (R.esolução) - 3. 4 discussâo
dos Projetos no

s. 861, 1.433, 3.161,
3.435, 3.501, 3.551, 3.553, 3.554 e
3.555 - Encerarnento - Ordem
do Dia.

COMPARE:CIMENTO

- As 14,13 horas, cornparecem
os Srs.:

Bonifdcio 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 - 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 - Délson Scarano - Der-

557a ReUniio Ordinária da Assembléia 1,4gisIativa, aos
18 de abril de 1966

PRESIDENCIA DOS SRS. BONIFACIO DE ANDRADA, JOAO NAVARRO,
PINTO COELHO E JOAO VAZ



- 184 - 	 - 185 -

meval Pimenta Filho - Expedito
Tavares - Florivaldo Dias - Ge-
raldo Quintão - Gornes Moreira
- Hermelindo Paixäo - Homero
Santos - Ibrahim Abi-Ackel - Jai-
ro Magalhães - Jarbas Medeiros
- Jehovah Santos - Jorge Ferraz
- Jorge Vargas - João Luiz de
Carvaiho - Joäo Vaz - Joaquim
de Melo Freire - José de Castro -
José Maria Magalhães - Ladislau
Sales - Lélis Chaves - Lourival
Brasil Lücio de Sousa Cruz -
MaurIlio Camiraia - Luiz Junquei-

- ra —Manoel Costa - Maria Pena
-Marta Nair Monteiro - Nicanor
Armando - Nunes Coelho - Odi-

-ion Rodrigues - Orlando Andrade
- Otelino Sol - Pauliio Cicero -
Pires da Luz - Rairni.mdo Alberga-
na - Raul Fernandes - Salim Na-

- cur - Sette de Barros - Ulysses
Escobar - Valdir •Melgaco - Wal-
dir -Morato - Waldomiro Lôbo -
Waithon Goulart - Wilson Chaves
- Wilson •Modesto - Wilson de
Paiva.

Corn a presenca de 70 Srs.
Deputados, o Sr. Presidente decla-
ra aberta a ReuniãO.

ATA

O SR. ALTAIR CHAGAS - (2.0
SecretáriO "ad-hoc") - Procede 'a
leitura da Ata da Reunião anterior,
a qual é- aprovada, sem restricôes.

EXPEDIENTE

o SR. JOAO NAVARRO - (l.°
Secretário) - Lê Expediente cons-

• .:tante da seguinte matéria:
OFtCIO

'Rio dc Jaj3e iro, 11 de abril do
• 1966.

Exmo. Sr. Presidente da Assern-
-blciia Legislativa do Estado de Mi-
ns .Gerais.

Foi . encaminhado a êste Departa-
mento de Cadastro e TributacãO
abaixo - assinado de habitante do
Distrito de .Brejaüba - MG, em

•anexo, solicitandO a itransterêflcia
do referido Distrito, pertencente ao

Municipio de Conceição -do Mato
Dentro, para o Municfpio de Fer-
ros.

Sendo o assunto de competência
exclusiva das Assembléia Legislati-
vas, encaminhamos a V. Exa. pa-
ra as providências que houver por
bern tomar.

Sem mais, aproveitamos a opor-
tunidade para reiterar a V. Exa.
os protestos da mais elevada. esti-
ma e consideracäo.

Cesar Cantanhede - Diretor do
Departarnento de Cadastro e Tribu-
tacao do IBRA.

- Ciente. Publicar.

OFtCIOS

Da Prefeitura Municipal de Vir-
ginOpolis, pedindo manutenção do
veto 'a Proposião de Lei n.° 4.466.

- Ciente.
,Da ,Camara Municipal de Pocos

de Caldas, sugerindo a denomina-
çäo de "Governador Magalhães Pin-
to" ao novo prcidio do Forum 10-
cal..

- Ciente.
Das Cãmaras . Municipais de Ar-

girita e Ladainha, comunicando elel-
cão das respectivas Mesas Direto-
ras.

- Ciente. Agradecer.
Da Associcão Comercial de Mi-

nas, convidando para reuniöes da
entidades em S. Lourenco,. nos prO-
xirnos dias 23 e 24.

- Ciente. Agradecer.
Da Federacão dos Trabaihadores

no C.omërcio do Estado de Minas
Gerais, comunicando eleiçäo epos-
so da nova Diretoria.

- Ciente. Agradecer.
Da Escola de Tradutores e Inter-

pretes de Minas Gerais, manifestan-
do: seu entusiasmO pela aprovacão
.daLei n.° 3.424.

- Ciente.
DoColOfliaE. C., de Barbacena,

comunicando eleicão de sua Dire
toria.

- Ciente. Agradecer.

RADIOGRAMAS

Do Sr. Pedro Santos, Presidente
cia Associação dos Municipios Mi-
neiros do Poilgono das Sécas, comu-
cando instalacão de seu 1.0 Con-
greSso.

- Ciente. -
Do Prefeito e Vereadores de Ta-

rumirim, pedindo designacão de
Delegado Especial para o Munich-
pio.

- Ciente. Oficiar ao Sr. Gover-
nador.

TELEGRAMA

Palciclo Pedro Ernesto, Rio, 1114166
Exmo. Sr. Iresidente da Assem-

biéia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Encareco V. Exa. presenca Ses-
são Conselho UPI dias 28 e 29 abril
Legislativo Guanabara pt Peco eon-
firmar presenca e chegada pt.

Atenciosamente cumprimentos
Victorino James - Deputado Pre-

sidente Conseiho UPI -
— Ciente. Publicar.

TELEGRAMAS

Do Preféito Municipal de Itarna-
randiba, protestando contra ato da
Secretaria da Educacâo.

- Ciente.
Do Sr. João Reis, de Itarnonte,

protestando contra exoneração de
Diretora do G. E. Padre João Scott.

- Ciente.
Do Sr. Euvaido Teixeira, de'Itin-

ga, pedindo manutencao e estabili-
dade cia Diretora do Grupo Esco-
lar local.

- Ciente. Oficiar it Secretaria da
Educação.

Dos 9.rs. Paulo Afonso Oseas
Araüjo, DircIlio Barbosa'Neiva, Nel-
son Valim, Pedro Paulo Santos, Oto
Ribeiro, Aida Pereira Dias, Jane
Couto Souza, Roberto Medeiros,
Paulo Barbosa, Ary Pinto, Mdrcia
Dias dos Santos, Eliane Maria cia
Silva, Waldir Dias, Ana Maria Fer-
reira, R. Resende, Eni Correia Sou-

za, Haroldo Pereira Senra, Edel
Ferreira Gomes, Jaime de Oliveira,
José Lopes Tavares, Manoel Maria-
no, AntOnio José Gomes, Angela,
Diva de Oliveira, Paulo César Guer-
ra, Marlete e Feliciano Coelho de
Oliveira, todos de Além Paraiba,
pedindo a manutencão do Coléglo
Estadual local.

- Ciente. Oficiar 'a Secretaria da
Educacão.

- Passa-se 'a 	 -

LEITURA E APRESENTAAO DE
PROPOSIcOES

PARECERES

- Pelos respectivos relatores,
são enviados a Mesa os seguintes
pareceres:

PARECER PARA DISCUSSAO
tJNICA DO PROJETO N.° 3.585

ComissSes de Constituição, Legis-
ção e Justica, de Financas, Orca-

ment9 e Tomadia de Contas, d'
Edueação e Cultura.

O Poder Executivo, através de
Mensagem que, em trarnitacão nes-
ta Casa, transformou-se no Projeto
n.° 3.585, pretende celebrar convé-
nios corn estabelecirnentos de en-
sino do interior do Estado, na re-
gião assolada pelas inundacoes de
Furnas, a saber:

a) - Colégio Monte Fort e Co-
légio Normal Sagrados Coraçôes,
da cidade de Carmo do Rio Claro;

b) - Gindsio São José e Colégio
Imaculada Conceição, cia cidade de
Machado;

c) - Coiégio Normal Nossa Se-
nhora das Gracas, cia cidade de
Areado

Em Mensagem posterior, o Po-
der Executivo pede que se inclua,
como parte integrante dêste proje-
to, mais os seguintes estabelecimen-
tos de ensino, também cia mesma
região flagelada:

a) - Estabelecimentos de Ensi-
no de Passa Quatro;
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b) - Estabelecimento de Ensino
da cidade de Baependi.

Prelirninarmente deve-se obser-
var a oportunidade do Projeto que
pretende solucionar gravissimo
problema educacional de urna re-
gião terrivelmente sofrida pelas
inundaçOes da grande reprèsa de
Furnas.

Carmo do Rio Claro, por exemplo,
perdeu 23 (dois tercos) de suas
terras, as mais férteis e cultivadas
do rnunicipio, corn o fecharnento
das comportas da Usina, que hoje
uxi1ia iluminar São Paulo
Ora, reportando-se ao exemplo

.supra, tal como aconteceu corn as
outras cidades onde funcionam Os
estabelecirnentos objeto desta pro-
posicao de Lei, e de ver-se o me-
narrável sacriffcio a que foram
submetidos Osses municIpios, o que,
por si, seria bastante para justifi-
car ampla e irrestritarnente a Men-
sagem governamental.

De outra face convém observar
que êsses estabelecimentos consti-
tuern grande tradição de cultura do
sul do Estado e, fatalmente, seriam
fechados caso o Govêrno do Esta-
do não adotasse as medidas que
ora submete a superior apreciação
do Poder Legislattivo.

Destarte, podemos concluir, a
medida solicitada ë de grande al-
cance e atinge perfeitamente os ob-
jetivos que persegue. Paralelamen-
te, prornete 0 Govêrno, por atos
que praticará ao depois, solucionar
tao grave problerna de maneira de-
finitiva e relativamente, tambëm, a
outras regiöes do Estado.

Daf porque propöe o prazo de urn
ano para vigOncia dos convênios a
serem assinados, certo de que, den-
tro dêste prazo, solucionará em de-
finitivo tao grave questao.

Entretanto, todos que conhece-
mos, na prática, as dificuldades bu-
rocráticas norrnais de qualquer go-
vêrno, sabemos que o prazo pedi-
do não é suficiente, eis que a so-
lucão almejada poderá não vir nes-
te lapso.

Observa-se, tambérn, que a assi-
nalacão de prazo é despicienda,
pois, 0 Poder Executivo tern, em
Si mesmo, podêres bastantes e su-
ficientes para marcar o prazo qua
meihor convier aos superiores in-
terésses do Estado, sern a limita-
cão que pretende Se impor através
da Assernbléia Legislativa.

Assim, d claro, que a cldusula
"sub.examine" deve ser suprirnida
em benefIcio não sOmente da re-
giao, dos estabelecimentos de en-
sino e, evidentemente, do prOprio
Estado.

Sornos pela aprovacão do Proje-
to, que é constitucional, legal e
oportuno, corn as seguintes emen-
das, que propomos:

Substituam-se as redacOes dos
arts. 1. 0 e 2.0, pelas seguintes:

"Art. 1.0 - Fica o Poder Execu-
tivo autorizado a celebrar convê-
nios corn as entidades mantenedo-
ras do Colegio Mont Fort e Cole-
gio Normal Sagrados Coracöes, da
cidade de Carmo do Rio Claro, e
do Ginásio Santa Rita e Colégio He-
lena Guerra, êstes da cidade de
Cdssia, para que os referidos edu-
candarios funcionem sob regime
de integracao corn os estabeleci-
tos oficiais do Estado".

"Art. 2 1) - Fica igualmente o
Poder Executivo autorizado .Y cele-
brar convênios corn as entidades
mantenedoras do Ginásio São José
e Colégio Imaculada Conceicão, da
ciclade de Machado, e do Colegio
Normal Nossa Senhora das Graças,
êste da cidade de Areado e os co-
légios das cidades de Baependi e
Passa Quatro.

Sala "José Proenca", 18 de abril
de 1966.

(na) Expedito Tavares, Presi-
ciente - Wilson Modesto. Relator
- José de Castro Ferreira - Lou-
rival Brasil Valdir Melgaco -
Raul Fernandes - Joaquim de Me-
10 Freire - Altair Chagas - Car-
los Eloy - Maria Pena - Otelino
Sol.

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

PARECER DO VENCIDO SOBRE 0
PROJETO EM DISCUSSAO tTNICA

N.e 3.585/66

ComIssöes de Constituicao, Legisla-
ção e Justica, tie Financas, Orca-

mento e Tomada de Contas e de

EducaçAo e Cultura.

O Sr. Deputado Wilson Modes-
to, ao relatar o Proj eto em dis-
cussao ünica n.° 3.58566, de inicia-
tiva do Govêrno do Estado, por
fOrca do qual 0 Poder Executivo
fica autorizado a celebrar convê-
nios corn as entidades que men-
ciona, rnantenedoras de estabele-
cmentos particulares de ensino
médio nas cidades de Carmo do
Rio Claro, Cdssia, Machado e Area-
do, opinou pela sua aprovação,
apresentando, porCm, duas emen-
das, que substituem a redacão dos
artigos 1.0 e 2.9 do Projeto.

Examinando-o, em reunião con-
junta, as Comissôes de Constitui-
cão, Legislação e Justica, de Finan-
ças, Orcamento e Tomada de Con-
tas, e de Educacão e Cultura delibe-
raram aprovar o parecer do relator,
Deputado Wilson Modesto, e tam-
bern Emenda de autoria do Deputa-
do Carlos Eloy, apresentada no Ple-
närio das Comissöes, acrescentan-
do urn artigo na proposição de lei.

Assim sendo, relatando o vencido,
nosso parecer se conclui no senti-
do de que o Proj eto em referência
seja aprovado em segunda discus-
são, corn a redação que se segue:

PROJETO N.° 3.585/66

.kutoriza o Poder Executivo a
celebrar convênios corn as entida-
des que menciona, mantenedoras
de estabelecimentos particulares de
ensino médio nas cidades de Car-
mo do Rio Claro, Cássia, Machado
e Areado.

Art. 1.0 - Fica o Poder Executi-
vo autorizado a celebrar convênios
Corn as entidades mantenedoras do
Colegio Mont Fort e Colegio Normal

Sagrados Coracôes, da cidade de
Carmo do Rio Claro e do Ginasio
Santa Rita a Colégio Helena Guer-
ra, êstes da cidade de Cássia, para
que os referidos educandários fun-
cionem sob regime de integração
corn os estabelecirnentos oficiais
do Estado.

Art. 2.0 - Pica igualmente 0 Po-
der Executivo autorizado a cele-
brar convênios corn as entidades
mantenedoras do Ginásio São Jo-
sé e Colëgio Imaculada Conceiçao,
da cidade de Machado, do Cold-
gio Normal Nossa Senhora das Gra-
ças, ëste da cidade de Areado e os
Coidgios das cidades de Baependi
e Passa Quatro.

Art. 3•0 - São condiçôes absolu-
tamente indispensáveis para a as-
sinatura dos convênios previstos
por esta lei, a serem •feitas expres-
samente no texto do instrumento,
a gratuidade integral de anuidades
para todos Os alunos e a cessão do
uso das salas de aulas, dependên-
cias auxiliares de administração e
cantina, dreas de acesso, laboratO-
rios, pracas de esportes, salas am-
bientes e oficinas.

Art 4. 0 - 0 pagamento dos pro-
fessOres ficard a cargo do Estado
e obedecerá ao regime de aulas
extranumerárias dos coldgios ofi-
ciais, ficando o contrato de profes-
sOres condicionado a habilitação
na forma da legislacão prOpria.

Parágrafo ünico - Será indicado
no convênio o regime dos servido-
res administrativos, se do Estado
ou da entidade rnantenedora, e a
forma de escoiha a designação do
Diretor.

Art. 5•0 - A taxa de matricula
serd cobrada dos alunos que dis-
puserern de recursos, de acOrdo
corn Os critdrios estabelecidos en-
tre a Diretoria dos estabelecirnentos
e a Secretaria de Estado da Educa-
cão.

Parágrafo ilnico - Os recursos
apurados na forma do artigo serão
aplicados na manutenção, redupe-
racão e conservação do prddio e
aquisicão de material escolar.

ANN-
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Art. 6.0 - Os convênios, objeto
da presente lei, sOmente vigorarão
enquanto não houver gindsios e co-
legios estaduais instalados e em
pleno funcionamento nas respecti•
vas cidades.

Art. 7.0 - Revogam-se as dispo-
sicöes em conträriO.

Art. 8.0 - Esta lei entrará em
vigor na data de sua publicacão.

Sala "José Proenca", 12 de abril
de 1966.

(aa.) Expedito Tavares, Presi-
dente - Homero Santos, Relator.
- Wilson Modesto - Benedito Xa-
vier - Jarbas Medeiros - Ataliba
Mendes - Carlos Eloy - Jairo Ma-
galhaes - Valdir Melgaco - Ote-
lirio Sol - Geraldo Quintão - Lou-
rival Brasil. -

- Publicado, inclua-se em Ordem
do Dia.

PARECER 1AR& 2 DISCUSSAO
DO PROJETO N.° 3.502/66

Comissâa de Constituicâo, Legisla-
ção e Justiça

O Sr. Deputado João Lutz de
Freitas submete a apreciacão da
Casa o Projeto n.° 3.502/66, atra-
yes do qual se pretende dar a de-
nominac5o de "Padre José Goncal-
yes de Souza" ao Gindsio Estadual
de Felixlândia.

A homenagem que se procura
prestar é justa e oportuna.

Não sendo carecedor de objecão
legal ou constitucional, relatamos
no sentido de que 0 Projeto deva
ser aprovado em 2. 4 discussão, nos
têrmos em que se encontra redigido.

Sala "José Proenca", 19 de abril
de 1966.

(aa.) Expedito Tavares, Presi-
dente - Carlos Eloy, Relator. -
José Lulz Baccarini - Jairo Maga-
lhães.

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

PARECER PARA 2.4 DISCUSSAO
DO PROJETO N.° 3.531/66

Cemlssâo de Constituição, Legis1a
çâo e Justica

O Projeto fl.0 3.531/66, de auto-
na do Sr. Deputado Lourival Bra-
sil, visa a declarar de utilidade pu-
blica o "Abrigo Santa Helena", corn
sede na cidade de Juiz de Fora.

Estando devidarnente instruldo e
não sendo objeto de qualquer res-
triçâo por nossa parte, opinamos
favor'avelmente a sua aprovacäo,
na segunda fase de discussâo, nos
têrmos em que se encontra redigi-
do.

Sala "José Proenca", 19 de abnil
de 1966.

(aa.) Expedito Tavares, Presi-
dente - Raul Fernandes, Relator.
- Jairo Magalhães - Carlos Eloy
- José Luiz Baccarini.

- Publicado o Parecer, inclua-se
o Proj eto em Ordem do Dia.
PAR.ECER PARA 2. DISCUSSAO

DO PROJETO N.° 3.559/66
ComissD de Qmstituicã4, Legisla,

cão e Justiça
O Proj eto n.° 3.559/66, de auto

na do Sr. Deputado Manoel Cos-
ta, dá a denominação de "Padre
João Neiva" ao GinásiO' Estadual
de Santana da Vargem.

Não merecendo qualquer reparo
de ordem legal ou constitucional,
opinamos pela sua aprovacão em
2.7 discussão, nos têrmos em que
se acha elaborado.

Sala "José Pi-oenca", 19 de abril
de 1966.

(aa.) Expedito Tavares, Presi-
derite - Raul Fernandes, Relator.
-- Jairo Magalhães - Carlos Eloy
- José Lutz Baccarini.

- Publicado o Parecer, inclua-se
o Projeto em Ordem do Dia.
PARECER PARA 3a DISCUSSAO

DO PROJETO N.° 3.564/66
Comissão de Constituição, Legisla-

ção e Justica
O Projeto n.° 3.564/66, de auto-

na do Sr. Deputado Mario Hugo
Ladeira, o qual visa a dar a deno-
minacão de Conjunto "Orestes Di-
fliz" aos edificios onde funcionam
o Departamento de Lepra e Dispen-
sário Central foi aprovado em 2.0
discussão, sem emendas.

Examinando-o em sua terceira
fase de discussão, somos igualmen-
te de parecer que êle deva ser apro-
vado, tal corno fol apresentado pelo
autor.

Sala "José Proenca", 19 de abril
de 1966.

(aa.) Expedito Tavares, Presi-
dente - Jairo Magalhães, Relator.
- José Luiz Baccarini - Carlos
Eloy.

- Publicado, 0 Parecer inclua-se
o Projeto em Ordem do Dia.

PARECER DE REDAcAO FINAL

Comissão de Redacão

O Projeto n.° 3.483/65, de auto-
na governamental, que dispOe so-
bre a concessão de auxIlio finan-
ceiro a Federacão Mineira de Fu-
tebol de Salão, foi aprovado nas
discussOes regimentais, sem emen-
da.

Assim sendo, somos de parecer
que lhe dé, como final, a redacão
ahaixo, que está de acOrdo corn o
Proj eto, para que, sob esta forma,
seja enviado a sancão:

PROJETO N.° 3.483/65

DispOe sObre a concessão de au-
xilio financeiro a Federação Minel-
ra de Futebol de Salo.

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

Art. 1.0 - Fica o Poder Executi-
vo autonizado a conceder o auxilio
financeiro de Cr$ 4.500 000 (quatro
milhOes e quinhentcs mil cruzeiros)
a Federaço Mineira de Futebol de
Salão, destinado a atender despesas
corn a participacao da delegaçao
rnineira no 4. 0 Campeonato Brasi-
leiro de Futebol de Salão, realiza-
do na Cidade de Natal, capital do

Estado do Rio Grande do Norte,
em outubro de 1965.

Art. 2.° - Para ocorrer ao dis-
posto no artigo anterior, ë 0 P0.
der Executivo autorizado a abrir,
pela Secretaria de Estado da Fa-
zenda, corn vigência ate 31 de de-
zembro de 1966, o crédito especial
de Cr$ 4.500.000 (quatro milhOes
e quinhentos mil cruzeiros) poden-
do, para ésse firn, se necessdnio,
realizar operaçöes de crédito.

Art. 30 - Revogam-se as dispo-
sicöes em contrário.

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

Sala "José Proença", 18 de abril
de 1966.

(aa.) José Maria de Magalhães,
Presidente - Carlos Megale, Rela-
tor - Batista Miranda.

- Publicar.

PARECER DE REDAçAO FINAL

Oomissão de Redacâo

O Projeto n.° 3.53066, do autoria
do Poder Executivo, que dispOe sO-
bre a desapropriaçao de bens e ins.
talaçOes elétricas pertencentes a
Prefeitura Muncilpal de Pium-1, foi
aprovado nas discussOes regimen-
tais, sern emenda.

O nosso parecer é por que se
aprove, como final, a redacao abai-
xo, que está de acôrdo corn o Pro-
jeto, pana que, sob esta forma, se-
ja enviado a sanção:

PROJETO N.° 3.530/66

DispOe sôbre a desapropriação
de bens e instalacOes elétricas per-
tencentes a Prefeitura Municipal
de Plum-f, destinada a proporcio-
nar meios para promover a eletri-
ficação da cidade de Vargem Eon -
nita.

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

Art. 1.0 - Fica o Poder Executi-
vo autorizado a pnomover, atravCs
do Departarnento de Aguas e Ener-
gia Elétnica, rnediante acOrdo ou
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judicialmente, a desapropriação
por utilidade püblica de bens e ins-
talacOes elétricas pertencentes it
Prefeitura Municipal de Piurn-i,
discriminados no artigo seguinte.

Art. 2.0 - Os bens e instalaçOes
eétricas• cogitados no artigo an-
terior oferecem a seguinte discri-
rninacão:

a) urna usina corn grupo gera.
clor Siemens-Schuckut trffãsico de
300 KVA, So Hz, 11OV, 37 Amp. 750
r. p m. aclopado a uma oxcitatriz
de 95V, 38 Amp. 3,6 kw ou 110 V,
43,5 Amp., 4,8 Kw; urn painel mar-
ca Siernens-Schuckut. S. A., corn
todos Os apareihos necessários pa-
ra medição e contrOle; urn disjun-
tor SiemensSchukut, tipo R22/2511/
/350 Amp., 25 Ky, corn acessOrios
compostos de transformadores de
corrente e transformadores de con
rente e potencial, para efeito de
medicão; urn transforrnador eleva-
do de 110/22.000 V, corn barramen-
tos e acessOrios; urna turbina Fran-
cii J. M. Voith; barragem, canal,
caixa de pressão, tubulação forca-
da; uma casa de usina e duas ca-
sas para operadores, sendo urna
em boa condição e outra constitui-
da por urn casebre de adObo, corn
Os respectivos terrenos;

b) os irnóveis integrantes da
descricão objeto da alinea anterior
estão transcritos sob o n.° 1.714, a
fis. 107, do livro n.° 3-B, do CartO-
rio de Registro de IrnOveis da Co-
marca de Pium-I, em data de 30
de juiho de 1919, apresentando as
seguintes caracterIsticas: - Fazen-
da COrrego das Alrnas e casa a Rua
13 de rnaio, na cidade de Pium-i;
urna queda d'água na Fazenda COr-
rego das Almas, no distrito de São
Roque e na Fazenda de HipOlito
Alves de Faria; uma casa coberta
corn madeira e dois ranchos cober-
tos corn capim; terrenos rnarginais
necessários a construção da usina
elétrica e mais urna casa na cidade,
a Rua 13 de rnaio, esquina corn a
rua da Constituicão, coberta de
teihas, assoalhada e respectivo ter-
reno.

Art. 3.0 - A declaração de utili-
dade püblica objeto desta lei des-
tina-se a proporcionar ao Departa-
mento de Aguas e Energia Elétri-
ca meios para prornover a eletri-
ficacão da cidade de Vargern Bo-
nita.

Art. 4.0 - Flea o Departarnento
de Aguas e Energia Elétrica auto-
rizado, na conformidade da legis-
lacão vigente, a promover a desa-
propriacão de que trata esta lei.

Art. 5.0 - As despesas decorren-
tes desta lei çorrerão pelas verbas
prOprias do Orçamento do Estado,
inscritas em nome do Departamen-
to de Aguas e Energia Elétrica.

Art. 6. 0 - Revogam-se as disposi-
cOes em contrário, entrado esta lei
em vigor na data de sua publica-
ção.

Sala "José Proenca", 18 de abril
de 1966.

(aa) José Maria Magalhaes, Pre-
sidente - Carlos Megale, Relator.
- Batista Miranda.

- Publicar.

FJARECER SOBRE 0 REQUERI-
MENTO N.° 1.124

Cornissão de Saüde PtThliea

O nobre Deputado João Luiz de
Freitas, através da presente propo-
sicão, solicita ao Sr. Secretário
de SaUde o fornecimento a Socie-
dade de São Vicente de Paulo, da
cidade de Coronel Fabriciano, de
rnedicamentos e leite em pO, a Se-
rem distribuIdos através do Dis-
pensário Vicentino.

A medida é justa e oportuna. So-
mos pela sua aprovacão e encarni-
nhamento a autoridade acima men-
cionada.

Sala "José Proenca", 18 de abril
de 1966.

(aa.) Jehovah Santos, Presiden-
te. - João Vaz, Relator - Salim
Nacur.

ib1icar,

PARECER SOBRE 0 REQUERI-
MENTO N.° 1.156

€bmissão de Saüde PtThlica
O nobre Deputado Nicanor Neto

Armando, através da presente Pro-
posicão, faz apêlo ao Sr. Dde-
gado do IAPFESP em Minas Ge-
rais e Diretor da Viação Férrea-
-Centro-Oeste, no sentido de que
seja dada assistência médica e hos-
pitalar aos associados daquele Ins-
tituto na cidade de São João del
Rei. 0 nobre Deputado solicita am-
da providencias no sentido de se
efetuar o pagamento de proventos
de aposentadoria naquela rnesma
cidade.

Somos favoráveis a aprovacao do
Requerimento, sugerindo 0 seu rã-
pido encaminhamento.

Sala "José Proença", 18 de abril
do 1966.

(aa.) Jehovah Santos, Presiden-
te - João Vaz, Relator. - Salim
Nacur.

- Publicar.

PARECER SOBRE A INDIOAcA0
N.° 1.039

Comissão do Saüde Pàbllca
O nobre Deputado João Luiz de

Freitas, através da presente propo-
sicão, ind.tca ao Sr. Governa-

dor do Estado a urgente necessida-
do de ser instalado urn POsto de
Saüde no nOvo municipio de Ca-
pm Branco.

Trata-se do medida justa e opor-
tuna. Somos, portando, favoráveis
a sua aprovação e consequente en-
caminhamento.

Sala "José Proenca", 18 de abril
de 1966.

(aa.) Jehovah Santos, Presiden-
to - Salim Nacur, Relator - João
Vaz.

- Publicar.

PARECER SOBRE A INDICA-
cÁO N.° 1.047

Cmissão de Saüde Püblica
0 nobre Deputado Athos Vieira

de Andrade, através da presente
proposição, indica ao Sr. Gover-
nador do Estado e ao Sr. Secretã-
rio de Saüde a necessidade de ser
ampliado o Serviço de Raio-X da-
quela Secretaria, nesta Capital.

Sala "José Proença", 18 de abril
do 1966.

A medida é justa e oportuna. So-
mos, portanto, favoráveis a sua
aprovação e ao conseqtiente enca-
minhamento.

(aa.) Jehovah Santos, Presiden -
to e Relator - Salim Nacur -
João Vaz.

- Publicar.

PARECER SOBRE A INDICA-
CAcAO N.° 1.077

Comissão de Constituiçao, Legisla.
ção e Justiça

De autoria do nobre Deputado
Salim Nacur é a presente proposi-
ção, na qual indica ao Exmo. Sr.
Governador do Estado a conveni-
ência de ser remetido a Assembléia
Legislativa projeto de lei conceden-
do pensão especial vitalIcia ao Dr.
Antonio de Oliveira Guirnarães, me-
dico residente em Leopoldina, atu-
alrnente corn 76 anos de idade e
ex-Secretdrio de Estado da Saüde.

Esta Comissão, examinando-a,
concluj pela sua aprovaqão e con-
seqUente encaminhamento.

Sala "José Proença", 19 de abril
do 1966.

(aa.) Expedito Tavares, Presi-
dente - Raul Fernandes, Relator
- Jairo Magalhães - Carlos Eloy
- José Luiz Baccarini.

- Publicar.

PARECER SOBRE A INDICA-
cÁO N.° 1.079

Gomissão do Saüde Pilbilca

O nobre Deputado Lücio de Sou-
za Cruz, através da presente pro-
posição, indica aos Srs. Governa-
dor do Estado e Secretário de Sail-
de a necessidade OQ uma campanha
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deâmbito estadual de erradicacão
da esquistosomOSe, cujo Indice de
incidência no Estado é dos mais
elevados do Pals. 0 nobre autor
aconseiha a colaboracão e partici-
pacäo da Associação Médica de Mi.
nasGerais.

Trata-se de medida justa e opor-
tuna. A Organizacão Mundial de
SaUde empreenderá, a partir dêste
mês, uma gigantesca campanha de
combate.

Somos, portanto, favordveis 'a
aprovacão da proposicão e ao seu
encarninhamento its autoridades aci-
ma aludidas.

Sala "José Proenca", 18 de abril
de 1966.

(aa.) Jehovah Santos, Presiden-
te - João Vaz, Relator. - Salim
Nacur.

- Publicar.
- Vêm a Mesa:

PROJETO N.° 3.596/66

Dá a denominação de "Professor
Guedes Fernandes" ao Ginásio Es-
tadual de Carmo de Minas.

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

Art. 1 .0 - Fica atribulda a deno-
minação de "Professor Guedes Fer-
nandes" ao Ginásio Estadual sedia-
do na cidade de Carmo de Minas

Art. 2.0 - Revogadas as disposi-
coes em contrãrio, esta lei entrará
em vigor na data de sua publica-
ção.

Sala das Reumiöes, 18 de abril
de 1966.

(aa.) Manoel Costa - Raimun-
do Albergaria - Waldir Morato -
Carlos Megale - Cicero Dumont -
Valdir Melgaco - João Luiz de Car-
valho - Daniel de Barros.

Justitficativa - No ramo do Ensi-
no Médio, o Professor Jerônirno
Guedes Fernandes prestou inesti-
máveis servicoS ao municipio e 'a
populacão de Carmo de Minas.

De fato, enquanto manteve urn es-
tabelecimento particular destina-
do 'a propagacão do ensino naque-
Ia comuna supriu efiieritem?nte

a falta de- urn ginásio of icial e en-.
sejou 'aquela juventude reconheci-
do cabedal de saber, nos diversos
setores da cultura humana.

Quando da criacão do Ginásio
Estadual de Carmo de Minas, sur-
giu claramente a omisão que dese-
jarnos sanar, prestando ao grande
benfeitor do povo carthense justa
hornenagem, ja déle reclarnada,
atravds de carta a nOs dirigida pelo
Chefe do Poder Executivo local.

Em verdade, melhor não podéria
ser patroneado, senão por quem,
corn afinco, desinterésse e perse-
veranca, colaborou no sentido da
incrementacão da causa do ensino
naciuele prOspero municipio.

o sentido do Projeto que apre-
sentarnos 'a consideracãO de nossoS
ilustres pares, certos de que, como
invari'avelmente, pela tradição de
semelharites procedimentos, não lhe
faitard a jndispensável aprovacão.

(a.) Manoel Costa.
- Publicado o Projeto, inclua-se

em Ordem do Dia.

REQUERIMENTO N.° 1.190

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

Os Deputados infra-assinados re-
querem a V. Exa., ouvida a Ca-
sa, seja feito apêlo aos Exmos. Srs.
Presidente da Repüblica, Ministro
da Viacão, Diretor do D.N.E.R. e
Diretor do D.E.R. de Minas, no
sentido de que o reinlcio das obras
de construcão da rodovia BR-262
(ex-BR-31), seja feito no trecho en-
tre o MunicipiO de Santo AntOnio
do Monte e Araxã.

Corn a construcão da estrada es-
tadual entre Belo Horizonte ItaUna-
-DivinOpolis e Santo AntOhio do
Monte, e, atendido Caste nosso ape-
10, terá o Govêrno Federal oportu-
nidade de terminar a ligacão Belo
Horizonte - TriS.ngulo Mineiro ate
clezernbro prOxirno.

Sala das ReuniOes, 18 de abrU
de 1966,

(aa.) Wilson Modesto - Carlos
Megale - Raul Fernandes - Ata-
liba Mendes - Waldir Iviorato.

- A Comissão de Transportes.

REQUERIMENTO N.° 1.191

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

Os Deputados infra-assinados re-
querern a V. Exa., ouvida a dou-
ta Casa, seja encaminhado veemen-
te apOlo ao eminente Ministro da
Viacão e Obras Püblicas, Sr. Gal.
Juarez Távora e ao ilustre Dire-
tor Geral do Departamento de Cor-
reios e Teldgrafos, no sentido de
determinar providOncias concretas
para que sejam instalados Postos
de Correios nas progressistas Vilas
de Mundo Nôvoe ExpedicionCrio
Alicio, do Muriicipio de AimorCs.

Sala das ReuniOes, aos 18 de
abril de 1966.

(aa.) Florivaldo Dias - 3dilon
Rodrigues de Sousa - Anuar Pares
- Ddlson Scarano - João Navarro.

Justificativa: - Transcrevo abal-
xo, como justificativa dêste Reque-
rimento, Sr. Presidente, a carta
que fiz ao DCT. do F. Santo, ha
mais de urn ano, que é do teor Se-
guinte: Belo Horizonte, 29 de mar-
go de 1965. - Exrno. Sr. Diretor
do Departamento de Correios e Te-
légrafos do E. E. Santo. - Sauda-
cOes atenciosas. - Representando
politicamente a região onde se acha
o municlpio de Aimords, que per-
tence a essa Circunscricão, venho
solicitar ao ilustre Diretor a fine-
za de determinar providências pa-
ra a criacão e instalação de postos
de Correios nas Vilas de Munclo
NOvo e ExpedicionCrio Alicio, da-
quele Municfpio. - São Vilas bern
desenvolvjdas e populosas, corn co-
mdrcio ativo, que merecem possuir
sua Agenda Postal, pelo que soli-
cito ao ilustre Diretor a fineza de
determinar providêncjas para quo
as mesmas sejam dotadas dêsse
melhoramento o mais bre possI-
V?1. Antecipando agradec nntQs

pela atenção que dispensar ao meu
apêlo, me despeco.

Atenciosarnente.
(a.) Florivaldo Dias".
Sala das ReuniOes, 18 de abril de

1966.
Florivaldo Dias.
- A Comissão de Transportes.

REQUERIMENTO

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

Requeiro, devidarnente apoiado,
que a primeira hora da Reunião de
amanhã, dia 20, seja dedicada 'a ho-
menagem que a Casa prestarC ao
poeta Manoel Bandeira, pela passa-
gem do seu 80 0 aniversCrio, efemé-
ride que veni sendo comemorada
pela inteligencia brasileira da ma-
neira mais eritusiCstica.

Sala das ReuniOes, 19 de abril de
1966.

Anuar Fares - Athos Vieira de.
Andrade - Florivaldo Dias - Lé-
lis Chaves - João Bosco - Ladis-
lau Sales.

- Defiro, nos têrmos do Art. 104
do Regimento Interno.

- A Secretaria da Mesa, para in-
cluir na Ordem do Dia de amanhã,
dia 20.

REQUERIMENTO

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

0 Deputado que êste subscreve,
na forma regimental, vem solicitar
a V. Exa., a firn de que sejam des-
feitas noticias infundadas, a dlviii-
gacão, pela rddio-difusã.o, no ho-
rOrio destinado a Assembldia Legis-
lativa, que "Carece de qualquer fun-
damento a noticia de que o )epu-
tado Wilson de Paiva esteja tra-
baihando no sentido de aumeutar
os subsId1as dos parlamentares ml-
neiros, mesmo porque urn trabaiho
de tal natureza não seria viável,
POIS Os subsIdios tern urn teto fi-
xado por Ato IntUucionai. A1é
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disso, o peticiondrio não endossa,
absolutamente, qualquer idéia que
importe em aumento de subsIdios
no niomento, porque sempre defen-
deu a tese de que as reuniöes da
Assernbléia devern ser noturnas e
gratuitas.

Sala das Reüniöes, 19 de abril de
1966.

(a.) Wilson Paiva.
- Publicar.
o SR. PRESIDENTE -
Tern a paiavra o Sr. Deputado

Waldomiro LObo.
o SR. WALDOMIRO LOBO -

Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Aparentemente, tomaram uma

medida em favor do povo. Eu dis-
so apenas "aparentemente". Hoje,
no "Didrio da Tarde", na 1. 4 pági-
na, encontramos noticidrio quo,
primeira vista, nos dd a impressão
de oue baixaram o preco do gas Ii-
qUefeito. Mas a coisa é bern due-
rente. Piorou a situacão do consu-
midor, pois o botijâo do gas, que
vinha corn 13 qflulos, vird, agora,
corn apenas 10 quilos. Mas, d que,
em geral, sabemos que, por falta de
pressão, fica no botijão uma certa
quantidade de gas, no final.

Se 500 grarnas ficarn dentro de
cada botijão de 13 kgs., idêntica
quantidade vai ficar no botijao do

- 10 gks.. SO isto representa 0 enca-
recirnento do gas. Afinal de contas,
isto não vem trazer benefIcio e sim
complicacoes, encarecendo mats a
vida. Em dois botijOes a pessoa
perde urn quflo. Nada adiantou 0
botijäo de 13 kgs. passar a ter 10
kgs., pois o que deixamos de pagar
a maispor urn botijão, varnos pagar
depois, da mesma maneira, e corn
major prejuizo. Ningudm faz nada
contra isto. E o abastecimento de
Belo Horizonte estd daquele jeito-.
Ontem, ouvi pela televisão que o Sr.
Secretärio do Abastecimento ird
construir urn super-mercado. Adi-
antaria, isto sm, colocar, nos mer-
cados e feiras-1ivres existentes mais

gêneros, mas disto não cogita o
Sr. Secretdrio do Abastecirnento.

Todos os pianos no âmbito fede-
ral, ou estaduai, säo sbmente neste
sentido: pianejamento para aurnen-
to. Neste caso, não deve existir pla-
nejarnento. E se falarmos a verda-
de desta Tribuna correremos o pe-
rigo de sermos castigados. Então
estarnos aqui para ser castigados,
pois, vamos faiar. Eu, quo iutei
desde a primeira hora a favor da
Revoiucão, tenho o direito de re-
ciamar desta Tribuna para que as
coisas possam ser modificadas. 0
Estado at esta em ritmo de Brasi-
lia: quo beleza! 0 ritmo de Brasi-
lia, em resumo, urn ritmo diferente,
parecido mais corn o minueto a
moda antiga. A valsa näo 0 len-
ta quando brigam aquêles que
apoiaram o Governador. Cada
urn quer mais! Cantaram vitOrias,
aqui desta Tribuna, quando 0 POVO
votou contra a Revolucão. Agora
estäo calados porque o Govêrno
não faz nada. Qual a autoridade
moral dos Deputados que apoiaram
o Sr. Israel Pinheiro, em vir a esta
Tribuna elogiar o Govêrno? Do que
maneira? Na0 0 possivel!

0 "Diário do Minas", noticiou
que o SecretOrio mais incqmpetente
O o do Abastecimento. Mas, S. Exa.
deveria procurar promover Osses
aumentos para as suas prOprias
ctospesas e não para as despesas
do povo; para êle pode vir aumen-
to, pois tern posses, 0 fazencleiro,
torn boiadas, cuicla do came, etc..
Mas, quer Ole impedir que o povo
do Minas Gerais se aiimente do
poixo ou outro tipo do aarno, acres-
centando quo o povo não deve mu-
Oar do hdbitos. n que isso pode
projudicar a sua ipddstria ou 0 seu
comOrcio, como queirarn. E o Sr.
Israel Pinheiro está calado. Não
esperava isso de S. Exa.. Não tra-
balhei pola sua oleicão, mas conho-
ço-o bern, talvez mais atO quo ou-
tros Deputados quo o apoiaram.

Vou terminar, porque, irifeliz-
mente, 0 meu tempo 0 curto mas
prometo voltar amanhä, para di-

zer mais algumas coisa aqueies que
aqui vOm a procura da osperança
que, infelizmente, não podemos ihes
transrnitir.

O SR. PRESIDENTE - Tern a
palavra o Sr. DOlson Scarano.

o SR DLSON SCARANO -
Sr. Presidento, Srs. Doputados.

Trago ao conhecimento da Casa
notIcia sob todos os aspectos sig-
nificativa para uma nova arranca-
da de progresso as regiOe do Su-
doesto e Sul do Minas.

Trata-so, Sr. Presidonte, do Pia-
no do Recuperação cia Bacia de
Furnas e do Vale do Peixotos, pia-
no Oste elaborado por S. Exa. o
Exmo. Sr. Dr. Israel Pinheiro,
Dignissimo Governador do Estado,
que, voitando as suas atençOes pa-
ra os angustiosos problemas por
quo passarn as cidades que corn-
pOem a rogião do Furnas e do Pei-
xotos, resolveu detorminar a uma
comissão do tOcnicos o ievanta-
mento do tudo aquilo que deveria
tor sido feito, no sentido do dar
major assistOncia aquelas popula-
cOos, quo ficaram corn seus tern-
tOrios mutilados, äqueias c!dades
quo ficaram ilhadas, presas, do urn
lado, pola Serra, o do outro, pelas
enchentes do Rio Grande.

verdade quo o sacrificlo daque-
io povo contribuiu de maneira de-
cisiva para urn trabaiho vigoroso
em prol do progresso do nosso
Pats.

Naquela ocasião, estava iminonto
o colapso na indüstria da capital
bandeiranto, do Distrito Federal o
atO da nossa prOpria Capital. Foi
necessdrio quo se procodosso a
construcão daquolas duas grandes
Usinas

Mas a verdade, Sr. Presidonte,
Srs. Deputados 0 que poucos fo-
ram sacrificados em beneficio de
miihOes. Não 0 justo continuar-
mos admitirido que a vida daquelo
Povo continue sacrificada. Ainda
ontem tive eu o prazer de corn-
parecer a uma reunião das cida-
des que compOem o V1e do Pet-

xoto, realizada na cidade do Cás-
sia, e que contou corn a preSen-
ca do Sr. Secretario do Desenvol-
vimento, Dr. Luiz de Souza Lima.
Naquela reunião das novo cidades.
estavam Os municipios representa-
dos pelos respectivos Prefeitos,
por homens de responsabiliclade
na vida administrativa o na vida
social daquela ragião. All con-
densamos as arrecadaçOes quo
sOo feitas para o Estado, para a
União e para as Prefeituras, quando
pudemos aquilatar 0 quanto é rica
aquela região. Au, tratou-se tarn-
bOrn de so concontrarem os pontos
necessarios para que haja facilida-
do na elaboração dos trabalhos dos
tOcnicos. Sentimos, naquela opor-
tunidade, os anseios daquele povo
o que urna das principais roivin-
cucaçOos de tôda aquola vasta zo-
na 0 justamente no sotom do rodo-
vias, como tambOm a impiantação
do indüstrias, a exploração do mi-
nOrio do forro, cujas jazidas mats
importantes estão no municipio de
São João Batista do GlOria. A explo-
raçao das grandes jazidas de mar-
more 0 localizada no municIpio de
DelfinOpolis. AtravOs do urn de-
croto do Govêrno Federal, jd ostão
sendo tomadas as providências pa-
ra a implantação do uma usina açu-
caroira na cidade do Cassia. Tra-
tou-se ainda do probloma do outras
estradas da região para interliga-
cao daqueles municipios, a fim de
quo as populaçOes tenham meiho-
res condiçOes para o inrcãmbio
social o cultural, como tambOm as-
sistOncia mOdica e hospitalar. Na
referida reunião predominou o
ontusiasmo, porque observamos no
sembiante do cada urn dos parti-
cipantes quo uma nova aurora de
esperança ha de so abrir para a
futuro de Minas Gerais.

La pudemos observar a gratidão
por antecipação ao Sr. Governa-
dor do Estado, que ostá preocupa-
do em repor o Estado no caminho
do progresso, do bem-estar social,
cniando, pon outro lado, urn mer-
cado de trabaiho capaz de dar
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populacão de Minas novas perspe-
tivas de vida. E êste o motivo por
que ocupo esta Tribuna, para tra-
zer ao conhecimento da Casa a
preocupacão do Governador do Es-
tado, que tern suas vistas voltadas
para urn piano, para iniciar urna
obra gigantesca, capaz de socorrer
aquelas popuiacoes, piano êste que
já tern o apoio oficial e Os recur-
SOS do Govêrno Federal.

Nesta hora, portanto, trago ao
conhecimento desta Assembléia a
satisfacão, a alegria do povo da
Usina de Peixoto, que tenho a hon-
ra de representar nesta Casa, por
ter sido incluida neste gigantesco
piano de recuperacão junto a bacia
de FurnaS.

o SR. PRESIDENTE - Tern a
palavra o Sr. Sette de Barros.

o SR. SETTE DE BARROS -
Sr. Presidente, Srs. Deputados.
• Ha, corn a instalacão dos cole-

gios do interior de Minas Gerais,
urna verdadeira controvérsia entre
os homens que, hoje, cornpCern a
ARENA. o que me faz crer corn
relação ao caso do MunicIpio de Tei-
xeiras, corn urn ginásio criado, corn
mais de 400 alunos, e que não se en-
contra, ate 0 preSente momento, em
funcionamento. Ora, Sr. Presiden-
te, ja haviam Sido nomeados o Di-
retor e o Secretdrio daquele esta-
helecimento pelo Govêrno passa-
do. Esses dois homens, demons-
trando 2. seu alto espirito pUblico,
renunciaram aos cargos e entrega-
ram a direço do gindsio ao Vigd
rio local, homem digno e honrado
e, ate o presente momento, não foi
nomeado, ainda êsse Diretor, que
é 0 Vigdrio local, e que tern o apoio
de tOda a populacão de Teixeiras

Consta naquela cidade que o
estou impedindo a nomeacão do
Vigário. Parece-me que os que fa-
zern essa acusação a minha pes-
soa não sabem que nunca fiz p0-
litica a base de troca de delegados,
de troca de diretores de Grupo.
Faço politica dentro de urna linl-ia
çoernte corn o rneu Partido e

acho que esta polItica de persegui-
cöes, francamente, é hostil, ia,o meu
ponto-de-vista. Quero, portanto,
deixar declarada, alto e born som,
através desta Tribuna, a minha po-
sicão, diante dêsses fatos e apro-
veito para fazer urn apélo ao Sr.
Secretdrio da Educação, a urn de
que riomeie o Revmo. Vigdrio de
Teixeiras Diretor do Gindsio, para
que êste possa entrar em fimciona-
mento. Esta atitude vird beneficiar
o povo de Teixeiras e, principal-
mente, a ciasse humiide daqueia
cidade.

Aproveito, ainda, a minha pre-
senca nesta Tribuna para declarar
que o nobre Secretdrio Feliciano
Oliveira, que ora ocupa a Pasta do
jAbastecimento, é homem digrio,
correto e honesto. Irei it S. Exa.
a fim de apanhar dados sôbre as
providencias que tern tornado a
frente daquela Sécretaria e, depois
disto, virei a esta Tribuna falar so-
bre o meu ex-companheiro da b9n-
cada do ex-PTB. Temos por S.
Exa. o major respeito e sabemos
que a frente daquela Pasta tern de-
senvolvido todos os esforcos no
sentido de meihorar a situacäo do

jastecimento em nosso EsVado.
- Não havendo mais oradores

inscritos, segue-se a

DISCUSSAO E vOTAcAO DE
PRoPosIcOEs

PALAVRAS DO SR. PRESIDENTE

O SR. PRESIDENTE - Estäo
abertas as iriscricOes para a Reu-
nião do dia 19.

A Mesa informa ao Piendrio que
se esgotou as 24,00 horas de sexta-
-f&ira prOxima passada, o prazo de
3 dias para apresentacão de emen-
das ao Projeto n. 0 3.581/66, do Sr.
Governador do Estado, o qual al-
tera a redacão do § 2. 0 do Art. 822
da Lei n.° 3.214, de 16 de outubro
de 1954, não tendo sido apresenta-
da nenhuma ernenda.

A Mesa informa, ainda, aos Srs.
Deputados cjue se encerra liojo,

24 horas, 0 prazo de 3 - dias para
apresentacão de emendas ao Pro-
jeto n.° 3.585, do Sr. Governador
do Estado, que autoriza 0 Poder
Executivo a celebrar convenios
corn diversas entidades mantene.
doras de estabelecimentos particu-
lares de ensino rnëdio. Info:-ma.,
também, que tern inicio, hoje, igua
prazo para o Projeto fl.0 3.592, do
Sr. Governador do Estado, que
cria 0 Gindsio Estadual de São Se-
bastião do Paraiso nos tCrmos da
Resoiucão n.° 60, da Cãma,ra dos
Deputados.

SObre a Mesa Requerimento de
auto na do Sr. Deputado Waldomi-
ro LObo , solicitando seja a primei-
ra hora, da 1.0 Parte da Reunião do
dia 19, destinada a homenagear a
memOria do ex-Presidente Getülio
Dornelles Vargas.

Em votacão 0 Requerirnento. Os
Srs. Deputados que o aprovam
queirarn permanecer como se en-
contram. (Pausa). Foi aprovaclo.

- Vem a Mesa:

REQUERIMENTO

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

Na qualidade de Lider da Banca-
da do ex-PTB, requeiro seja-me
concedida a paiavra, de acôrdo corn
o Art. 94 do Regimento Interno, e
na forma do disposto no Art. 95,
transfiro-a ao Deputado Salim Na.
cur.

Sala das ReuniOes, 18 de abril de
1966.

José de Castro - Lider da Ban-
cada do ex-PTB

O SR. PRE SIDENTE - SObre a
Mesa Requerimento firmado pelo
Lider da Bancada do ex-PTB, soli-
citando a palavra pelo Art. 94 pa-
ra transferjla 'ao Deputado Salim
Nacur, nos têrmos do Art. 95. De-
firo 0 Requerirnento e fixo o pra-
zo de 30 minutos.

Tern a palavra o Sr. Deputado
Salim Nacur.

0 SR. SALIM NACLT , - Sr.
Presidente, Srs. Deputados.

Na semana passada, ocupel sta
Tribuna para solicitar ao Sr. Se-
cretdrio do Desenvolvimento, Sr.
Sousa Lima, e tambdm ao Sr. Go-
vernador Israel Pinheiro, providên -
cias no sentido de que o Frigorifi-
co Mucuri S. A. não tivesse as
suas obras paralisadas Realmen-
te, pairava urn grande temor em
relacao a continuidade daquela
obra, de grande significado para a
economja do Nordeste de Minas.

Neste momento, vénho a Tribu-
na agradecer a S. Exa., o Gover-
nador Israel Pinheiro, as providOn-
cias que determinou ao Sr. Secre-
tdrio do Desenvolvjmento a fim de
clue as obras tivessern o seu ritmo
normalizado. Portanto, em nome
dos operdrjos da obra da FRIM.TJ-
SA e de todo o Vale do Mucuri,
agradeço a S. Exa., o Governador
do Estado, as providência.s que vie-
ram capacitar a continujdade das
obras do Frigorifico Mucuri S.A..

Tenho em mirthas mãos urn re-
corte do jornal "0 Liberal", edita-
do na cidade de TeOfilo Otoni, ca-
pital do Vale do Mucurj e sede ad.
rninistratjva da ex-E . F. Bahia-Mi-
nas, local onde gravita tOda a vida
daquela ferrovia.

Quase que me seria dado iniciar
estas paiavras da seguinte rnanei-
ra: "Era uma vez uma estrada de
ferro... ". E longe não se localiza
êste dia em que o pai contard a
seus filhos: - "Por aquj passaram
os trilhos da E.F.B.M.; corno eram
poéticas as clespedidas nas esta-
cOes; quanta saudade revivida corn
o soar dos apitos das mdquinas.
Era a voz dos entes querfdos mol-
dados no apito de cada locornotiva".

"0 Liberal", datado de 2 de abril
de 1966, em sua primeira pdg-ina, es-
tampa o Boletim da R.F.F. n. 0 104,
de 29-3-66, assinado pelo Tenente-
Coronel Julio Ribeiro Gontijo, que
passo a ler:
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"DESOLADORA IVIENSAGEM DO
SUPERINTENNENTE DA VFCO

EnderecoU 0 Ten. Cel. Julio Ri-
beiro Gontijo, Superintendente da
ljiação Fërrea Centro-Oeste, aos
funciondriOs da ex-Estrada de Fer-
ro Bahia e Minas, a seguinte Men-
sagern, consta.nte do Boletim n.°
104, de 29 de marco de 1966:

"A AdministracãO da Viacão Fér-
rca Centro-Orste, atenta it deter-
rninaçãO de ordern superior, vem
transferindo servidoreS da ex-Es-
trada de Ferro Bahia e Minas e
ex-Estrada de Ferro Goids, quer a
pedido, quer "ex-oIIciO", em conso-
nância corn a necessidade e conve-
niëncia do servico. Esses servido-
res, na exata compreeflSão dos seus
deveres, vOm aumentando, corn ef i-
ciência, a equipe dos já lotados na
Adrninistracão Central e outros se-
tores da ferrovia, prestando a Es-
trada a sua colaboracãO, digna e
correta, e valorizando o trabalho
da comunidade ferrovidria desta
Viação Férrea. ReconhecendOa
boa vontade, dedicacão e confór-
mação désses servidores, em dci-
xarem a sua antiga sede de traba-
iho, a Diretoria da Viação Férrea
Centro-Oeste ihes deseja boa aco-
Ihida, na esperanca, alias certeza,
de que aqui se encontrarãO irma-
nados corn Os seus companheiroS
no ideal cornurn de progresso e na
busca constante da dignificacão do
homem pelo seu prOprio trabaiho.

Particularmente aqueles oriundos
da 5 Divisão, cujas transferêflCiaS
tern sido em maior volume, quere-
mos dizer uma palavra especial. A
antiga Estrada de Ferro Bahia e
Minas que, na histOria ferrovidria
brasileira poderia ter tido outro
desfecho, esta se acahando. A näo
ser que outros fatos surjam, a idéla
cIa Rêde Ferrovidria S. A., dentro
politica de erradicacão de ramais
altarnente anti-econômicOs, 6 a de
suspender o trafego naquele tre-
cho. Já possui o DNER verba Para
inicio dos trabaihos da BR que

substituird a ferrovia, que, no so-
rho do grande TeOfilo Otoni, teria
como finalidade a ligacão do mar
corn 0 planalto central.

Ao pessoal da 5•0 Divisão, que es-
ti sendo movimentado em maior
ntirnero, movimentaçäo que apOs 0
fecharnento da Estrada deverd au-
mentar, apresentamoS 0 nOSSOS
cordials votos de boas-vindas. Não
ha düvida de que enfrentard difi-
culdades, mas tudo 6 passageiro, e,
em breve, irmanados num mesmo
ideal, esquecendo vicios antigos e
adquirindo novos hábitos, partamos
unidos como urn sO bloco, em bus-
ca de meihores dias a que nos leva-
rd a Viacão Férrea Centro-Oeste,
ponto de convergéncia de todos os
esforcos.

Ten. Ccl. Julio Ribeiro Gontijo".
V6-se, através da leitura dêste

Boletim, que a sorte da ex-E.F.
Bahia-Minas estd traçada. Ha mui-
to tempo, sulcou ela o Vale do Mu-
cury. Escreveu, corn lêtras de sua
fumaca, uma histOria que, subindo
aos céus, perpetuará o nome de to-
dos aquêles que deram a sua vida
pela estrada, pelo descobrimento

daquela parte de Minas. GeraçOes
se perpetuaram no manejo daquela
ferrovia. FamIlias inteiras transmi-
tiram, de pai Para filho, o arnor, o
carinho e o zêlo ao trabalho coti-
diano, quer seja na conservação da
ferrovia, quer seja na administra-
ção, ou nas oficinas onde se pro-
curava da meihor forma e da me-
ihor maneira a recuperacão do ma-
terial, senão também a feitura de
peças novas.

Nasceu ela na cidade baiana de
Ponte d'Areia e foi subindo o Vale
do MucurL Em sia passagern, criou
lugarejos e cidades, como Cararne-
los, Juarana, Aimorés, Nanuque,
Mayrink, Carlos Chagas, Presiden-
te Pena, Francisco Sd, Bias Fortes,
Pedro Versiani, Valäo, Sucanga,
Caporanga, Ladainha, cidade tipi-
camente ferroviária que, certamen-
te, serd a mais atingida, a que mais
rd soirer, vndo se,-Is filhos parti

rem. La estão a oficina central da

Estrada e uma escola profissional
do SESI que, se tiver o mesmo des-
tina da estrada, serd urn negro
marco na vida dos jovens daquela
-regiãO, pOis a escola prepara efici-
entes técnicos, torneiros-mecänicos,
carpinteiros etc., quo constuem
mao de obra especializada, condi-
cionando Os jovens na luta pela vi-
da corn seus prOprios meios -

Subindo em direção a Araçuai,
seu ponto terminal, ela passa pelas
cidades de NOvo Cruzeiro, Queixada
e Engenheiro Schonor.

Estou, num rdpido apanhado,
tentando, em ligeiras pinceladas,
aritever que estd prOxirno o fim da
referida estrada de ferro - FamIlias
inteiras, geraçoes apOs geracoes,
gravitaram em tOrno daquela fer-
rovia, constituiram seus lares as
margens do Mucuri ou do Todos os
Santos, onde repousam seus ante-
passados. Naquelas plagas, tern
suas vidas, seus amigos, seus corn-
padres, seus vizinhos e ate seus
inimigos e, de uma hora Para ou-
tra, são transferidos, queiram ou
não, Para as mais diversas partes
de Minas. Isto me fax lembrar a
histOria do povo judeu, que, no ano
II cIa Era Cristä, tinha sua cidade

Jerusalem - tomada e arrasada
pelo imperador Tito e seu povo es-
paihado pelos quatro cantos do
munclo.

Poucos voltarão a rever as Se-
pulturas dos seus antepassados.
Alguns volverão a encontrar Os
seus velhos amigos. o destino -
L, certamente, permanecerao Os
velbos, os aposentados. Partiram
Os dteis ao servico. Perde, corn is-
so, TeOfilo Otoni a energia de seus
filhos, que irão emprestar a ou-
tras plagas a sua fOrça criadora.
Chora TeOfilo Otonj. Lamentam 0veth0 Mucurj e Todos Os Santos o
acteus de seus filhos. As suas
aguas não mais serão transforma-
das em gas Para impulsionar veihas
lOcornotivas Näo mais serão elas
revoltas corn a passagem do trem
sobre as pontes 	 o firn de tOda

uma histOria que teve a screvê-la
UM engenheiro Argolo, urn João de
Almelda, urn dr. Portela, inumeros
ferrovidrios, como urn João CayO,
urn Gouveia. E tOda urna vida que
so finda. E o comércio de TeOfilo
Otoni que perde uma de suas prin-
pais receitas.

Lamentavel 6 que, esgotada a ma-
deira, 1 indo o ciclo do café, cons-
trulda a Rio-Bahia, não se ten.ha
encontrado meio de subsistência
Para a estrada que 6 urn marco de
civilização do Nordeste de Minas.

A justificativa de que lancam mao
6 aquela de ramal aitarnente an-
ti-econOrnico - Por que altamente
anti-econOmico? Discordo da ma-
neira fria como os técnicos da R.
F.F. interpretam os nümeros. Se-
na "altamente anti-econômica" a
ferrovia Bahia-Minas se o dirtheiro
all empregado pelo Govêniio embar-
casse no pOrto de Caravelas Para
o exterior. Seriam divisas que apor-
taniarn ao Norte e do outro lado
do Atlãntico. Agora, pergunto:
- 6 isto que acontece? Ndo. 0 nu-
rnerdrio pago aos ferrovidrios da-
quela estrada se reverteu aos co- -
fres do pals sob a forma de impos-
tos, pois que o ferrovidrio recebe
seu saldrio e, corn êle, adquire as
utilidades no comércio e êste, pa-
ra vender, paga impostos. 0 co-
mércio adquire sua meroadoria da
indUstria que, por sua vez, tam-
bern paga seus tributos. Conclui-se,
dal, pela constante rotatividade do
dinheiro, que êle sal do Govérno sob
-forma de saldrio e retorna ao Go-
vêrno sob a forma de irnpOsto.

Vejamos, ligeiramente, os benefI-
cios que êste dinheiro proporciona
nesta sua camirthada:

LQ) - Fixa o homem ao meio;
Proporciona emprêgo a

inUmeros cidadãos;
3.°) - Corn o consumo, cria a

necessidade de mão-de-obra Para
a indüstria.

Por fim, pode-se concluir, perfei-
tamente, que 0 ramal a que nos
referimos nao 6 "altamente anti- 4
-econOmico", mas, sim, que é uina

-
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necessidade social e é, sob êste
prisma, e vendo o problema desta
faceta, que apelamos desta Tribu-
na para S. Exa., o Sr. Ministro
da Viação, o General Juarez Thvo-
ra, no sentido de que encontre urn
meio, urna solução, não para se ar-
rancar Os trilhos da Estrada Bahia-
-Minas, mas, sim, para remodelá-la,
colocá-la em condicOes de funcio-
namento, a urn de que a familia
das ferroviárias daquela estrada
nao se veja desagregada, não se
veja espaihada pelos quatro cantos
de Minas Gerai.

Idêntico apêlo levamos a S. Exa.,
O Sr. Governador do Estado, de
cuem recebenios todo 0 apoio, tOda
a compreensão para o problema,
não sO da Estrada de Ferro Bahia-
-Minas, mas para o problema que
será criado, com a sua supressäo,
para todo o Nordeste de Minas.
Completando, queremos fazer urn
veemente apêlo ao Govêrno Fede-
ral, no sentido de meditar no que
acabamos de dizer e verificar a
veracidade de tais afirmacôes.
o brado em defesa de uma rica e
vasta região de Minas que nao se
conforma corn a supressao de urn
meio de transporte que sempre mo-
vimentou a riqueza e trouxe o pro-
gresso de milhares de pessoas.

Que a Estrada de Ferro Bahia-
-Minas seja mantida e prestigiada,
corn a adoção de medidas tais que
possibilitem o seu aproveitamento
mais dinãmico, conciliando os in•
terêsses do Govêrno e das classes
que, realmente, produzem para a
grandeza de Minas e do Brasil.
Ao concluir, perguntaria a S. Exa.,
O Sr. Ministro de Viacão: se vai êle
fechar tôdas as viacöes-férreas e
todos Os organimos deficitdrios
daquele Ministério, dual dêles flea-
rá funcionando? acredito que terá
de extinguir a todos. 	 -

REQUERIMENTO N.° 1.175
0 SR. FRESIDENTE - Sôbre a

Mesa, Requerimento n.° 1.175, scm
parecer da Comissão de Justica,

que perdeu o prazo regimental 0
Requerirnento foi incluido na Or-
dem do Dia a peklido do autor,
Deputado Cicero Dumont.

A proposicão em tela contëm
apêlo ao Sr. Ministro da Justica
no sentido da adocäo do "Distrito
Eleitoral" no sistema respectivo de
escoiha dos representantes do po.
vo na Cãmara Federal, nas Assem-
blëias Legislativas e Câmaras de
Vereadores.

Em discussão o Requerimento fl.°
1.175. Tern a palavra, para discu-
ti-b, o nobre Deputado José Maria
Magalhães.

0 SR. JOSE MARIA MAGALHAES
- Sr. Presidente, Srs. Deputados.

"COMBATE AO SISTEMA DE
VOTO DISTRITAL"

o Requerimento do nobre Depu-
tado Cicero Dumont, 1 azendo ape-
lo ao Sr. Ministro da Justica,
Senador Mëm de Sá, no sentido de
considerar corno processo demo-
crdtico, válido e recornendável na
ernergência, a votacão por Distrito
Eleitoral, para composição do Po-
der Legislativo, considerando-se que
o bipartidarismo sO poderá funcio-
nar, normalmente, se moldado em
tal instituto, conforme opiriião do
professor João Camio de Oliveira
Torres, merece nossa repulsa for-
mal.

Não podlemos admitir que o sis.
tema de voto condicionado h limi-
tacão dos distritos possa prevale-
cer.

Ate o Sr Presidente da Repübli-
ca, por diversas vézes, ja se man!-
festou contràriamente, não se res-
ponsabilizando pela implantaco
da norma infeliz que ë o voto dis-
trital.

A votaco distrital constituird urn
retrocesso no sistema democrático
cue, antes deve ser aprimorado e
garantido. Alias, a Revolução de 31
de Marco teve, como fundamento
principal de sua ec1oso, 0 mesmo
sentido de renovacão manifestado
pelo povo quando fez a revolucä.o

pelo voto, elegendo o Sr. Jânio
Quadros.

Frustrado em sua intencão, o
povo encontrou uma outra oportu-
nidade: a Revolucão de 31 de Mar-
go, na esperança de que o Movi-
mento representasse urna renova-
çüo autêntica. E então, mais uma
vez, se lrustrarao as suas esperan-
ças. E que, os responsáveis pelos
destirios do Pals, em urn govérno
de renovacäo, são os mesinos que
fazem vida pUblica desde 1930. São
as rnesmas personalidades politicas,
mestras -do "raposisrno" e da "es-
trategia", tao nefastas aos interês-
ses legitimos do povo.

Ainda urna vez frustrar-se-ão as
esperancas do povo. E se frustra-
rão sempre, ate que se renovem Os
valOres humanos. A renovacao de
31 de Marco 101 urn mito e uxna
desesperança.

For isto, não nos conlormamos
corn os rurnos do "Govérno Revo-
luciondrio" que, dia a dia, mais se
afasta de suas origens.

Outro principio preconizado pe-
bo Movimento Revolucionário era
o de preservar e garantir o regime
democrático, - ameacado pela agi-
tacao reinante no Pals. Mas, o que
vemos agora, e justamente a res-
trição do regime demoerático. Es-
tamos vivendo uma democracia per-
mitida, consentida e lirrntada, que
ndo se ajusta aos principios revo-
lucionários nem a formacão do p0-
vo brasileiro, cuja indole é tradicio-
nalmente democrática.

Hoje, por iniciativa do Deputado
Cicero Dumont, esta Casa estd sen-
dü chamada a se manifestar sObre
o "voto distrital", processo ultra-
passado, retrOgrado e antidemocrd-
tico. t urn sistema eleitorab que
virá facilitar, ainda mais, a corrup-
cão politica e a compra de votos,
os quais serão concentrados em
.rea muito mais birnitada. A fina-

lidade do voto distrital 0 pübbica e
notOria: assegurar a reeleição dos
deputados do partido governamen-
tal, isto 0, da ARENA. Confiarnos

em que o Sr. Presidente da Repd-
bbica não Se deixará infbuenciar pe-
los defensores da idOia. Uma das
inconveniências dêsse sistema de
votacão é o condicionamento a que
tern de Se sujeitar o legisbador.
Terá apenas uma area de ação lo-
cal ou regional, quando a sua mis-
säo 0, tambOm, equacionar Os pro-
blernas de ordem geral. AlOm dis-
so, o sistema do voto distrital da-
rO ensejo a formacão de obigar-
quias prejudicando, sobretudo, o
processo de renovacão do Poder
Legislativo e contrariando o senti-
do universal do voto.

Não podemos, poth, de maneira
alguma, aceitar a proposicao do
nobre Deputado Cicero Dumont
pois, alCrn dos inconvenientes apon-
tados, traz em seu bôjo outras in-
tencoes.

Está sendo reclamada, exatamen-
te por aquebes que desejam uma
mud anca no processo eleitora] pen-
sando, assim, que terão garantidas
as suas reeleicOes. NOs, pessoal-
mente, estamos a cavaleiro para
condenar esta proposição. Faiiemos
polItica na Capital e o voto dis-
trital nos asseguraria uma situação
razoãvelmente cOmoda -

Obtivernos aqui, em Edo Hori-
zonte, a major parcela de nossa
votacäo. Portanto, repito, a vota-
cao distrital viria nos dar condi-
cOes muito mebhores já que esco-
iheriamos justamente o setor onde
ha 20 anos exercemos a medicina e
onde temos nossas maiores rela-
cOes de amizade.

Combatemos, portanto, a tese das
eleicOes distritais, porque vemos
fda graves inconvenientes de or-
dem geral que contrariam 0 siste-
ma democrático do voto.

Outra razão pela qual não acei-
taremos 0 sistema do voto distrital
O o compromisso de fidelidade aos
princIpios de renovacão que moti-
varam a Revolucão de 31 de Marco,
do qual não fuiremos, embora no
MD. B..

Sr. Presidente, não poderemos
.poiar a proposicão do Deputado
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Cicero Dumont e tudo faremos,
quando de sua tramitacão e vota-
ção, para que a Casa a rejeite. Ape-
larnos aos Srs. Deputados para que
não se precipitern na decisão, por-
que o voto distrital estã sendo pos-
to em todo o Brasil como manobra
infeliz de politicos mineiros.

Assim sendo, esta Casa deve der-
rota-la para que não fique debita-
da a Minas a iniciativa infeliz e
antidernocrática do voto distrital.

o SR. PRESIDENTE - Para dis-
cutir o Requerimento, tern a pala-
vra o Sr. Deputado Cicero Dumont.

o SR. CiCERO DUMONT - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, tenho-
me elegido no siste vigorante; não
obstante, sempre me bato pelo sis-
tema do voto distrital. Se êste voto
rião tivesse outra vantagern, basta-
na que êsse sistema garantisse, no
futuro, a presenca do nobre Deputa-
tado José Maria Magalhães nesta
Casa, para defendermos êsse pro-
cesso de escoiha, pois S. Exa. decla-
rou aqui, neste instante, que, corn o
sisterna do voto distrial, a sua elei-
ção é mais garantida do que no sis-
tema proporcioflal. Portanto, esta, a
meu ver, é outra das vantagens do
sisterna do voto distrital. Entendo
que esta Assembléia não se deve
omitir, quando se trata de decidir
sôbre a adocão do nOvo sistema de
escoiha das representacöes parla-
mentares, e deve pesar bern as van-
tagens ou desvantagens que militam
em favor do processo distrital, cuja
adocão se defende, neste Requeri-
mento. Primeirarnente, como pro-
cesso democràticamente vdlido e,
em segundo lugar, corno solucão,
palo menos para a emergência. Não
tern razão o nobre Deputado José
Maria Magalhaes, como não tern...

• A Sra. Marta Nair Monteiro -
Gostaria de saber, nobre Deputado,
por que a situacão de emergência
do voto distrital?

'a expeniência do bipartidarismo,
que ora Se processa no Brasil. Im-
plantado, ja, Osse sistema do bi-
partidarismo, o voto distrital é
uma complementacao necessária.
Se a experiência do bipartidaris-
me no Se recomendar, evidente-
mente que o sistema do voto dis-
trital não se recomenda. Mas, co-
mo na emergéncia varnos disputar
a eleicão nesse sistema, parece-me
que, pelo menos emergencialmente,
asia solucão se recomenda.

Sra. Marta Nair Montefro
- Sr. Deputado, V. Exa. nao
acha que a bipartidariarno jd difi-
culta a livre escoiha e a liberdade
do cidadão? Eu acho qua o voto
distrital vem agravar ainda mais
esta situacão, pois e maneira de
prorrogar as mandates, sem dar
muito na vista. For isto é que Os
nossos Deputados, que no véern
muita possibilidade de reeieição -
rtão digo isto corn rèlação a V. Exa.,
que é urna excecão - ciefendem o
voto distrital. 2 a ünica maneira de
centinuarem corn o mandato, pOr-
que 0 povo parece estar mal satis-
feito corn a nossa atuacão aqul.
Então, pelo voto distrital, varnos
cercear a liberdade dos nossos elei-
tores que vão ter que escoiher, sO-
mente entre dois Partidos é entre
dois candidates em cada distrito.
E aincia mais, defendendo a repre-
sentaca.o classista, devo dizer qua
sou totalm.ente contra o voto dis-
trital, porque acaba totalmente
corn a representacão mais autênti-
ca que pode haver, que é a classis-
ta. V. Exa. sabe que no interior,
nos nossos municipios, a luta d acir-
rada, apaixonada. Então, a eleitor
pessedista vai votar no seu candi-
dato pessedista, o udenista, no seu
candidate udenista, sem poderem
alargar mais a escoiha de vez qua
poderiarn muito bern escolher urn
candidato que não fOsse sO da re-
gião mas, sim, de todo o Estado.

acho que o bipartidarismo seja urn
atentado ao regime dernocrdtico. Do-
fendi, nesta Casa, a necessidade de
pelo menos trés Partidos. Mas, acei-
to que o bipartidarismo é forma de-
rnocrátiCa vigorante em varios Pai-
ses democrdticos do mundo. En-
tretanto, fui contra o seu processo
de irnplafltacãO. Ao invés de êle
surgir da prdtica dos Partidos, sur-
giu por fOrca de lei. Faco, portan-
to, esta restricão, apenas quanta
ao seu processo de irnplantação.

No que diz respeito a ser o voto
distrital uma fOrmula que 0 Depu-
tado procura para assegurar sua
reeleicão, nao me parece ser êste o
seu fundarnento principal. Mas,
quando ocorre êste interêsse, éle
parece-me legitirno. 0 Deputado
que se opöe ao distrito assim proce-
do porque acha que tern mais faci-
lidade de se eleger no atual sistema.
Portanto, ao lado do interésse demo-
crético, tern tambdm a seu interés-
se eleitoral. Seria procedente o ar-
gumento, se fOsse apenas no inte-
rOsse do Deputado e näo no interês-
se dernocrático. TambOm neste Ca-
se, entretanto, Os interêsses se con-
fundem. E o interésse pessoal do
candidato se dilui no interêsse ge-
ral.

0 Sra. Marta Nair Monteiro
- Parece, nobre Deputado, que
estou defendendo também a rninha
posicäo. Mas, ache qua seria mais
legItirno se delendéssemos a posi-
ção dos nossos eleitores corn a re-
presentacão legItima e sacrificás-
semos a nossa posicão. Este 0 a
meu ponto-de-vista. Quando digo
que a vote distrital não vai permi-
tir a eleicão dos representantes de
ciasse não tenho, absolutamente, em
vista a minha situacäo. Tenho em
vista que a classe dos professOres,
por exernplo, näo terá o seu repre-
sentante aqui dentro. No veto dis-
trital, o representante de classe, so-
ja quem fOr, não terd Os votos ne-
cessánios para se eleger. Agora 0
bastante diferente, Sr. Deputado,
da outra situac'ao, a do Deputado

que pensa apenas em si, em que, se
não mudar a sistema, não será ree-
leito. Porque, na verdade ? nobre
Deputado, o pave näo estd satis-
feito conosco!

Eu, se me canditar it reeleição,
como candidata das professoras, e
se alas não estiverem satisfeitas Ca-
migo, näo serei reeleita.

0 SR. CICERO DUMONT - Se
a nobre Deputada me permitisse,
eu faria uma sugestão. 0 fato de
garantir a representacão de classe
não serve de argurnento contra o
distrito, mas sugere outra solucão,
que 0 cniar, urn grupo de classe, co-
mo jd tivemos no Brasil e em Mi-
nas Gerais. 0 argumento da ilus-
tre Colega tern boa aparOncia, co-
ma dave ter procedOncia, mas deve
ser objeto de urn estudo, a fim do
que, na legislação eleitoral quo es-
tä sendo elaborada, seja garantido
ao grupo classista a sua represen-
tacao. Neste caso, poderIamos con-
ciliar as interêsses do uma classe,
tambOm, corn Os interésses do dis-
trito eleitoral.

Sra. Marta Nair Moiiteiro
- Esta solucão não ira resol-
ver o problema, porquanto muitas
classes já tiveram, aqui, e em ou-
tras AssemblOias, a sua represon-
tacão. Fizeram-se alguns Depu-
tados do representant,es de clas-
so, mas nao havia autenticida-
de, não havia ardor, não havia
amer. Assim, falhou complotamon-
te. A representacão de classe dove
sair de baixo para cima, do moio
ambiente, e não assim, coma pro-
tendem, a eleição pura e simples
de urn representante de classe.

0 SR. CICERO DUMONT - A
observacão do V. Exa. não elimi-
na a salucäo do distrito. 0 quo so
deveria fazer era carrigir a proces-
SO do escolha. A argumentacão do
V. Exa. precede, devo vir de baixo
para cima.

Mas, dizia eu que a procosso do
distrito eleitoral não 0 antidemo-
crdtico, coma tern insistido em di-
zer o Deputado José Maria Maga-
lhäes o autros opositores a êste

o SR. CICERO DUMONT - Mui- 0 SR. CICERO DUMONT Vou
to simples: é que o vote distrital, tentar responder as düvidas de mi-
na verdade, vai interessar muito nlia iiustre colega: primeiro não

p
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sistema. Ele d democrdtico. E pelo
fato de ser antigo, nâo deixou de ser
eficiente, como ë o caso da Ingla-
terra, onde êste sistema é a.dotado
ha mil anos. Também, ao contrário
do favorecer .a eleição dos podero-
sos, val dificultd-la, porque muitos
que, hoje, estão representando o p0-
vo porque tinham dinheiro ou poder
politico, não vão mais poder repre-
sentar, porque terão de obter votos
no distrito eleitoral. No distrito
eleitoral o candidato ë conhecido, e,
se êle não trabalhou polo distrito,
não adianta ter dinheiro. Ha urna
distorção muito grande no oxarne
dos argumentos. 0 argumento que
os adversários do distrito arrolam
contra êlo, so for bern examinado,
recornenda a sua aceitacão. 2 rnui-
to meihor oscoiher ontre dois ou
três candidatos, que o eleitor co
nhece, do que escoihor entre 200
que êle desconhece 0 candidato
do distrito, necessàriamente, deverd
ser uma pessoa ligada ao distrito.
Enquanto no caso atual, pode ro-
sidir em São Paulo, não vir a Mi-
nas Gerais, e ser eloito por Minas
Gerais. So ha ilegitimidade nurna
representacao, a ilegetirnidade é os-
ta. Alérn disso, todos Os Deputa-
dos tern sua zona de influência.

E a sua zona de influência o que
e? E exatarnente a drea quo ihe dá
votos. Por exemplo: 0 Deputado
José Maria Magalhaes tern zona do
influência na Capital. Aqui ë que
ële tern votos. Aqul é garantida a
sua eleicao; o é a Belo Horizonte
que ële se dedica. Isto não o im-
pede do so dedicar a assuntos go-
rais. Mas, a situacão é diferente
corn nOs outros, quo temos apoio
eleitoral no interior, numa zona que
não tern eleitor, porque 0 POVO é
analfabeto; não é justo quo eu, quo
sou candidato da zona do Norte de
Minas, onde ha 1.000.000 do habi-
tantes e 80.000 oleitores, venha a
concorror na mesrna igualdade do
condicoos corn aquêles quo dispu-
tarn em Belo Horizonte, oncle ha
800.000 possoas e 400.000 eloitores.
0 principio da igualdade não estd

em tratar igualmento casos desi-
guais, mas tratar casos desiguais
desigualmente. le claro quo urn
candidato corn apoio em Belo Hori-
zonde podo, através do radio e da
tolovisão, cOmodamonte, movimen-
tar todo o sou oleitorado; mas o
candidato a deputado no none do
Minas, onde não ha radio nem té-
lovisão, terá que andar uns 5 ou 6
mil quilOmetros para deciarar-so
candidato. Logo, o distrito eleito-
ral, ao invés de tirar a o portuni-
dade, vird dar condicOes desiguais
para urn pleito igual. Não é justo
quo Se quoira que urn doputado,
apoiado polo Sul do Minas, onde
ha grande concontração oleitoral,
tenha uma votacão, e urn doputado
do norcbesto mineiro onde o corpo
eleitoral é quase inexistente ou in-
significante, tenha a mesma quan-
tidade do votos para so elegor. IsLo
não é razoávol. Do ponto-de-vista do
problema econôrniôo, ao contrário
do quo pensa 0 Doputedo José Ma-
ria Magalhãos, 0 distrito oleitoral
so nao o olimina, pelo menos fixa
a drea de sua influência. E volto
a invocar aquela imagem do abcos-
so do uixacão. Se urn banqueiro
quer tornar-se deputado, êle tern de
comprar eleicão de urn distnito sO.
Prejudica urn sO. No sisteméatual,
se quer comprar eboicão, pnejudica
a todos e acaba so elegendo. So
éles, porém, se derem ao trabaiho
do br o final des apuracöos dos
eleicOes, venificaräo que Os derro-
tados vão ficar corn a margem in-
ferior de 200 a 300 votos. 12 pro-
isarnente aquela margem quo o

comprador de votos faz, andando
por todo o Estado do Mines Ge-
rais. Assim, Minas Gerais nâo de-
ye recus:ar agora, de dan seu pro-
nunciamonto prO ou contra o dis-
trito. Desejo quo seja a favor do
distrito, porque estaniamos con-
tnibuindo exatamento para Laser
vigorantes aquêles principios de se-
niedade contra a in.fluência econô-
mica, contra a autenticiclado da re-
presentacão. isto o quo nos Lab-
ta.

-  Vêm a Mesa:

R.EQUERIMENTO

Exrno. Sr. Presidento do Assem-
bbéia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Requeiro a V. Exa, o adiamento
da discussão do Roquenirnento n.°
1.175, do Sr. Deputado Cicero Du-
mont, sObre o Voto Distrital, polo
prazo de 10 (dez) dias.

Sala das Reuniôes, 18 de abril do
1966.

José Maria Magabhães.
- Pubbicar.
o SR. PRESIDENTE - SObro a

Mesa Roquerimento do Sr. José
Maria Magabhães, no qual pode o
adiamonto da discusão do Reque-
rimonto n.° 1.175, pebo prazo de 10
dias.

QUESTOES DE ORDEM

0 SR. CICERO DUMONT - Sr.
Presidente.

Não me oporia ao adiamonto da
discussão do Requerimonto, embo-
ra ële jd osteja atrasado na sua
votação, em quaso 20 dias. Entre-
tanto, não tendo sido pedido o
adiamento do discussão antes do ela
sen iniciada, a esta abtura, regimen-
talmoste, o Roquorirnento do ilus-
tre Sr. Deputado José Maria Ma-
galhaos é inacothivel.

0 SR. JOS2 MARIA MAGA-
LHAES - Sr. Presidonte, 0
Sr. Deputado Cicero Dumont 10-
vanta quostão de ordem a nosso
von improcedente. Sômonto a Lose
do votacão não podo son interrom-
pida. Na fase do discussão, o Re-
gimonto, no seu Art. 203, da con-
dicöos pana o Doputado roquerer,
em qualquer momento, o seu ada-
mento pelo prazo mdximo do 10
ciias . Foi o quo fizenios e querernos
crer que V. Exa., como juiz, ira
interprotan corretamente, como
Sempre torn initenpretado, o nosso
Rogimento, nas d ü v i d a s surgi-
clas quanto ao entenclimento cbaro

de sous artigos, como aconteco ago-
ra, no caso do Art. 203.

0 SR. PRESIDENTE - 0 Sr.
Deputado Cicero Dumont suscita
questão do ordem afirmando que
o adiarnonto sO podo verificar-se em
Requorimento podido antes do ii-
do da discussão. 0 Deputado José
Mania Magalhaes sustenta, ao con-
tranio, o ponto de vista em quo a
Mesa so fixou. A Mesa informa ao
nobre Deputado Cicero Dumont
que o art. 222, § 2.9, do Regimento
Interno, traduz a segunanca corn
quo a Mesa procedeu dentro do seu
ponto de vista, pois tab dispositivo
reza:

" 2.0 - 0 Requenimento do adia-
mento sO podera son apresentado
no corror da discussão quo so pro-
tende adian, o ficara projudicado,
so não fOr irnodiatamente votado,
por fabta do nUmero". Por outro
lado, o Art. 203 indica que "será
penmitido o adiamento da discus.
são uma sO vez, mediante Reque-
rimonto oscrito 0 por praso nunca
superior a 10 dias".

Ha pois, suporto regimental para
0 Requerimento do Sr. Deputado
José Maria Magaihãos quo será,
agora, pOsto em votação.

Em votacão o Roquenirnonto do
Sr. Deputado José Maria Maga-
lhães.

Para encaminhar a votacão, tern
a palavna o Sr. Deputado Pinto
Coelho.

0 SR. PINTO COELHO - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, o Sr.
José Maria Magalhães requer seja
acliada a discussão do Roquorimon-
to do Sr. Doputado Cicero Dumont
por 10 dias. Esse, como é do co-
nhocimento da Casa protende que
seja levada a S. Exa. o Sr. Presi-
dente da RepUblica, e aos Srs. Mom-
bros do Congrosso Nacional a neces-
sidade da aplicacão do voto distri-
tab nas prOximas eleicOos.

Não entraromos no mérito do Re-
ouerimcnto do nobre doputado Ci-
quenimonto do nobre Deputado Ci-
cero Dumont; no nosso entend?r



-7-
- 206 - 	

- 207 -

L_

Co e aprimora 0 sistema eleitoral
de 15 de novembro.

Vimos it Tribuna apenas para
encarninhar o Requerimento do Sr.
Deputado José Maria Magalhães e
nos manhfestar Contra porque en-
tendernos qua o assunto ë relevante
e que êste aspecto do voto distrital
prende a atencão do Congresso Na-
cional, e mesmo 0 Sr. Presidente da
Repüblica tern dito por diversas ye-
zes qua está a auscultar opiniöes a
urn de firmar o seu conceito e to-
mar urna deliberacao. Entendo que
esta Casa nâo deve procastinar seu
pronunciamento, seja qual fOr. As
eleiçOes se aproxirnam e ë preciso
qua sejam fixadas desde logo as
regras do jOgo. Vamos enfrentar
urn pleito eleitoral em 15 de no-
vembro e nenhum de nOs - nem
o povo nem os candidatos - am-
da sabe quais vãO ser Os modos de
fazer a campanha e como vai ser
feito êste pronunciamento.

Desta forma entendo qua o Pie-
nário deve rejeitar o Requerimento
do nobre Deputado José Maria Ma-
galhäes, de vez qua o pronunciarnen.
to desta Casa, seja a favor ou Con-
tra o voto clistrital, deve ser leva-
do, o mats breve possIvel, como
subsidio do Legislativo Mineiro ao
Presidente cia Repdblica, ao Con-
gresso Nacional e autoridades dire-
tarnente encarregadas de fixar 0 mo-
do pelo qual devam processar-se
as- eleicOes de 15 de novembro. As-
sim, o povo ja poderci ser esciare-
cido sôbre a maneira como deverá
ou poderd votar. No meu modo de
entender, qualquer qua seja o pro-
nunciamento desta Casa, näo deve
êle ser adiado.

0 Reuerimento Cicero Dumont
deve ser votado, se possivel, ainda
hoje.

QUESTAO DE ORDEM

o SR. JOSE MARIA MAGA-
LHAFS - Sr. Presidente,
atendendo ao pedido do meu ilus-
tre colega Pinto Coelho, retiro o

equerimnto de wmnha autoria f d

adiamento da discussâo do Reque-
rimento n.° 1.175, do Sr. Cicero
Dumont, qua V. Exa. poderci sub-
meter a apreciacão do Plendrio, lo-
go a seguir.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa,
atendendo ao nobre Deputado José
Maria Magalhães, defere seu pedi-
do de retifada do Requerimento
de sua autoria, de adiamento da dis-
cusão do Requerimento n.° 1.175,
do Sr. Cicero Dumont.

Continua em discussäo o Reque-
rirnento n.° 1. 175.

Tern a palavr.a, para discuti-lo, o
Sr. Deputado Pinto Coelho.

O SR. PINTO COELHO - Sr.
Presidente, Srs. Deputados:
De inhcio quero agradecer a gen-

tileza de qua fui alvo por parte
do Deputado José Maria Magalhaes.
S. Exa. teve urna atitude qua rnui-
to me sensibilizou, apesar de não
me ter surpreendido, partindo de
quem partiu. Visava eu, corn o
rneu pedido, a que 0 Requerimento
do Deputado Cicero Dumont fôsse
votado ainda na Reunião de hoje.

Vimos, agora, a Tribuna, para
discutir êste Requerimento no seu
mérito. No rneu modo de entnder,
trata-se de medida da major opor-
tunidade.

Tern sido dito, desta Tribuna,
qua o voto distrital facilita a cor-
rupcão. Não consigo entender, Sr.
Presidente, Srs. - Deputados, êste
racioclnio, pois os exemplos que
temos de corrupcão eleitoral no
Estado de Minas, exemplos dos
rnas claros, pelo menos de compra
de votos e de influência do Go-
vêrno nas eleicOes, sempre existi-
ram no processo de eleicao propor-
cional, no processo antigo.

Temos visto qua os Deputados
mais votados em Minas Gerais, as
vêzes não morando mesmo neste
Estado, apesar de terem consegul-
do urn grande ndmero de votos,
de urn modo geral, conseguiram
poucos votos em muitos distritos
e rnunicIpios. As vêzes podemos
notar qua êsses Deputados qua usu-
friern cia influência politica do p0-

der ou dos benefIcios de seus re-
cursos econOmicos, não conseguem
grande nUmero de votos numa re-
gião limitada, onde poderiam ter,
-alicis, grande votação. Havendo o
processo de votação distrital, não
posso admitir qua urn candidato
consiga mobilizar o seu poderio
econOrnico ou a sua influOncia go-
vernarnental nos distritos eleito-
rais, corn pleno Oxito, pois, naquele
distrito o povo conhecerd bern Os
candidatos da região, e os chafes
politicos locais, de real prestfgio,
também poderão orientd-los sObre
Os nomes daqueles que, realmente,
trabalharam pela região.

For outro lado, desde qua a nova
legislacao eleitoral exige que 0
voto seja dado ao candidato pelo
seu nUrnero ou escrevendo o elei-
tor o seu norne na cédula, sem o
voto distrital não podemos corn-
preender corno possa êste proces-
so ser executaclo, eis que, no rneio
de 300 ou 400 candidatos, é muito
pouco provdvel qua o nosso elei-
tor do interior cOnsiga escrever a
nome do preferido, ou mesmo o
seu distrital, apeas 3 ou 6 candida-
to serd impreso na cédula na qual
o eleitor terd qua marcar 0 nome
escoihido, como tern ocorrido nas
eleicOes pare. Presidente da Repü-
bilca e Governador do Estado.

o Sr. Waldlir Morato - So
mesmo quem não quer entender
repele a tese qua o candidato qua
disponha de 100 rnilhOes de cru-
zeiros, resolvendo gastd-ios no dis-
trito de sua inuluSncia, seja dife-
rente daquele qua vai gastci-los em
vcirios distritos. Não posso con-
cordar corn V. Exa. e por isso me
insiirjo. A concenti-acão de influ-
ëncia financeira fluma rnesrna area
prejudicaré. 0 processo eleitorai
brasileiro

O SR. PINTO COELHO - V.
Exa. faz muito mau juizo dos elei-
tores e dos chafes politicos de sua
região, porque nao acredito qua
Oles sejam tao mobilizados pelo
clinheiro corno V. Exa. acaba de

dizer. E muito mais fcicil comprar
100 votos em cada distrito de Mi-
nas do que 50.000 em urn sO. Te-
nho certeza de qua ninguérn, seja
por influência de 100 rnilhOes de
cruzeiros ou de 1 bilhão, consegui-
rd 50.000 votos no distrito eleito-
ral de Abaeté. Os seus eleitores -
acredito - não se deixaräo inulu-
enciar pelo dinheiro, como V. Exa.
dci a entender pelo seu aparte. For
isso sou pelo voto distrital.

- VOm a Mesa:

REQUERIMENTO

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

Requeiro a V. Exa. o adiamen-
to cia discussão do Requerimento
do nobre Deputado Cicero Dumont,
sObre o voto distrital, pelo prazo
regimental de 10 (dez) dizs.

Sala das ReuniOes, 18 de abril
de 1966.

José de Castro.
- Publicar.
o SR. PRESIDENTE - SObre

a Mesa, Requerimento do Deputa-
do José de Castro, que pede o adia-
rnent0 da discussão do Requerimen-
to n.° 1.175 do Sr. Deputado Ci-
cero Dumont, pelo prazo de 10 dias.

QUESTOES DE ORDEM

o SR. JOSE DE CASTRO - Em
questão de ordem, Sr. Presidente,
retiro o Requerimento em aprOco
e peco a V. Exa. que assim 0 con-
sidere.

O SR. PRESIDENTE - 0 Depu-
tado José do Castro retira 0 Re-
querirnento que entregou a Mesa.

QUESTOES DE ORDEM

o SR. CICERO DUMONT - Re-
queiro a V. Exa. o adiamento da
votacão do Requerimento, por 48
horas.

o SR. PRESIDENTE -A ma-
téria estd em discussão e o no-
bre Deputado Cicero D . mont le-
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vanta uma questäo de ordem per-
tinente a votacão.

o SR. JOSE MARIA MAGA-
LHAES - Sr. Presidente, a mi-
nha questão de ordem é para lem-
brar a V. Exa. que o Deputado
Cicero Dumont não pode, agora,
requerer 0 :adjamento da votacão.

o SR. PRESIDENTE - Em dis-
cussao o Requeriment 0 n.° 1.175.

o SR. CICERO DtYMONT -
Indago de V. Exa., Sr. Presidente,
qual o Requerimento que está em
discussão: o do Deputado José Ma-
ria Magalhães ou o do Deputado
José de Castro Ferreira?

o SR. PRESIDENTE - A Mesa
informa ao Députado Cicero Du -
mont - e aproveita a oportunida-
de para informar lao Plendrio -
que está em discussão 0 Requeri-
mento n.° 1.175, do Sr. Deputado
Cicero Dumont, de apoio ao "voto
distrital".

Os Requerimentos dos Deputados
José Maria Magalhães e José de
Castro, pedirido adiamento, foram
retirados.

Em discussão 0 Requerimento no.
1.175.
• 0 SR. CICERO DUMONT: - Sr.

Presidente, depois que Os dois Se-
nhores Deputados José Maria Ma-
galhães e José de Castro retiraram
seus Requerimentos, de adiamen-
to de discussão, eu apresentei a
Mesa, da Tribuna, urn Requerimen-
to pedindo adiamento, por 48 ho-
ras. Entendo, "data venia", que ês-
te, agora, deve ser anunciado para
discussão.

O SR. PRESIDENTE - Respon-
dendo a questão de ordem do no-
bre Deputado Cicero Dumont, a

- Mesa informa cue o seu RQqueri-
mento, feito da Tribuna, fol no
sentido de adiar a votacão. A Me-
sa, então, entendendo por questão
de ordem o assunto, respondeu a

• S. Exa. que a matéria estava em
discussfLo e não em votaçã.o. Mas

o nobre Deputado não ouviu a pa-
Iavra da Mesa.

0 SR. CICERO DUMONT: -
Solicito a V. Ea., Sr Presidente,
subetituir a palavra 'votacâo pela
palavra discussão, recebendo, nes-
tes têrmos o Requerimento que
formulei bralmente da Tribuna e
que, agora, formalizo e passo as
mãos de V. Exa.:

REQTJERIMENTO

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

Requeiro o .adiame±ito da discus-
são do rneu Requerimento por 48
horas.

Belo Horizonte, 18 de abril de
1966.

Cicero Dumont.
- Publicar.
O SR. PRESIDENTE - A Mesa

recebe o Requerimento.

QUESTAO DE ORDEM E
RETIRADA DO REQUERIMENTO

O SR. CICERO DUMONT: - Sr.
Presidente, peco a V Exa. consi-
dere como retirado, meu Reque-
rimento de adiamento por.48 ho-
ras.

O SR. PRESIDENTE - 0 Sr.
Cicero Dumont pede a retirada do
seu Requerimento de adiamento
de discussão. A Mesa defere seu
pedido.

Continua, assim, em discussäo, 0
Requerimento n.° 1. 175.

Vern a Mesa:

REQtJERIMENTO

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

0 Deputado abaixo assinado re-
cuer a V. Exa., nos térmos do art.
94 do Regimento Interno, Ihe seja
concedida a palavra, a fim de que
possa trazer ao conhecimento da
Casa assunto de natureza relevante
e urgente,

Sala das Reuniôes, 18 de abril
de 1966.

- Jorge Ferraz.
o SR. PRESIDENTE - Sôbre a

Mesa, Requerimento do Sr. Jorge
Ferraz que, na qualidade de Lider
do ex-PR, solicita a palavra pelo
Art. 94 do Regirnento Interno, pa-
ra tratar de assunto relevante e ur-
gente.

A Mesa, tendo em vista o Art.
4 do Regimento Interno, que ía-
culta aos Srs. Lideres a concessão
da palavra, em caráter excopcio
nal, em qualquer hora da Reunião,
salvo quando em discussão ou vo-
tacäo urn Projeto, e tendo em vis-
ta que não Se trata de Projeto,
mas de Requerimento a matéria
em discussão, resolve deferir a pa-
lavra ao Sr. Deputado Jorge Fer-
raz, fixando-lhe 0 prazo de 60 mi-
nutos para uso •da Tribuna.

QUESTAO DE ORDEM

O SR. JOSE MARIA MAGALHAES
- V. Exa. tomou uma decisão a
cue não assistirnos ainda, nesta Ca-
sa. Mas, estamos solidários corn a
decisão de V. Exa.; e, em ques-
tao de ordem, indago de V. Exa.
se 0 Requerimento do Sr. Deputa-
do Cicero Dumont continuarä em
discussão na Reunião de amanhã.
raz.

O SR. PRESIDENTE - 0 Re-
querimento n.° 1.175, de autoria do
Sr. Cicero Dumont, estará, na Reu-
niao de arnanhã, em fase de pros-
seguimento de discussão.

Corn a palavra o Sr. Jorge Fer-
raz.

o SR. JORGE FERRAZ - Sr.
Presidente, Srs. Deputados.
Voltarnos a Tribuna para tratar, no-
vamente, do caso da Mannesmann.
Quando, no nosso requerimento, ii-
xarnos que se tratava de assunto ur-
gente, é porque deverIamos voltar
mais •algumas vêzes a esta Tribu-
na.

Deverd realizar-se, no dia 30 des
te, a reunião da cia. Sider.r-

gica Mannesmann, em sua assem-
bléia geral, na qual se deverd apro-
var as contas da atual Diretoria.
Nesta oportunidade fazemos urna
advertOncia ao Govêrno do Estado.
Como todos devem saber, os três
bancos oficiais do Estado são gran-
des acionistas daquela Companhia e
cevem comparecer aquela reunião,
para discussão •e aprovacão dessas
contas. Mas, para tanto, torna-se
necessário que o Govérno proceda,
desde logo, as providências neces-•
sárias para que se faca previamen-
te uma pericia contábil das atuaiS
contas, que vão ser motivo de anro-
vaçCo flaquela reunião. E, para
tanto, alertamos o Govêrno do Es-
tado para que desde logo tome
as providOncias necessárias para
quo os interésses do Estado sej am
resguardados na referida assem-
blda. Todos nOs sabemos que exis
te na Cftmara Federal uma Comis-
s5,0 Parlarnentar de Inquérito que
ainda não terminou seus trabalhos.

E, ao mesmo tempo, não tern ain
cIa o Estado de Minas conhecimen -
to oficial dos têrmos da proposta
feita pelo grupo alemão, através
do Itarnarati, e não é possIvel que,
representantes do Govêrno corn-
pareçam a essa reunião sem 0 co
nhecirnento prdvio da proposta Lel-
ta pelo grupo alemão. Devo comu-
car aos Srs. Deputados que adqui-
ri uma acao da Cia. Siderürgica
Mannesmann e comparecerei a reu-
nião como acioflista Não you corn
0 intuito de tumultuar a assem-
bléia dos acionistas daquela Com-
panhia, mas irei especialmente pa-
ra presenciar a discussâo e parti-
cipar de todos Os atos que interes-
sem ao Etado e que estiverem em
pauta na refericla assembléia ge.
ral.

Repetiremos, ali a atitude tomada
pelo Deputado Federal José Bo-
nifácio de And r ad a que, em
1964, no caso do inquérito do
Banco do Brasil, também corn-
pareceu a uma reunião de acionis-
tas do Banco do Brasil e tratou do
assunto que S. Exa. acompanhava
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naquela comissão de inquérito. So-
licito a imprensa credenciada nesta
Casa par.a que adquira urna aQão
da Mannesmann, a fim de que pos-
sa presenciar os assuntos que all
serão tratados, pois esta reuniâo
é das mais importantes para os
acionista. alemão, apesar de o jor-
destinos daquela Companhia.

Prosseguindo no nosso histOrico
sObre as atividades da Mannesmann
devemos estranhar que o grupo
acionista alemão, apesar de o jor-
nal "0 Globo" ter, durante certa
dpoca, trazido ao conhecimento de
seu vasto corpo de leitores todo o
histOrico que hoje estamos levan-
'do 'ao conhecimento dos Srs. Depu-
tados, nao tenha contestado nenhu-
ma daquelas reportagens. Assim,
tern sido o nosso trabaiho grande-
mente äuxiliado por aquêles subsI-
dios apontados, através daquelas
reportagens e de documentos que,
constantemente, nos tern chegado
as mãos.

0 grupo Mannesmann sempre re-
velou habilidade na escoiha dos ele-
mentos representativos da direcão
da emprêsa. De acOrdo corn a ne-
cessidade, procurou difundir suas
cotas corn pessoas das mais diver-
sas correntes poilticas, livrando-se
assim, de quaisquer incornpatibili-
dades. Urn desagrado, neste setor,
era seguido imediatarnente de uma
gentileza em outro setor de ativi-
dade e assim, neste tempo, conse-
güiu évitar que os grupos politicos
entrassern em discussão a respeito
da situacão real da emprësa. Con-
seguiu que peritos escoihidos fôs-
sem nomeados para a avaliacão dos
hens, como consta da Ata da Reu-
niao de 9 de fevereiro de 1952, rea-
lizada na Praca Pio X, n 9 98, 12.9
andar, Rio de Janeiro.

Essa habiiidade ficou bern carac-
erizada também na ecolha dos

peritos para avaliar bens da Man-
nex, emprésa que representava o
grupo alemão, na assernbléia de
constituicão da Companhia Side-
rUrgica Mannesmann.

Jd virnos que a Mannex subscre-
veu 210 mil açôes. 0 restante do capi-
tal, de 400 milhôes de cruzeiros, foi
subscrito pelo govêrno de Minas
Gerais e outros acionistas brasilel-
ros, que pagaram as suas acöes
em dinlieiro. A Mannex pagou 135
rnilhöes em dinheiro que recebeu
do Banco do Brasil, de forma irre-
gular e já conhecida. E, para pa-
gar Os 75 rnilhöes que faltavam,
apresentou urna relacão de "hens e
direitos".

De acôrdo corn a lei, êsses "bens
e direitos" tinham de ser avaliados
por urna comissão. E esta foi cons-
tituida das seguintes pessoas: pro-
fessor Othon Leonardos, dr. Rui
Lima e Silva, e dr. Sérgio Magalhães.

0 dr. Ru! Lima e Silva, diretor
do Departamento Nacional de Ilu-
rninação e Gas, não tinha experiên-
cia de indüstria siderürgica e, de
urn modo geral, era pouco afeito
a empreendirnentos industriais. Foi
convidado por ser hornem reconhe-
cidamente probo e amigo pessoal
do professor Leornados, ao lado de
cuja assinatura não teria düvida em
apor a sua prOpria.

Nessas condicoes, Os elementos
atuantes da Comissão eram b pro-
fessor Leornados e o dr. Sérgio
Magalhães 0 prirneiro assumiu pa-
pel de relêvo na campanba em fa-
vor da participacão irrestrita de
capitais estrangeiros em nosso pals,
considerando odiosos 0 monopOlio
da Petrohrás e outras medidas na-
cionalistas.

0 segundo sempre foi urn dos
mis conspicuos chefes do movi-
mento nacionalista no Brash.

Sendo assirn, as assinaturas de
ambos teriam de agradar simultâ-
neamente a entreguistas e riaciona-
listas.

Assim, na Reunião da Assembléia,
realizada no dia 15-2-52, a Cornis-
são apresentou a lista de avaliacão
dos direitos e bens da Mannex, con-
forme consta da Ata;

"I - Descrição dos bens e direi-
tos a serern transferidos a Cia. em
organ zacao.

a) Projetos e desenhos técnicos
devidamente elaborados pela em-
présa alemã Mannesmann Roehren-
werke, de Dusseldorf, para monta-
gem e funcionamento de urna em-
presa siderürgica dentro do seguin-
te esquema:

1 - 1 usina de eletro-siderurgia,
composta de 2 fornos "Niederacht";

2 - 1 usina para fahricação de
ago corn 3 fornos elétricos, 1 for-
no Siemens Martin, 2 convertedo-
res;

3 - 1 laminaça.o para tubos de
ago, composta de uma prensa "ex-
trusion" (sistema ultra-moderno
empregado por Mannesmann) para
tubos do 3/8 ate 3;

4 - 1 laminação "Stlefel" para
tubos de 3 ate 8;

5 - 1 laminação para aço fino,
produzindo arame, fitas de ago e
ferro "Profile";

b) oferta da mencionada empr&
sa alemã de fornecimento das ma-
quinas necessérias para a referida
instalacão pelo preco de US$
15.500.000,00;

C) direito de utilização de tOdas
as marcas registradas de que dis-
poe, nos diversos paIses em que
tern sido colocados os produtos
Mannesmann;

d) dispensa de pagamento dos
"royalties" que são usualmente co-
brados pela utilizaçao das rndqui-
nas de exciusiva fabricagão da
"Mannesmann Roehrenwerke";

e) garantia de assistência tdc-
nica da emprêsa alernã, no uso e
manutencão das máquinas forneci-
das;

f) autorizacão para uso dos pro-
cessos de fabricacão que consti-
tuem segredo industrial da emprê-
sa alernã, e bern assim, orientação
no modo de emprega-los;

g) colaboracão de todos os es-
tabelecirnontos da organizagão
"Mannesmann", que ofeecerão si,ia

clientela para a meihor colocacao
dos produtos fabricados, asseguran-
do-se, assim, a venda integral da
proclução".

ste foi o laudo apresentado pe-
los três técnicos nomeados pela as-
sembidia preliminar de constitu.içao.

Tratando-se de pessoas honestas,
C forçoso reconhecer que devem ter
sido profundamente iludidas ao as-
sinar o laudo.

Mas corn isso colaboraram, em-
bora insconscientemente, na mano-
bra realizada para iludir os acio-
nistas minoritdrios brasileiros.

Depois de relacionar 05 7 itens
"bens e direitos", o laudo apresen-
tado aos acionistas afirma: "Preli-
minarmente constatamos que a
"ComCrcio e Indüstria Mannex do
Brasil S/A" está juridicamente ha-
bilitacla pela "Mannesmann Roeh-
renwerke" a transferir os referidos
direitos a Companhia em organi-
zaçao".

Esta afirmativa era feita no dia
9 de fevereiro de 1952. Naquela da-
ta, realizando-se a assembléia, os
peritos diziam que eram 7 os "bens
e direitos" e que a Mannex estava
juridicamente habilitada pela Man-
nesmann aiemão a transferi-los.

Nada disso era verdade. 0 con-
trato pelo qual a Mannex ficou ju-
ridicamente habiitada pela Man-
nesmann sO foj assinado, em Dus-
seldorf, nove meses depois da data
da assembléia, isto é, no dia 11 de
novembro de 1952.

E, desse contrato, sOmente cons-
tavam 4 "bens e direitos". Infeliz-
mente, tanto Os 7 prometidos, como
Os 4 de fato contratados, não eram
nem "bens" nern "direitos" Ou
erarn ilegitimos, ou näo correspon-
diam a qualquer beneficio ou van-
tagem real. E isso C fdcil de ser
constatado, bastando apresentar Os
7 "bens e direitos" prometidos, corn
uma pequeria ariálise de cada urn.

0 prirneiro, entre os "bens e di-
reitos" pode ser assim resumido:
"Projetos e desenhos tCcnicos
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para a montagem e o funcionamen-
to de uma empresa siderürgica".

Admitindo-se que Os projetos
representem 8% sabre 0 valor da
maquinaria, conlorme afirma. o
laudo, a Mannesmann alemã esta-
na concedendo a desistência dessa
percentagem usualmente cobrada
pelas firmas projetistas. Ocorre
pordm que estas firmas, por ele-
mentar princIpio dtico, não Se
imiscuem na compra da maquina-
na, exatamente como demonstra-
cão de que os projetos fornecidos
obedecerarn a cnitdrios tdcnicos e
näo a interêsses cornerciais. No
caso em questão a Mannesmann
alemã foi a intermediária na yen-
cia da maquinania. Como tal, deve
ter recebido dos fabricantes, pelo
fato de o projeto ter sido "prepara-
do" para utillzar as suas máquinas,
uma cornissão estimável em 15%.
Não houve, portanto, desistência.
Houve apenas a impossibilidade de
cobrar dos dais lados, isto é, do
vendedor e do comprador das ma-
quinas.

0 laudo discriminaria, em segun-
do lugar, entre Os "bens e direi-
tos" o seguinte: "Oferta de forneci -
mento das mdquinas necessárias
para a referida instalacâo, pelo
preco de 15,5 milhöes de d6lares".

Qualquer pessoa de born senso
compreende que o "direito" de corn-
prar mdquinas e pagar 15,5 milhôes
de dOlares nâo d, de fato, urn "di-
reito" de quem compra, mas, sirn-
plesmente, vantagem e lucro para
quem vende

.Mnda corn relação as máquinas,
o laudo anuncia urn terceiro item:
"Dispensa do pagamento dos "roy-
alties" pela utilizacao das mdqui-
nas de fabnicação exciusiva da Man-
nesmann Roehrenwerke".

Neste item a malIcia d flagrante.
As máquinas e equiparnentos fo-
ram fabricados e fornecidos por
diversas emprêsas de renome da
Alemanha, como a Demag A. G., a
M. A. N., a Ign.is Huettenbau, a As-
Icania A.G. 1 a A.E.G. 1 a Siemens,

etc. A Mannesmann alemã foi sim-
pIes intermediária e, portanto, a
afirmativa de que as máquinas são
de sua "fabnicacao exelusiva",
constitui urn atestado definitivo da
falta de idoneidade do laudo do
avaliaçao.

0 laudo de avaliaçao continua
corn mais dois itens: "Direito do
utilização de tôdas as marcas re-
gistradas. . ." e "autorização para
uso dos processos de fabricação
quo constituem segredo industrial
da omprêsa alemã. .

Na data em que o laudo foi apre-
sentado, tanto as rnareas como os
segredos patenteados estavam in-
corporados ao patrirnônio nacional,
por efeito da legislacao de guerra.
Assim, 6ste item constitui a major
irregularidade do laudo:

Finalmente, 0 laudo anuncia Os
restantes "bens e direitos": "Ga-
rantia de assistêncja técnica da
ernprêsa alemã no uso e manuten-
ção das mdquinas fornecidas" e
"colahoraçao de todos os estabele-
cimentos cia Organizacão Mannes-
mann para colocacão dos produtos
fabricados, asseguranido-se a yen-
da integral da produção".

SOmente êstes dois itens rote-
rentes a assistência tdcniOa e co-
mercial e os dois referentes a mar-
cas e patentes foram incluIdos no
contrato firmaclo em 11 de novem-
bro do 152. Mas, mesmo êsses 4
itens foram relacionados de uma
forma restnita e diversa daquela
prometida no laudo.

0 falso laudo do avaliação, apre-
sentado na assembléia de fundacão
cia Companhia Siderürgica Man-
nesmann dove ser encarado a luz
do COdigo Penal, que diz: "Art. 177:
- Promover a fundação por acôes,
fazendo em prospecto ou comuni-
cacao ao püblico ou a assembldia
afirmacão falsa sObre a constitui-
cão da sociedade, ou ocultando,
fraudulentamente, fato a ela rela-
tivo; PENA - Reclusäo de urn a
quatro anos e multa de mil a dez
Mil cruzeinos 1 se o fato não cons-

titui crime contra a economia po-
pular".

Nelson Hungnia, explicando êste
dispositivo penal, diz que a Lei
prevé "a falsidade do comunicação
feita a assembleia, isto d, it assem-
blêia geral dos subseritores con-
vocada para aprovaçã 0 dos laudos
do avaliacao de bens ou para cons-
tituição da sociedade, quer se tra-
te de subscnição püblica, quer do
subscrição particular". E continua:
"Trata-se de crime tipicamente for-
mal: basta, para sua consumacão,
o simples perigo de dano. Não d
preciso, soquer, quo ocorra a subs-
crição ou sobrevertha a constitui-
çäo da sociedade. 0 crime se aper-
feicoa corn a sO publicação ou co-
municação contendo a afirmaçao
falsa ou a ornissã0 da sociedade".

Essa citação do ilustre mestre
do Direito define Os limites atingi-
dos pela malicia e sutieza do gnu-
po Mannesmann. Para doscreve-lo
bastard, Sr. Presidente, que o Go-
vêrno tome a iniciativa de, desdo
logo, tratar cia anulação da primoi-
ra reuniã0 de constituicão da Cia.
SiderUrgica Mannesmann e chame
a responsabilidade aquêles repro-
sentantes do grupo alemão, quo
iludiram os acionistsa brasileiros e
o prOprio Govêrno do Estado, apro-
sentando, numa assemb101a geral
de constituição do uma sociedade,
urn laudo de avaliacão falso, corn
afirmaçOes inidOneas, que levaram
aquêles acionistas a serem iludi-
dos na sua boa M.

Ha urn êrro, portanto tôda a argu-
mentacão, todo o laudo apresenta-
do pela Cia. Siderürgica Mannes-
mann, estd dentro daquele disposi-
tivo do artigo 177, do nosso Cd-
digo Penal. Assim, Sr. Presiden-
to, venifica-so quo a Constituicao da
Mannesmann teve, de infcio, o seu
êrro, pela md-fe o pelo desejo do
iludir Os acionistas brasileiros, por
parte dos representantes do grupo
aiemão. Tudo isso foi publicado
em reportagem de "0 Globo" e não
sofreu contestação. Referimo-nos a

MANNEX, por sen a representante
do grupo Dusseldorf, porque na
fundacao cia Cia. Siderurgica Man-
nesmann, em fevereiro de 1952, pa-
gou acöes no valor de 75 rnilhOes
do cruzejros, mediante bens cons-
tantes de uma avaliação que ja ti-
vemos oportunidado de analisar
desta Tnibuna. Em 11 de novombro
do 1952, foi assinado contrato em
Dusseldorf, pelo qual a MANNEX
ficou juridicamente habilitada a
ceder bens o diroitos, assim como
a assistêncja tdcnica, e colocacao
integral dos produtos, marcas e pa-
tentes.

Veremos, a seguir, Sr. Presiden-
te, quo uma sdrie de bens o dinoi-
tos prometidos, depois de serern no-
duzidos a quatro, acabaram-se re-
sumindo no uso das mdquinas ale-
rnãs e da marca MW, quo, na dpo-
ca, ostavarn incorporadas ao pa-
trimonjo nacional, como indeniza-
ção do guorra. Corn relação it as-
sistêncja tdcnica ha urn disparate.
Como podeniam Os diretores da
Mannesmann aceitar assisténeja
técnica, diretamente do grupo de
Dusseldorf, quando na prOpnia es-
cnita da Mannesmann pode-se ye-
nificar que tOda assistência foi
paga?

0 relatOrjo d taativo:
"A Assistêncja Tdcnjca não foi

prestada por conta das 75 mil acOes,
como fôra acertado, ja que todos os
tdcnicos enviados receberam paga-
monto em dinheiro, no Brasil.

Os montadores da firma Hem
Lehmann, Os tOcnicos da firma
Heinrich Kentzless, a equipo da Al-
vin Wiese, da Demag, os tOcnicos de
Felipe Hampe, da Rohrbau Man-
nesmann, Os técnicos dinigidos por
Willy Janssen, da Maschinen Fabrik
Meer, os tëcnicos dinigidos por Jo-
sef Worsch Ignis Huettenbau, etc.,
todos foram pagos no Brasil".

Segundo aquèle decreto, aquêles
bens passavarn a ficar sob a ad-
min.istração do Banco do Brasil,
que poderia expedir licença para
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sua utiiizacão, de acOrdo corn as
condicOes e m e d ian t e cartas
aprovadas pelo Govêrno. Quan-
to a garantia da colocacão inte-
gral dos produtos, a simples Iei-
tura do livro de atas das reuniöes
da diretoria mostra as decisöes, to-
madas em várias ocasiöes, no sent!-
do de diminuir a producão por fal-
ta de mercado. Quanto as marcas
tao faladas, das quais trouxemos
conhecimento a esta Assemblëia, so
tiveram elas seus pedidos de regis-
tros feitos perante a reparticão corn-
petente do IVlinisdrio da Agricultura
quase oito meses depois de consti-
tuida a Mannesmann. As marcas
cia Mannesmann e o MW, por fOr-
ça do decreto-lei n.° 6.915, de 12
de outubro de 1944, tinharn sido in-
corporados ao patrimOnio nacional.
Neste ponto peço desculpas aos Srs.
Deputados se, muitas vêzes, sou
obrigado a reproduzir afirmaçOes
anteriores. Faco-o para que o his-
tOrico não sofra solução de conti-
nuidade e, também, para que aquê-
les que tomam conhecirnento de nos-
sas palavras, nesta Tri-buna, pos-
sam acomparthar atentamente o
caso e chegar a uma conclusão fi-
nal.

A Uniäo se apossara das marcas
Mannesmann, corn o objetivo de
obter, corn o arrendamento das
mesmas, rendimento destinado a
-indenizacão dos preju.Izos de guer-
ra. Em 1958, pelo decreto n.9 43956,
de 3 de juiho, foi promulgado acOr-
do entre o Brasil e a Alemanha qua
revogou medidas legais de incorpo-
racão das maquirias e patentes ale-
•rnäs. Todavia, o art. 50 dessa re-
soluçäo determinava que fOssem
respeitados, em todos os têrmos e
condicOes, os contratos de arren-
damento.

DOsse modo, o Govêrno ailemão
reconhecia a plena validade dos atos
de utilizacão das marcas, praticadas
palo Govérno do Brasil durante o
perlodo de incorporação.

Em outras palavras, ambos Os
Governos admitiam que, entre 1944

e 1958, a utilizacão das marcas ale-
mãs no Brasil era urn direito ex-
clusivo do Govêrno brasileiro.

A Mannesmann alemã nunca se
conformou corn a incorpora.ção de
suas marcas ao Patrimônio Nacio-
nal. Inicialmente, tentou reavê-la
utilizando "testas de ferro" brasi-
leiros; e, em sgeuida, trabalhou
para a aprovacäo de urna lei que
The proporcionasse aquela devolu-
çäo.

Ambas as tentativas foram des-
cobertas e denunciadas.

Nessas condiçOes, näo conseguin-
do êxito através de processo admi-
nistrativo, nem de ação junto ao
Congresso, o grupo alernão carni-
nhou para uma atitude tipicamente
criminosa: preparou contrafaccOes
das marcas e logrou epositá-1s
no Departamento Nacional da Pro-
priedade Industrial.

Corn essa a.propriação indébita
pode realizar 20% do capital da
C. S. M..

CRIMES

A Mannex praticou os seguintes
crimes conjugados:

I - Apropriou-se, indevidarnen-
te, de marcas incorporadas 1 ao Pa-
trimOnio Nacional.

II - Apropriou-se do rendimento
dessas marcas dentro do perlodo
em que a Lei determinava que tais
rendimentos fOssern destinados as
indenizacOes de guerra.

III - Iludiu os acionistas brasi-
leiros que, em vez de pagar a utili-
zação das marcas it Mannex, pode-
riam té-lo feito diretamente ao
Banco do Brasil e contratar o ar-
rendamento das mesmas.

Quanto an primeiro crime, que
o decreto 6.915 equipara "aos deli-
tos contra a Segurança Nacional e
passivel de julgamerito pelo Tribu-
nal de Seguranca Nacional", o art.
8.a prevê a pena de prisao.

Quanto ao segundo crime nSo ha
ddvida de que as 75 mil acOes, que
constituem o rendimento das mar-
cas, devem reverter a União.

Nesse sentido, o Govêrno Federal
tern 0 dever de tornar irnediatamen-
te as providências cabiveis.

Quanto ao terceiro crime, cabe
ao Govêrflo de Minas, corno princi-
pal acionista brasileiro, tomar, a
iniciativa de cobrar da Mannex as
jndenizacOes pelo estelionato prati-
cado.

Deve o Estado faze-b, pois, do
contrãriO, a sua ornissão constituird
uma desmoraiização completa sObre
a possibilidade futura cia participa-
ção de grupos estrangeiros na indus-
trializacão do minério de ferro de
.nosso Estado; e, sendo esta a major
riqueza do Estado, cabe ao Govêrno,
de imediato, proceder 'a punicão dos
culpados e exigir a indenizacão pe-
los prejuizos sofridos corn o crime
de indi.wimento de representantes
de grupos estrangeiros na condu-
-ção da Cia. Siderurgica Mannes-
mann, no Barreiro, nesta Capital,
na sua constituicao, em fevereiro
de 1952.

Mas, grande parte dêsse crime,
por incrIvel que pareca, sO foi de-
vidamente apurada no inqudrito
promovido por êsse grande General
Airton Salgueiro de Freitas, de
quern tive as meihores informacOes,
que agiu no desempenho de su-as
funcOes corn a major isencão, de-
fendendo Os jnterêsses do Brasil,
mas sem nenhuma prevenção, por-
que permitiu a livre manifestacao
de todos os representantes do gru-
P0 estrangeiro. No reiatOrio que se
encontra em meu pocler, todos ês-
ses fatos estão mais do que prova-
dos, corn docurnentacão, e, ainda,
existem confissOes dos prOprios re-
presentantes do grupo da Mannex.

"Em 17 de novembro de 1952, a
Mannesmann alemã escreveu duas
outras cartas, assinadas pelos Srs.
Winkhaus e Kohlitz, dirigidas a
Mannex do Brasil, nas quais 0 grU-
P0 alemão reconhece que perdera
as marcas incorporadas ao Pain-
mOnio Nacional. E tendo em vis-
ta que, 6 dias antes, havia firmado
urn contrato, cedendo 0 USO dessas

marcas, por 75 milhOes de cruzeiros,
aconselhava a Mannex tornar provi-
dências urgentes para obtencão de
nOvo registro, na forma que fOsse
possivel, pois em seguida poderia
sen feita a transferência para a Ale-
manha, na forma que julgasse mais
conveniente.

Essas cartas cornprovam que 0
grupo alemSo não estava apenas
ciente do delito praticado contra
Os acionistas brasileiros, como sa-
bia que esiava determinando a Man-
nex urn flagrante atentado ao Pa-
trirnOnio Nacional.

Consumados os delitos o Sr. Ei-
senbraun, em nome da Mannes-
mann alemã, em carta datada de
5 de marco de 1953, deterrninou 'a
Mannex que enviasse as 75 mil
acOes para. a Alernanha.

Essa ordern foi cumprida. As
acOes que correspondiarn a0 ren-
dirnento legal destinado 'a União,
não apenas foram usurpadas, rnas
também transferidas para o exte-
rior.

AGRAVANTES

A transferência de acOes foi fel-
ta corn duas agravantes: - As acOes
foram registradas como capital es-
trangeiro, para efeito de dividen-
dos.

Ora, Sr. Presidente, que desplan-
te. Capital estrangeiro subscrito
corn clinhairo brasileiro. E Os divi-
dendos produzidos pelos brasilei-
ros foram enviados a Alemanha, co-
mo se fOssem dividendos de capital
estrangeiro, que nunca existiu.

E 0 IrnpOsto de Renda? Foi co-
brado?

o que vemos são propostas que,
atravds do Itamarati, ficararn em
discussSo por mais de 6 meses. Fi-
nalmente, corn a paciOncia dos bra-
sileiros a se esgotar, a solucão foi
o pagamento de 50% da divida aos
tomadores de titubos da Mannes-
mann.

Não foi recolhido o IrnpOsto de
Renda na fonte.
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Isso significava que 0 grupo ale-
mao rião se contentou apenas em
avançar sObre recursos pertencen-
tes ao Govêrno brasileiro. Mas re-
resolveu transformá-lOs em urn fal-
so capital estrangeiro, preparando-
-Se, assim, Para justificar 0 enviO
de lucros Para o exterior.

A importância de 75 milhöes re-
presentada por acöes de proprieda-
de de sociedade sediada no exterior
(Mannesmann alemä), estava su-
jeita ao Impôsto de Renda, objtO
do art. 97 da Consolidacão das Leis
do ImpOsto de Renda, devendo ser
cobrado na prOpria fonte (Mannes-
man brasileira) ou do seu repre-
sentante geral (Mannex), na forma
do art. 100 e seu parágrafo Unico,
letra b, da citada Consolidação.
- Em se tratando da Mannesmann
alemã (sediada no exterior), o Irn-
posto de Renda ë cobrado A razão
de 20% mais a taxa adicional de
15% (art. 96, 1. 0 ; e art. 209, § 2.°,
letra b), do Decreto 40.702, de
31-12-56).

Não tendo sido pago o impôsto
na ëpoca, êle será acrescido da mul-
ta de 10% mais o juro de mora de
1 0/6 ao mês (art. 142, paragrafo Unl•
co; e art. 146, da citada legisla-
çäø).

Ainda na forma da legislação do
ImpOsto de Renda, "não ocorre
prescricão qUinqüenal nos casos de
arrecadaceo do impOsto na fonte".
(Art. 191, do citado Decreto).

Torna-se assim evidente que 0
Banco Central e o Departamento do
Impôsto de Renda tern, respectiva-
mente, a obrigacão de anular aquê-
le registro de falso capital estran-
geiro e cobrar, corn a devida corre-
cão monetdria, Impôsto de Renda
não prescrito. E' o que o Govêr-
no tern de fazer.

0 rela,tOrio do ImpOsto de -Renda
estd, a nosso pedido, sendo exami-
nado por tëcnico e não o ternos em
miios. Fol encaminhado ao Dr. Oc.
távio BulhOes e êste encaminhou
ao Sr. Presidente da Repüblica uma
exposição de motivos de que va-

mos ler trechos. Diz S. Exa.:
"0 General Ayrton Salgueiro de

Fteitas desenvolveu enorme traba-
lho de apuracão dos fatos através
do exame de documentos, ariálise
contábil, depoimento de diretores e,
finalmente, fez o levantamento das
letras de cãmbio emitidas pela Corn-
panhia Mannesmann. Os credores,
mediante editais publicados pela
imprensa, foram convocados a pres-
tar informaçöes ate rneados do mês
passado. Durante o lapso de tem-
po I ixado no edital foram recebi-
das as fotocópias dos tItulos, corn
a identificação de seus portadores".
Essa Ultima investigacão do Gene-
ral Ayrton Salgueiro de Freitas e
a que mais interessa, no momento,
ao Govêrno, porque foj a colocacao
das letras de câxnbio e 0 repüdio
das mesmas pela emprésa que deu
motivo 'a intranqüilidade dos por-
tadores, corn desagraddveis reper-
cussöes no mercado brasileiro e
nos meios financeiros da Alema-
nha".

Näo é o fato de as letras de cam-
bio terem sido colocadas no "mer-
cado paralelo" que estd ocasionan-
do as dificuldades Para a Mannes-
mann. A Lei n.° 4.728, de 14 de ju-
iho de 1965, reconhecendoa exis-
tência •de emissöes de letras em
condicOes contrárias as normas ade-
quadas de financiamento possibili-
tou uma readaptação, nos seguin-
tes têrmos: "as emprêsas que, na
data da publicacäo desta Lei, tive-
rem em circulação cambiais corn
sua responsabilidade em condiçöes
proibidas por essa Lei, poderäo
ser autorizadas pelo Banco Central

1.a ccntinur a co1ocQo cam a ra-
ducão gradativa dos papëis em cir-
culação, desde que o requeiram corn
a indicacão do valor total dos ti-
tubs em circulação e a apresenta-
ção de proposta de sua liquidacão
( 2.0 do artigo 17). Permite ainda
a Lei que a emprêsa olereça aos
credores acOes ou cotas de capital,
em substituicão 'as letras.

Não foi, portanto, o fato de as le-
trs da Mannesmann terem sido

negociadas no mercado paralelo que
trouxe pânico aos tomadores, por-
que a prOpria Lei dá margem a
liquidaQãO. 0 que os deixou inquie-
tos e provocou reacöes de protesto
e de desagrado foi a notIcia pro-
palada pela emprêsa de que Os ti-
tubs emitidos não eram de sua
responsabilidade. 0 grande traba.
lho do General Salgueiro consistiu
em demonstrar que a diretoria da
emprCsa não estava alheia its emis-
sOes dêsses titulos.

Portanto, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, é 0 prOprio Ministro
que afirma ter o General Salgueiro
chegado 'a conclusão de que a di-
retoria da emprêsa não estava
alheia 'a emissäo dos tftulos. Quan-
to a esta referência tenho, também,
documentos comprobatOrios de que
a Diretoria da Mannesmann não
podia negar o seu conhecimento
do mercado paralelo; tenho cOpia
fotostática de avisos bancários da
praca do Rio de Janeiro, corn va-
lor dos titulos, o cedente, o seu
enderêo e o destinatärio: Cia. Si-
derürgica Mannesmann. Ha, por
exemplo, dois avisos bancários do
Banco Francês-Italiano, no valor
de Cr$ 500.000, dirigidos 'a Cia. Si-
derurgica Mannesmann; dois, do
Banco Boavista, também no valor
de Cr$ 500.000, dirigidos 'a Cia. Si-
derurgica Mannesmann Para 23 de
novembro; outro, do mesmo Banco,
no mesmo valor, corn vencirnento
Para 12 de dezembro; dois, do Ban-
co America, ambos no valor de Cr$
500.000, corn vencimento Para 30 de
mao de 1965.

Estou omitindo o nome dos to-
madores de titulos por não querer
envolvO-los nesta trama. Estou ía-
zend0 referCncia apenas aos nornes
dos Bancos que enviaram 'a direcao
da CSM os avisos de vencimento
dos titulos. Isto demonstra 'a so-
ciedade, que a Mannesmann estava
a par do mercado paralelo.

Continuando. Sr. Presidente. te-
mos aqui o Banco Andrade Ar-
iot, corn urn tiulo no valor de

Cr$ 500.000, a data da ernissão de
21-9-59, e o vencirnento do titulo
estd ilegIvel.

Outro, do Banco Andrade Arnot,
no valor de 500.000 mil cruzeiros -
Outro, de urn Banco da Capital, no
valor de 1 milhäo de cruzeiros. Ou-
tro, também de estabelecimento
bancdrio da Capital, corn vencimen-
to em 5-12-64. Urn tItulo do Banco
Almeida Magalhäes, corn aceite em
12-6-64 e vencimento em 11-12-64, no
valor de 1 milhão de cruzeiros; ou-
tro do valor de Cr 500.000, corn
vencimento em 14-6-64; outro de
2-0-63, do valor de 500. OCO mil cru-
zeiros, do Banco Ribeiro Junquei-
ra, S/A.

V. Exas. podem verificar que . a
CSM recebia o aviso de vencimento
dos titubos negociados no mercado
paralelo. Como pode esta empresa
alegar que os tItulos não erarn do
seu conhecimento? Mas, o mais gra-
ve ë que os diretores da Mannes-
mann, depois de cercados no inqué-
rito, chegaram a confessar que Os
titulos não eram de seu conheci-
mento. Se o prOprio Presidente Sig-
mund Weiss, em uma reanião da Di-
retoria, realizada no Barreiro, afir-
mou que a CSM estava lancando
"mao de numerdrios de origens di-
versas daquelas bancdrias, em vir-
tude do surto inflaciondrio que atra-
vessava 0 nosso Pais, dando como
vantajosa,para a Cia., a emissão dos
tItubos a juros 3, 4 e ate 5 0/6". Sern
conhecer bern o paralebo, por que
os alemãrs e a direção da Mannes-
mann entraram nesse mercado? E'
porque a taxa era maior do que a
dos ]3ancos que emprestavam aquela
ëpoca. Assirn, como sua expansão
não podia parar, porque eram
obras que podiam acarretar ate urn
colapso da empresa, lancaram mo
do paralebo, aguardarido que o
BNDE lhes fizesse 0 empréstirno ne-
cessário it expansão do parque si-
derUrgico do Barreiro. E, assirn,
tiverarn que lançar mao do paralebo
e corn o nurnerdrio obtido foi paga
tOda a expansão do conjunto do
Barreiro. Tudo isso negaram, no

Pr -
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princIpio. Mas, no inquërito presi-
dido pelo Gal. Airton, tOda a trama
foi desmantêlada. Agora, se o Go-
vêrno do Brasil fizer a rnenor con-
cessão ao grupo alemão, nOs pode-
remos acusá-lo de estar traindo a
nossa Pátria, de estar vendendo o
Brasil a estrangeiros que usaram
da boa-fe dos brasileiros, a estran-
geiros que enganaram o nosso Go-
vêrno e as nossas reparticoes pübli
cas, que iludiram Os tomadores
de titulo, que iludiram todo mun-
do. Agora, na hora de pagar, que-
rem enrolar Os tomadores de titu-
los da Mannesmann, corn uma pro-
posta irrisOria: pagamento do 50%,
corn 0 agravante de que, na pro-
posta enviada através do Itama-
rati, fala em credores de boa ou ma-
-fé. Como pode urn grupo dêsses
falar em boa-f6, quando futou bens
pertencentes aos brasileiros, Se 10-
cupletou? Enganou Os acionistas e
enganou o Govêrno. Como vamos
distinguir tomadores do tItulos de
boa ou má-M, se tenho conheci-
mento de que muitos dêsses toma-
dores são vidvas e Orfãos?

Tenho conbecimento de que tun
grupo de urn orfanato do Rio de
Janeiro, passou a ser liderado pelo
Padre Irineu Leopoldino, que se viu
obrigado a isso, por que, no meio
dêsses tomadores, ha sociedade de
assisténcia hospitalar. Pois bern,
certa epoca o Pe. Irineu, jd deses-
perado, levou a porta da Embaixa-
da Os Orfãos daquele orfanato que
havia investido dinheiro na Man-
nesmann. Esses órfãos, que forarn
as portas da Embaixada do Govêr-
no alernão reclamar o pão, quo lhes
estava sendo roubado, tiveram es-
sas mesmas portas fechadas para
eieS.

Por isso é que me apaixono por
ëste caso, Sr. Presidente. Por êste
e outros motivos é quo me vejo
obrigado a lutar contra êsse estado
de coisas. Não tenho prevençãO
contra capital estrangeiro. Não sou
jacobino. No que se ref ere ao nos-
so minério de ferro tenho sempre

manifestado a necessidade do in-
dustrializar o nosso minérlo, e isto
nao pode ser feito sOmente corn
as rnãos dos brasileiros. Fui, corn
o Deputado Batista Miranda, urn
dos porta-vozes, na Alernanha, de
urn projeto em quo os alemães vi-
riam explorar o nosso minério no
Brasil, e viriam juntar Os SOUS ca-
pitals ao•s nossos esforcos. Toria-
mos, então, a redencão da indüs-
tria mineira, corn a industrializacão
do noSso minério do ferro. Não sou
contra o capital estrangeiro e, prin-
cipalmente, contra a Alemanha. Te-
nho grande admiracão pelos ale-
rnães. Nos d o  s contatos quo
tive corn essa gente, dobrou-so o
rneu entusiasmo e a minha admi-
racão por ela. Mas isso não im-
pede quo eu venha v e r b o r a r
desta Tribuna, a acão maléfica do
alomãos que vioram ao Brasil en-
ganar a brasileiros, a Orfãos e viii.
vas, para invostir suas oconomi'as
nurna ernprêsa, corn benefIcio de f i-
nanciarnentos.

Querem agora pagar corn abati-
mento! E o sofrimonto e as apro-
ensöes dessas viivas e Orfãos, du-
rante moses e meses, a aguardar
urna ação do Govêrno brasileiro
junto ao grupo estrangeiro, para
rosgato dos titulos dos portaores
brasileiros?

Subi a esta Tribuna contonas do
vézes, muitas vezos corn riso do
mof a dos meus colegas, que näo
compreendiam minha obstinaqão,
quando aqui tratava da refinaria e
do oleoduto. Todos julgavarn que
fOsso urn empreendimento visionã-
rio. Mas, hoje, Sr. Presidente, pos-
so dizor quo minha obstinação, mi-
nha persistOncia, fez erguer nas cor-
canias de nossa Capital, em Betim,
a Ref maria de PotrOleo Gabriel
Passos. Ha poucos dias, foi reali-
zada em Betim, na terminal do
Oleoduto, a primeira exporiência e
a água iaqui chegou. 0 Oleoduto
esta terrninado e a Refinaria em
plena construção. Dentro em breve
teremos ambos.

Naquela época, Sr. Presidente,
cuantas vêzes contrariei Os colegas
desta Assernbléia, quantas vêzes fa-
lei para. urn Pleniirio vazio, como 0
de hoje; quantas vézes voltei ao
mesmo assunto, parecendo macante,
mas, hoje, apesar do não ser reco-
nhecido - e nunca espero êsso reco-
nhecimento 0 ernpreendimen-
to está al, vivo e patento, contri-
buindo decisivarnente para 0 de-
senvolvimento industrial da nossa
Pátria e do nosso Estado. Contri-
buirá do uma maneira tal, quo o
povo mineiro não podo calcular o
que representará, para o futuro, o
p10110 funcionarnento do nossa Re-
finaria. Não sabe o povo quo cêr-
ca de 400 indiistrias petroqulmicas
poderão se instalar em volta da
Refinaria. Mas, corn 0 me apaixonoi
pelos casos anterioros, também me
apaixonei por êste, pela causa dos
Orfãos, das viivas, dos tornadores
do titulos da Mannesmann; não os
potentados, rnas, os modestos tra-
balhadores, Os pequenos comerci-
antes quo pensavam estar roalizan-
do urn grande negOcio e muitas ye-
zos venderam sua inica proprieda-
de, sua prOpria casa, para investir
no, Mannesmann, porque aquela im-
portãncia ihes rendia juros do 5 a
6%. Por isto me apaixonoi polo de-
sespOro dêsses prejudicados. Pela
sua apreensão e, sobretudo, depois
de desenvolver êste tema, quando
entroi no ârnago da questão e von-
fiquei que fomos vItimas do urn
roubo, então procurei entender me-
lhor o problema.

Voltarei a esta Tribuna quantas
vCzes fOr necessário, para alertar
Os Governos do Estado e da RepU-
blica, porque em ültinia análise,
ambos são responsaveis pela solu-
cão déste problema, não a solucão
de pagar aos dilapicladores da nos-
sa economia, não sO a de pagar os
investiclores, mas urna solucão que
também possibilite a Cia. Siderir-
gica Mannesmann prosseguir corn
aquêle trabaiho do rodencão da
nossa indiistria e cooperar para 0

desenvolvimento da oconomia mi-
neira.

Com êste pensamefito doixo a
Tribuna, mas voltarei amanhã ou
depois, e não cessarei de falar en-
quanto o Govêrno do Estado ou da
Repiiblica não tomar brios, e farei
apélo, pois, realmento, é urna no-
cessidade reaver o quo pertence ao
Brasil e aos brasiieiros.

- Esgotada a hora destinada a
La Parte da Reunião, passa-se a

2.' PARTE DA ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE - Votação,
em l.° discussão, do Projeto n.Q
3.582/66, do Sr. Governador do
Estado, o qual cnia a Es cola do
Belas Artes o Artos Graficas do
Belo Horizonte o contém outras
providências.

Em discussão. Não ha oradoros
inscritos. Encerro a discussão.

Em votacão. Os Srs. Deputados
quo o aprovarn queiram conservar-
-so corno so encontram. (Pausa).
Poi aprovado.

- As ComissOes do Justica, do
Educação e do Finiancas.

3 4 discussão do Projoto n.° 3.487/
/65, do Sr. Governador do Estado,
que dispOo sObre doacao do imO-
vel ao "Lar Betãnia".

- A Comissão do Financas opina
pela aprovacão do Projeto.

Em discussäo. Não ha oradores
inscritos. Encerro a d.iscussão.

Em votacão. Os Srs. Deputados
quo o aprovarn queiraln conservar-
-Se como se encontram. (Pausa).
Foi aprovado.

- A Cornissão do Redacão.
Votacão, em l.a discussão, do Pro-

jeto n.° 3.578/66, do Sr. Paulino
Cicero, o qual dá denominacao ao
Ginásio Estadual de AntOnio Dias.

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

Em votacão. Os Srs. Deputados
cue o aprovam queiram conservar-
-so como se encontram. (Pausa).
Foi aprovado.

- A Comissão do Justica.
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1.0 discussâo do Projeto n.° 3579/
/66, do Sr. Ledo Borges, 0 qual de-
clara de uti}idade püblica o DiretO-
rio Central dos Estudantes da Uni-
versidade CatOlica de Minas Gerais.

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

Em votacão. Os Srs. Deputados
que 0 aprovam queiram conservar-
-se como se encontram. (Pausa).
P01 aprovado.

- A Comissão de Justica:

2.a discussã0 do Projeto n.° 3.557/
/66, do Sr. Jairo Magalhães, o qual
reconhece de utilidade püblica a
Fundacão Serdfica de Educacão da
ParOquia de Nossa Senhora de
Pompéia, corn sede no municipio de
Belo Horizonte.

- A' Comissão de Justica opina

- A seguir o Sr. Presidente sub-
mete 'a 2.0 discussão e votacão, ca-
da um de sua vez, artigo por ar-
tigo, sendo aprovados, sem deba-
tes, Os seguintes Projetos:

- A Cornissão de Justica.

2.0 discussão do Projeto n.c 3.558/
66, do Sr. Manoel Costa, o qual
dã a denominação de "Professor
Fdbregas" ao Ginásio Estadual da
cidade de Lurnindrias.

- A Cornissão de Justica.

2. 1 discussão do Projeto n.° 3.562/
66, do Cr. Cicero Dumont, o qual
reconhece de utilidade püblica o
Centro Educacional de Belo Hori-
zonte.

- A Comissão de Justica.

2.a discussão do Projeto n.° 3.565/
66, do Sr. Wilson Modesto, o qual
da a denominação de "Presidente
Jcão Pinheiro" ao Gindsio Estadual
de Santos Dumont.

- A Comissão de Justica.

Em 3•0 discussão e votacão são
aprovados, a seguir, sem debates,

cada urn de sua vez, Os seguintes
Projetos:

Projeto n.° 3.434/65, do Sr. Joa-
quim de Mello Freire, o qual auto-
riza o Poder Executivo a fazer doa-
cão de terreno 'a Cooperativa de Ca-
feicult.ores de Passos.

- A Comissão de Redacao.
Projeto n. 9 3.542/66, do Sr. Jairo

Magalhães, o qual concede o titulo
de "Cidadão Honorário de Minas
Gerais", aos Engenheiros Orfila Li-
ma dos Santos e Geonisio Carvaiho
Barroso.

- A Comissão de Redação.

O SR. PRESIDENTE:
Discussão do Projeto n.° 3.521/

/66 (Resolucão), do Sr. Cicero ,Du-
mont, o qual dispöe sObre a trarni-
tacão dos projetos de iniciativa do
Poder Executivo, nos têrmos do Art.
29, da Constituição do Estado, corn
a nova redacão que Ihe foj dada pe-
Ia Lei Cönstitucionál n.9 14, de 9
de dezembro de 1965.

- A Comissão Executiva opina
pela aprovacão do projeto, nos têr-
mos do Substitutivo e das Ernendas
que apresenta.

Em discussão. Na0 ha oradores
inscritos.

A Mesa deixa de encerrar a dis-
cussão do Projeto n.° 3.521, dando
prosseguimento it mesma, na prO-
xirna Reunião, em virtude do Art.
173, do Regimefito Interno.

PROJETOS EM 34 DISCUSSAO

- Logo depois, o Sr. Presidente
submete a 34 discussão e votacão,
cada um de sua vez, Os Proj etos
abaixo, os quais são aprovados, sem
debates:

Projeto n.° 861/64, do Sr. João
Belo, o qual declara de utilidade pü-
bilca a Associação de Protecão 'a
Maternidade e a Infãncia de Tom-
bos.

Projeto n.° 1.433/65, do Sr. Flo-
rivaldo Dias, o qual autoriza 0 Po-
der Executivo a perrnutar terreno
corn a Prefeitura de Aimorés.

Projeto n.° 3.161/65, do Sr. José

Maria Magalhãe, b qual autoriza
o Govêrno do Estado a doar urn
terreno, no bairro Santa Euigêflia
ou adjacências, em Belo Horizon-
te, ao Conseiho Particular da So-
ciedade de São Vicente de Paulo
da ParOquia de Santa Efigênia.

Projeto n.° 3.435/65, do Sr. Joa-
quim de Mello Freire, o qual decla-
ra de utilidade püblica a Santa Casa
de Misericdrdia de Muzambj.nho.

Projeto n.9 3.501/66, do Sr. João
Luiz de Freitas, 0 qual da a deno-
niinacão de "Dom José Gaspar" ao
Colegio Estadual de Araxd.

Projeto n.° 3.551/66, da Sra . Mar-
ta Nair Monteiro, que declara de
utilidade püblica a Sociedade Edu-
eadora Cura D'Ars Ltda., corn sede
em Belo Horizonte.

Projeto n.o 3.553/66, do Sr. Leão
Borges, 0 qual da denominacao a
estabelecimento de ensino prima-
rio em Uberaba.

Projeto fl.0 3.554/66, do Sr. João
Navarro, o qual considera de utili-
dade püblica o "Lions Clube" de
Guaxupe, sediado no mesmo Mimi-
cIpio.

Projeto n.° 3.555/66, do Sr. Car-
los Eloy, o qual da denominação a
Grupo Escolar em Cruzilia.

- A Comissão de Redacão.

ENCERRAMENTO

0 SR. PRESIDENTE - Esgotada
a matéria constante da pauta e não
havefld0 oradores iflscritos, a Mesa
encerra a Reunião e convoca os
Srs. Deputados para a Orduiária
de amarthã, 'as 14,00 horas, corn a
seguinte Ordem do Dia:

ORDEM DO DIA

19-4-66

1.4 Parte

Das 14 'as 15 horas:

Homeriagem a mernOria de GE-
TTLIQ PQRNELLES VAR.GAS,

Das 15 'as 16 horas:

Discussao e votação de pareceres,
requerimentos, comunicaçôes e in-
dicaçoes.

Discussão e votação de redaçOes
finals.

2.a Parte

Das 16 as 18 horas:

2. discussão do Projeto n.° 2.612/
/65, do Sr. Governador do Estado,
o qual cria Colégio Normal Oficial
anexo no Ginásio Estadual "Virgi-
nia da Gama Salgado", de Pocos de
Caldas.

Prosseguirnento da discussão do
Projeto n.° 3.521/66 (Resolução), do
Sr. Cicero Dumont, o qual dispôe
sôbre a tramitação dos projetos de
iniciativa do Poder Executivo, nos
têrmos do Artigo 29, da Constitui-
cão do Estado, corn a nova redaçao
que Ihe fol dada pela Lei Constitu-
cional fl.0 14, de 9 de dezembro de
1965.

1. discussão do Projeto n. p 3.583/
/66, do Sr. José de Castro, o qual
dá denorninação de "Dr. Julio Bar-
reto Aguiar" 'a Unidade Sanitdria"
de Carmo do Rio Ciaro.

1. discussão do Projeto n.° 3.584/
166, do Sr. Carlos Eloy, 0 qual dd
ao Forum da cidade de Entre Rios
do Minas a denominaçao de Cel.
Joaquirn Rezende.

1. discussão do Proj eto n.° 3.587/
/66, do Sr João Bosco, o qual dis-
pOe sObre a extinção da FRIMISA
S/A - Sociedade de Economia Mis-
ta, e sObre a destinação de seu
patrimônio,

1.4 discussão do Projeto n.9 3.588/
/66, do Sr. Domingos JOrio, o qual
dd a Escola Infantil Combinada da
cidade de Bicas o nome de "LeonO-
frica Coelho Silva".

2.a discussão do Proj eto n.° 3.550/
/66, do Sr. José de Castro, o qual
d a a denominaçao de "C e I.
Aniceto de Barros" ao POsto de Hi-
giene de Santa Cruz do Escalvado.

2.4 discussão do Projet0 fl.0 3.563/
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/66, do Sr. Manoel Costa, o qual dá
a denomlnacão de "Dorn Othon
Motta" ao Colégio Normal Oficial
da cidade de Conceiqäo do Rio
Verde.

2.a discussão do Projeto n.9 3.571/
/66, do Sr. Jarbas Medeiros, 0 qual
reccnhece de utilidade püblica o
Conseiho Particular da Sociedade
de São Vicente de Paulo, de São
Gonqalo do Sapucal.

3.kL discussãO do Projeto fl.0 3.569/
/66 (Resolucão), do Sr. Ledo Bor-
ges, o qual revoga Os pardgraios 2.1
e 3.° do Art. 4.0 da Resolução n.
735/65.

- 0 Sr. Presidente convoca, am-
da, para a Extraordinária do mes-
mo dia, 'as 20,30 horas, corn a se-
guinte Ordem do Dia:

ORDEM DO DIA
Reunião Extraordinária

19-4-66
As 20,30 horas:
Discussão dos vetos totals opos-

tos its Proposicöes de Lei n°s.:

2.806, que autorisa o Govêrno do
Estado a construir uma estrada de
rodagem que liga as localidades
de Santo AntOnio do Rio Abaixo e
Goiaba.

2.807, que determina a construcão
de urn Asilo de Amparo 'a Veihice
em Belo Horizonte.

2.814, que autoriza o Govêrno do
Estado a construir uma ponte sO-
bre o Rio Santana, na cidade de
Abre Campo.

2.820, que autoriza o Govêrno do
Estado a receber, em doacão, o
acervo do Ginásio "Imaculada Con-
ceição", de Pedro Leopoldo.

2.825, que autoriza o Govêrno do
Estado a encampar a estrada Th-
paciguara - Ponte Afonso Pena.

- Levanta-se a Reunião.

SUMARIO: - Comparethnento -
Ata - Expediente: Oficio no 1.044
e Radiograma - Homenagem 'a
rnemOria do ex-Presidente Getülio
Dornelles Vargas - Discursos dos
Srs. Maurilio Cambraia, Salim
Nacur, Cicero Dumont, Paulino
Cicero, Homero Santos e Waldo-
miro LObo - Palavras do Sr.
Presidente - Discussão e Vota-
cS de ProposicOes - Palavras
do Sr. Presidente - QuestOes de
Ordem - Discussão de Requeri-
mento n q 1.175, do Sr. Cicero Du-
mont - QuestOes de Ordem -
Verificação de "quorum" - Ques-
tao de Ordem e Requerimento do
Sr. Geraldo Qu.intao - Discursos
dos Srs. José Maria Magalhäes,
Waldomiro Lôbo, João Bôsco, Pin-
to Coelho, Anibal Teixeira, Athos
Vieira de Andrade e Geraldo Quin.
tao - 2o. Parte da Ordem do Dia
- 2." discussão do Projeto n.°
2.612 - Prosseguimento da dis-
cussão do Projeto n.° 3.521 (Reso-
lução) - Discurso do Sr. Cicero
Dumont - 1 . 0 discussão do Pro-
jeto n.° 3.583 - Discursos dos
Srs. Anuar Fares e Salim Nacur
- I., discussão dos Projetos nos.
3.584, 3.587 e 3.588 - 2." discus-
são dos Projetos ncs. 3.550, 3.563
e 3.571 - 3.' discussão do Proje-
to ri.9 3.569 - Encerramento -
Ordem do Dia.

COMPARECIMENTO
- As 14,11 horas, comparecem Os

Srs. :-
Bonifácjo 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 - Artur
Fagundes - Ataliba Mendes -
Athos Vieira de Andrade - Augus-
to Zenum - Aureliano Chaves -
Batista Miranda - Benedit 0 Xavier
- Carlos Eloy - Carlos Megale -
Cicero Dumont - Dalton Canabra-
va - Daniel de Barros - Délson
Scarano - Dermeval Pimenta Fi-
iho - Expedito Tavares - Florival-
do Dias - Geraldo Quintão - Go-
mes Moreira. - Hermelindo Paixão
- Homero Santos - Hugo Castelo
Branco - Ibrahim Abi-Ackel - Jai-
ro Magalhaes - Jarbas Medeiros -
Jehovah Santos - Jorge Vargas -
João BOsco - João Luiz de Carva-
iho - João Vaz - Joaquim de Me.
10 Freire - José de Castro - José
de Castro Botelho - José Lui.z Bac-
carini - José Maria Magalhaes -
Ladislau Sales - Lélis Chaves -
Lourival Brasil - Lücio de Sousa
Cruz - Maurilio Cambraia - Luiz
Junqueira - Manoel Costa - Ma-
ria Pena - Marta Nair Monteiro -
Martins Silveira - Nicanor Arman-
do - Nunes Coelho - Odilon Ro-
drigues - Orlando Sol - Paulino
Cicero - Fires da Luz - Raymun-
do Albergaria - Raul Fernandes -
Salim Nacur - Ulysses Escobar -
Valdir Melgaco - Waldir Morato
- Waldomiro LObo - Walthon
Gdulart - Wilson Chaves - Wil-
son Modesto - Wilson de Paiva
Wilson Tanur,

558' Wunilo, Ordinária da AssenijMéia Legislativa, abs
19 de abril de 1966

PRESIDENCIA DO SR. BONIFACIO DE ANDRADA
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- Corn a presença de 75 Srs. De-

putados, o Sr. Presidente declara
aberta a Reunião.

ATA

- 0 SR. WALDIR MORATO -
(2.0 Secretdrio "ad-hoc") - Froce-
de a leitura da Ata da Reunião an-
terior, a qual é aprovada, sem res-
tricoes.

EXPEDIENTE

o SR. JOAO NAVARRO - (1.9
Secretdrio) - Lê Expediente cons-
tante da seguinte matéria:

OFICIO N.° 1.044

Belo Horizonte, 11 de abril de
1966.

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

Acusando o recebirnento de sua
carta de 9 de marco ültimo, em que
Vossa Excelência me transmite têr-
nios de correspondência que ihe foi
dirigida pelo Senhor Alberto Sebas-
tião de Oliveira, Prefeito Munici-
pal de São João do Oriente, venho
ccjmunicar-lhe que recomendei o
exame do assunto ao Orgão corn-
petente.

Sirvo-me do ensejo para reno-
var-lhe as expressöes de todo 0
meu aprêço e consideraçao.

Israel Pinheiro Governador do
Estado de Minas Gerais.

- Ciente. Publicar.

RADIOGRAIVIA

Palácio, 11 de abril de 1966 -
09,00 h.

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

Acusando recebimento corn aprê-
cc sua carta 5 do corrente vg a res-
peito fates ocorridos Conseiheiro
Pena vg venho comunicar-ihe reco-
mendei exame assunto pt Cordlais

audaçöes pt

Israel Pinheiro, Governador do
Estado.

- Ciente - Publicar.
- Passa-se a

HOMENAGEM A MEMORIA DO
EX-PRESIDENTE GETtrL10

DORNELLES VARGAS

O SR. PRESIDENTE - Esta Reu-
nião, na sua prirneira hora, se desti-
na a homenagear a mernOria do ía-
lecido Presidente Getülio Dornelles
Vargas, em virtude do Requerimen-
to do ilustre Deputado Waldemiro
L6boj aprevade na Reuniãe anterior,
Assirn sendo, a Mesa vai passar
a esta determinacão do Plendrio.

Tern a palavra e Sr. Deputado
Maurulio Cambraia.

O SR. MAURtLIO CAMBRAIA -
Sr. Presidente, Srs. Deputados.

A Assembidia Legislativa, não fal-
tando hoje a urna velha praxe que
se incorpora a sua histOria, come
uma das suas mais nobres tradi-
cOes, que é a de reverenciar a memO-
na daqueles que, em vida, pele seu
trabaiho, pela sua vooacão politica
e pela sua luta nos altos postos
da politica do pals, rnuito puderam
dar de si ao progresse e ao bern
do Brasil, homenageia, hoje,a me-
mOna daquele que, por muito anos,
ocupou a chefia do Executive Fe-
deral de nossa pdtria, Getülio Don-
nelles Vargas.

Cumprindo u m a determinação
do Lider Au r eli a no Chaves,
venho a esta Tribuna, em no-
me da Bancada da ex-UDN para,
corn a minha medesta palavra, fa-
lar per êste grupo corn assento nes-
ta Casa que, hoje, também se filia
aos nossos ilustre Celegas, quando
a Assembldia Legislativa de Minas
se lembra de Getülio Vargas no dia
em que êle, se vivo estivesse am-
da, completaria seu 82. 0 aniversd-
rio, homenageande a sua memOria.
A presença de urn repesentante da
ex-UDN, nesta Tnibuna, falando em
nome de seu ex-Partido, na home-
nagem it memOria de Getülio Var-
gas, pode parecer urn atitude, at

certO ponto, pouco sincera, uma vez
que foi de mernbros da IJDN que
Vargas, em seu Govêrno, teve major
vigilãncia, major eposicão. Mas,
e precise que, nesta hera, digarnos
daqueleS que foram udenistas ate
ontem - deixando de s6-lo per fOr-
ça de urna disposição do Govêrno
RevolUcioflánio - que tinham, e am-
da tern tal vocaçãe para a politica
de oposição, que, rnuitas vézes, che-
gem a criticar Os prOprios gover-
nes udenistas. Não precisarnos ir
muito lenge. Basta, para cenfir-
mar nossas palavras, que citemos
urn exempbo bern perte de nOs e
ainda bern presente, que d o Depu-
tado José Maria Magalhães que,
sendo udenista, forinou-se na opo-
sicãe ao Gevêrno do Sr. Maga
lhães Pinto. Pederlamos, ainda, ci-
tar outros exernples, de que nos
dispensarnos. Mas, Sr. Presidente,
Srs. Deputades, esta Casa nãe p0-
deria faltar, nesta hemenagem que
hoje se presta a memOria de Var-
gas, corn o apolo de todos. E acredi-
to mesmo que esta homenagem del-
xa aquele aspecto purarnente ferma-
listico e aparente das selenidades
come esta, para imbuir-se, isto sirn,
de urn sentimento s6r!o e real de
todos nOs que, nesta hera, deseja-
mes, de fate, cern o nosso senti-
mento de brasileires, veltando as
nossas vistas ae passade, vivendo
o presente histOrice e olhando 0
futuro para, cern os flosses senti-
mentes globais, não criticarmos,
mas falarmos afirmativamente do
ex-Presidente Getüljo Vargas. He.
mem amado per uns e odiado per
outres, merecendo de uns antipa-
tia e de outros a simpatia, deve ter
side Getülie Vargas, uma das f 1-
guras mais pelérnicas das que re-
gistra a nossa histOria. Precisamos,
isto é mesmo urn dever, rece-
nhecer, mais urna vez, que, se Ge-
Who realizeu em nosse Pals urn
governe muitas vêzes combatido e
ao qual se faziam restricOes, as ye-
zes fortes, teve também e seu Ge-
verne aqueles rnéritos, aqueles pen-
tos positives que, somados, pode-

rae pesar mais do que es pontes
negatives. Basta que citemes 0 as-
pecto concrete e que ficou registra-
do na histOria do Gevêrno Var-
gas que, em linhas gerais, apre.
sentou para e Brasil e para 0 rnun-
do dois aspectos de fundamen-
tal importãncia: firmou-se Vargas,
na sua administracao, per urn na-
cienalisme econOrnico pure e
uma p oil t 1 c a profundarnente
social. Assim é que, :a.o mes-
mo tempo, ante o inconforrnismo
de muitos, mas, apoiado também
per imensa cerrente da opinião pU-
blica, iniciou e leveu avante, no
Brasil, uma grande ebra de refer-
mas sociais. A Legislacãe Traba-
ihista, o COdigo de Minas e de
Aguas, a Petrebrds, e tantas ml-
ciativas mais que integraram as
obras definitivas de govêrno, em
nessa terra, foram levadas a efei-
to per GetUlie Vargas. Era urn ho-
mern, sem dUvida, centrovertido,
xmas, na verdade, a figura de ho-
mem calmo e prefundamente preo-
cupado corn o progresso e corn a
justica social no Brasil, ate mes-
me naquela épeca em que Vargas,
talvez per urn equlveco, eu cami-,
nhando certe, volvia as suas vistas
e demonstrava a sua simpatia jior
aquelas potOncias unitdrias corno a
Itdlia, Alemanha e eutras. Mas,
Vargas, apesar de ser chamado, em
nossa terra, de govêrno ditatonial,
nunca soube, na verdade, ser dita-
dor, na expressão de crueldade que,
muitas vêzes, tern tais governos.
Vargas soube, na hera exata, defi-
fir e cobocar-se contra aquelas mes-
ns petências que admirara em
ostensiva manifestacão pUblica pa-
ra, a par de sua obra, garantir ao
Brasil a sua liberdade quando, au-
ando-se ae grande pals norte-ame-
nicane, seube Vargas celocar-se,
corn tOda a nacão brasileira, con-
tràniamente a Alernanha e a Itdlia,
na Segunda Guerra Mundial e asse-
gurar, corn o nosso concurse, a con-
tnibuicão de nessas fOrcas àquela
meta tao abmejada, e pela qual
tantas lutaram. E per isto que, se
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ontem combatlamos Getililo Var-
gas, näo o fazIarnos sistern'atica-
mente, não o faziarnos ilimitada
mente, não o faziarnos incondicio-
nalmente. Nós o combatiamos pelo
dever democrático que tinhamos
qualndo nos tornarnos oposicão,
porque nenhum govêrno democrá-
tico pode, realmenté, funcionar
sem a importante peca da oposi-
cao.

Estarnos, aqui, hoje, para horpe-
nagear, corn sinceridade, a me-
mOna daquele h o me m que teve
corno urn dos seus méritos o do
impodir que, no seu Govêrno, se
implantasse o terrIvel credo ver-
meiho. Não tivesse êle tornado a
frente na conduta dos trabaihado-
res brasileiros, na polItica social,
talvez muito cedo tivOssemos para
o Brasil o domInio da Russia Ver-
meiha. A obra meritOria e positiva
do Vargas estamos aqui hoje aplau-
dindo e não o fazernos apenas por-
que Getülio Vargas so encontra ho-
je no rol daqueles que merecem a
nossa piedade, o nosso respeito.
Não nos apiedamos déle. Reveren..
aiamos a sua rnemOria relembrando
as obras positivas do seu Govêrno
e dizendo que a UDN, que o comba-
teu no intuito do colaborar, tarn-
bOrn sentiu pesar e emocão quando
o -Presidente assumiu a atitude da-
quele gesto supremo. Reconbece-
mos todos mis sua obra grandiosa,
benfazeja, que ficou plantada corn
resultados permanentes para o nos-
so Brasil. (Palmas).

0 SR. PRESIDENTE - Corn a
palavra o Sr. Deputado Salim Na-
cur.
'0 SR. SALIM NACUR - Sr.-Pre-
sidente,. Srs. Deputados, no dia do
hoje esta Casa dedica o seu pri-
meiro expediente a hornenagear
unia das mais iTustres figuras dêste
Brasil, homem que tracou, atravOs
da sua Vida poiltica, pdginas inde-
lOveis da nossa, HistOria. Quando
se fizer defintivamente a anélise da
Vida politica de Getülio Vargas, ha-
yra de se dolimitaX a Hitoria des

te nosso Pals em 3 periodos: o pni-
meiro, antes do Getülio Vargas; o
segundo, durante o Govêrno de Ge-
tülio, e 0 terceiro apOs êste Go-
vérno. A hornenagem que, neste
momento, prestarnos a Getülio Var-
gas é urna con.tiguraçã-o daquilo quo
todo viandante comprova atravOs
dOsse imenso territOrjo brasileiro.
Não ha lugarejo, não he vila, não
hd cidade onde o povo näo tenha
perpetuado o norne de Getülio Var-
gas numa praca ou numa rua. Es-
t. al, Sr. Presidente, urn dado de
quo os historiadores terão que lan-
car mao para entender a filosofia
do povo brasileiro quando se trata
do poiltica. Se é bern verdade quo
alguxis o tomaram como ditador,
não 0 menos verdade que teve êle
sensibilidade bastante quando, aper-
cebendo-se da vontade dêste povo
do disputar nas urnas 0 destino po-
litico do nosso Pals, fez corn quo o
povo se pronunciasse. Então, logo
apOs o regresso das FOrças Expe-
dicionárias Brasiloiras, quo no ye-
iho Mundo deram o seu sangue em
prol da dernocracia, GetUlio Vargas
fez corn que o povo tivesse liberda-
do e, atravOs das urnas, escoihesse o
seu destino. E qual foi a resposta
dêsse mesmo povo em r1acão a
GetUlio Vargas? Viu êle s&u norne
sufragado por todos os Estados da
Fe.deracao. Eis al urn atestado in-
delOvel. Eis al a prova de que êle,
duranto o seu Govêrno, soube cati-
var a admiracao de seus patrIcios
porque, de outra maneira, fOsse êle
realmente urn ditador cruel, esteja-
mos certos de quo êste eleitor quo
sabe analisar, ëste eleitor que sabo
julgar, ter-lhe-.ia dado uma resposta
diversa. Aqui trago a minha soli-
dariedade, a minha homenagem que
hoje se presta a êsse vulto da nos-
sa HistOria, a Osse vulto que real-
mente procurou projetar interna-
cionalmente o nome do Brasil, dan-
do inlcio a era siderürgica, e mais,
fazendo corn quo as classes assala-
riadas tivessem direito garantido
na Constituicão. Estes fatos,, Sr.
Presidento seniam o bastante -para

quo esta Casa do Povo prestasse
omenagens a Getülio Vargas. (Pal-

mas).
o SR. PRESIDENTE - Corn a

palavra o Sr. Cicero Dumont.
o SR. CtCERO DtJMONT - Sr.

presidente, Srs. Deputados. Reve-
renciamOS hoje, mais urna vez, a
memOria do ex-Presidente Getülio
Vargas. Ao faze-b, é born que se
relembrern os aspectos positivos da
sua atuacão na vida püblica brasi-
leira e no concerto das NaçOes. Ho-
mern discutido no seu tempo, corn-
batido veemente por uns, 0 seguido
iricondiciorialmente p o r outros,
marcou S. Exa. a sua atividade po-
Utica como urn devotado a Vida pü-
blica nacional.

P.artindo na crista de uma Revo-
Iução, depois de ter sorvido como
LIder do Govêrno o Ministro da Fa-
zenda de então, S. Exa. foi leva-
do a curul presidencial o ali de-
senvolveu tôdas as atividades pos-
sIveis a sua atuante personalidade.

Assis Chateaubriand, em artigo ha
algum tempo publicado, chamava a
atenção da opinião püblica para o
contraste entre a suavidade possoal
de Getülio Vargas e a agressividado
do suas idOias no campo da renova-
cão. De fato, jci se aproveitando a
perspectiva do tempo e sobretudo a
sombra da morte, que apaga res-
sentimentos e acrisola sOntimen-
tos de justiça nos mortais, pode-
mos destacar, como crOditos a po-
Utica e a atividade de Getülio Var-
gas, pontos realinente rolevantes da
vida brasileira.

Podernos dizer, como Plinio Sal-
gado a propOsito de outra persona-
lidade, que Getülio Vargas foi urn
medium da raga. Do fato, S. Exa.
captava, por fôrcas mediünicas,
telüricas ou outras forças misterio-
sas quaisquer, o sentimento do po-
vo, corno poucos homens pUblicos
no Brasil lograram fazd-lo ate hoje.
Por isto, podemos chamd-lo, corn
justiça, e sem oxagero, urn dos in-
tOrpretes dos anseios populares.

Getulio Vargas, na sua atividade

pUbbica, deu urn relêvo extraordi-
ndnio a independência politica da
nossa Pdtria. Preocupava-se - e
muito - nao sO corn a nossa au-
tonomia polItica, corn a nossa so-
berania no concerto continental.
mas tarnbOm na ordern mundial.

Vargas, desde logo, - e nisto an-
tecipou-se a muitos de seus patrf-
cios - verificou que a independén-
cia poiltica sem uma fundamenta-
çao econOrnica era urna semi-inde-
pendéncia quo não correspondia
fern aos anseios, nem a generosi-
dade do seu povo. Lançou-se entao
a tarefa do dar ao Brasil Os funda-
mentos necessdrios para sua eman -
cipação econômica. Basta olharrnos
a Usina de Volta Redonda onde, pe-
la primeira vez, no Brasil, se pro-
curou lançar, em térmos de gran-
deza nacional e de independência
econCmi:ca, a atividade industrial
bdsica para o Brasil. Volta Redon-
da, que nasceu grande corn Getü-
lie, tern-se tornado major atravOs
dos tempos e, na medida ern que o
progresso avassala o rnundo, mais
so torna atual, essencial e decisiva
aquela iniciativa do ez-Presidente'
cia Repdblica.

Mas, não foi sO no tociante as
atividades industriais quo Getülio
so preocupou para dar base eco-
nOmica a nossa independência p0-
utica; ebe tambOrn cuidou da poll-
tica do subsobo em nossa Pátnia.
Foi no seu Governo, quando era Mi-
nistro da Agricultura o atuab Minis-
tro Ca Viacao e Obras Püblicas,
Juarez Tdvora, que, pela pnimeira
vez, o Brasil considerou distinto o
solo do subsobo e deu a proprieda-
de sub-superficiária urna discipil-
nação legal.

E, na rnedida em quo as tempos
vem correndo, verifica-se o acêrto
dessa medida sdbia daquebo Govêr-
o e, hoje, ela é urn dos imperati -

vos do nosso progresso, pois, atra-
yes do reexarne e da reformulação
politica do subsobo, cniados pelo
Govèrno GetUliq.,,.,Vargas, ternos ob-
tido mais produtividade, rnais rez-
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tabiidade e mais recursos na ex-
ploracão de nossa riqueza mineral,
que é inesgotavel.

Mas, 0 ponto das atividades go-
veriiamentais de GetUlio Vargas foi
a dimensão e a amplitude que êle
deu a uma legislacão social em-
brionária. Ao assumir o Govêrno
em 1930, ja tmnhamos o ernbrião de
uma legisl.ação social, mas esta era
acanhada e restrita. Getülio Var-
gas, compreendendo o alcance des-
se instituto, deu-lhe proporcOes e
grandeza e, com isto, conseguiu ar-
regimentar as forcas laboracionis-
tas do Pals, dando-lhes urn "status"
legal e urn "status" polItico. Dal
carninhou para fortalecer a politi-
ca sindicalista que tantos serviQos
tern prestado ao nosso Pals, a des-
peito de ter, rnomentãneamente, si-
do distorcida nas suas finalidades
e na sua instrumentalidade por
muitos que se dizem adeptos de
Getülio, mas não souberam, como
Ole, compreender e respeitar- as fi-
nalidades da politica que Ole criou.
Corn a sua legislação social, Ole
não apenas marcava urn ponto pa-
ra o Brasil na legislacão do mun-
do rnas evitava, sobretudo, que as
I Orças operdrias do Brasil cais-
sem nas mãos dos agitadores co-
munistas. Evitava corn isso que a
paz brasileira fOsse perturbada, co-
mo também o regime de liberda-
de do mundo.

Na ordem juridica. Getülio Var-
gas deu urn incrernento nOvo ao
Brasil. Foi em 1938 ou 1939 que
Ole dotou o Brasil de duas peças
fund;amentais na clistribuição da

justiça.
Foi Ole quern decretou e promul-

gou o COdigo do Processo Civil,
bern corno o COdigo do Processo
Penal, dois instrumentos
reformistas de desenvolvimento da
técnica de distribuir justica. In-
troduziu o GovOrno de Getülio Var-
gas, nessas duas pecas, aquelas que
ainda hoje são novidades das mais
justas na distribuição da justica,
e uma delas ë a supressão da for-
malidade.

Assim, Sr. Presidente, num re-
sumo rápido, nOs pudemos analisar
o GovOrno de GetUlio Vargas e pu-
demos, por outro lado, não pesar
aqueles pontos que näo foram cor-
respondenternente positivos, porque
ninguëm neste rnundo pode exercer
uma atividade que Se configure,
apenas, pelo lado criador e pelo me-
lhor lado.

Assim, Sr. Presidente, quando
hornenageamos a mernOria de Ge-
tülio Vargas, calamos a nossa voz
corn relacão ao problema a que me
referi, para nos fixarmos n-a gran-
deza de sua atividade. Aproveita-
mos a distãncia do tempo para fa-
lar sôbre essa grande persona-
lidade, para retificar juIzos que a
paixão rnornentânea, as vOzes, leva
muitos a pensar erradarnente sôbre
determinada pessoa.

Assim, pois, pudernos, nesta opor-
tunidade, nesta Solenidade, mais
uma yes declarar que Vargas foi
urn autOntico intérprete da raga
brasileira,. (Palmas).

o SR. PRESIDENTE - Tern a
palavra o Sr. Deputado Paulino Ci-
cero.

O SR. PAULINO CICERO - Sr.
Presidente, Srs. Deputados.

Nesta Reuriião em que a-Assem-
bléia mineira consagra a ua pri-
meira parte do Expediente a come-
moracão da mernOria do inesqueci-
vel Presidente GetUlio Vargas, não
poderia faltar a palavra de urn
mernbro da Bancada do ex-PSP, pa-
ra solidarizar-se corn estas homena-
gens, trazendo o seu carinho e o seu
aprOço a rnern6ria do grande bra-
sileiro que tombou em holocausto
aos superiores interêsses da gente
brasileira. Hornens ha, como Ge-
tUlio Vargas, cuja vida ë marcada
por uma verdadeira compreensão
dos problernas do povo. Desde a
sua mocidade, teve as suas vistas
voltadas para aqueles problernas
que rnais angustiav.am o povo bra-
sileiro. Foi elevado a suprerna Ma-
gistratura da Nacão, a cavaleiro de
uma revolucão que deixou corno
aldo, para a histOria brasileira to-

da urns reformulação do processo
politico. Queiram ou não queiram
os historiadores, haverd sempre nos
compOndios de histOria que divi-
dir-se o Brasil republicano em duas
fases distintas: aquela que foi ate
1930 e, a outra, de Vargas, ate os
riossos dias. A sua compreensão
dos problemas do povo, a agude-
za do seu olhar para penetrar tOda
urna gama cornplexa de estrutras
a afligir urna Nacao, a sua frieza
em tomar decisOes em favor do in-
terOsse do povo, embora, muitas ye-
zes, em detrimento de interêsses
pessoais ou de grupos, a sua cora-
gem, culmiriando na ültima hora,
no gesto extrerno para tomar solu-
cOes condizentes corn a nossa estru-
tura, tudo isso o coloca dentro de
urn taberndculo que ha de ser re-
verenciado pelos anos em bra, por
todos Os brasileiros preocupados
corn os altos problemas nacionais.

Vargas, Sr. Presidente, Srs. De-
putadoS, corno se não houvesse bas-
tado tOda dedicaçao que, ao longo
dos seus anos, revelou para corn a
situacäo brasileira, deixou, na sua
carta-testamento, urns andlise su-
cinta, mas profundamente cruel e
verdadeira dos problemas princi-
pais que estavarn a entravar nosso
progresso. Quando, nurn gesto ex-
tremo, falou dos grupos econômi-
cos, que desfiguravarn a econornia
nacional, larnentando os desequill-
brios regionais, e mais que isto, Os
desequilibrios visiveis entre a nos-
sa economia subdesenvolvida e
aquelas dos paises industrializados,
S. Exa., na sua carta-testarnento,
soube traduzir as profundas injus-
ticas que maroazn, sobretudo, as
classes populares brasileiras; S.
Exa., naquele gesto extremo, sou-
be defiriji- corn tOda lealdacle e Se-
gurança a verdadeira sintonia dos
problemas que estão, ate hoje, cla-
mando por urna solucão, por urna
solução corajosa e eficiente, corn
a queda dos padrOes tradicionais e
convencjonajs de fazer politics, e re-
velou, nã0 um alma rnagnânima,
UM coração generoso, mas uma

fronte erguida e a coragem excelsa
para resolver todos Osses proble-
nias.

For isto, Sr. Presidente, Srs. De-
putados, a Bancada do ex-PSP não
poderia silenciar--se nesta tarde, ten-
do antes o dever, que, agora, cum-
pre, de trazer a sua palavra de so-
lidariedade as justas cornemoraçöes
que se tributam a rnemOria do ines-
quecivel presidente Vargas. (Pal-
mas).

o SR. PRESIDENTE - Corn a
palavra o Sr. Deputado Homero
Santos.

o SR. HOMERO SANTOS - Sr.
Presidente, Srs. Deputados.

A histOria politica do Brasil tern,
realmente, lances de grande emo-
cão para aquOles que aprenderarn
a querer bern aos homens que dedi-
cararn grande parte de suas vidas
a favor do desenvolvimento e da
grandeza da pdtria. Inegàvelmente,
Getülio Vargas 101 urn dOsses ho-
mens. Assurnirido o Poder, através
da Revolucão de 1930, foi urn ho-
mern que se preocupou, de uma
rnaneira extraordinã.ria, corn os
mais graves problernas da pdtria;
foi urn homem que, apesar de ser,
neste Pals, urn ditador, preocupou-
-se corn as massas trabalhadoras.
Foi Ole urn homem que, nurn regi-
me forte, soube, tambOm, laser corn
que a classe trabalhadora fOsse for-
te, unida em tomb do Brasil. Deu
Getülio Vargas, aos trabalhadores
brasileiros a tranquilidade neces-
sdria para que pudesse, colaboran-
do corn Ole, iniciar a marcha extra-
ordinária para a grandeza e a pros-
peridade dOste Pals. Nhiguém, em
sä consciOncia, pode rnenosprezar
GetUlio Vargas, mesmo aquOles que
dOle foram adversdrios, porque Ole
deu so Brasil uma dimensão tal
que passamos de urn Pals terrlvel-
mente subdesenvolvido a urna fase
de desenvolvimento e de defesa in-
transigente dos interOsses nacio-
nais. A i-iistOria do Brasil nos re-
vela, e revelard para as geracOes
que hão de nos suceder, a figura
dOste homern que, durante tantos
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anos, fez apenas o bern Para a imen-
sa classe trabaihadora dêste Pals.

E não poderiarnos nOs, represen-
tantes do ex-PSD, deixar de trazer
as nossas palavras de saudade e de
recordacão daquele que, indubitä-
velmente, foi urn dos maiores pre-
sidentes da Repüblica do Brasil.

o SR. PRESIDENTE - Tern a
pal.avra o Sr. Waldomiro LObo.

o SR. WALDOMIRO LOBO - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, em pri-
meiro lugar quero agradecer aos
Srs. Deputados que votaram favo-
ràvelmente ao meu Requerirnento,
no sentido de que esta Casa, na
tarde de hoje, homenageasse a me-
mOna do saudoso Presidente Ge-
tülio Vargas. Também desejo agra-
decer as palavras caririhosas dos
oradores que me antecederam nesta
Tnibuna, prestando homenagens a
memória do grande Presidente que
Os trabaihadores jamais esquece-
räo.

"Senhor Presidente e Senhores
Deputados:

Se GetUlio Vargas vivo  e s-
tivesse, estaria hoje completan-
do 82 anos de idade e tôda a
Nacão estaria em festa. Em fes-
ta sim, naquela alegria que brota
do coração, que vem espontânea
das almas, que 0 fruto da gratidäo
e do amor! Urn sentimento puro de
amor e admiracão, que o povo bra-
sileiro sempre soube testemunhar
ao seu grande ilder, hoje morto, e
que soube sempre amar carinhosa-
mente a nossa gente, principal-
mente os mais humildes.

Registrando seu nascimento, nâo
podernos silenciar-nos sObre sua vi..
da e sua obra! Voltamos nossos
olhos na esteira do tempo, Para
buscar o q ue Getülio Vargas fez
palo operánio e encontramos a so-
ma imensa de conquistas e de di-
reitos que o grande homem pUbli-
co deu ao nosso povo que, antes
dêle, desonhecia o que fOsse justi-
ca dignidade do trabaiho, garantias
e direitos adquiridos corn o suor

honesto do rosto humilde dos assa-
lariados.

Todos Os governos brasileiros de-
veriarn estudar a obra de GetUlio
Vargas e buscar all ensinamentos e
razão Para todos êsses sentimentos
carinhosos de amor e afeicão que
o povo brasileiro tributard sempre
A memOria do grande morto.
que Getülio Vargas compreendeu,
como homern püblico ldcido que
era, que não poderia continuar Igno-
rando a sorte dos que fazern do tra-
baiho seu ganha-pao. GetUlio Var-
gas compreendeu que precisava dar
dignidade ao trabalho e ao traba-
ihador, proporcionar-ihe urn lugar
ao 501, urn Brasil que tinha, forço-
samente, de crescer e progredir, evi-
tando, oütrossim, que 0 trabalhador
marchasse Para rumos perigosos
das revoltas violentas, das conquis-
tas corn sangue dos regimes extre-
mistas, corno 0 fato o exemplo na
histOria de tantas nacOes, de ontern
corno de hoje.

Ainda nos dias que correm, 0 0
desassossêgo que campeia, 0 a in-
seguranca. que comanda o dia-a-dia
de cada trabaihador e tudo porque
näo se tern dado a quern trabalha, a
quern vive do suor de seu rosto, o
que ihe 0 devido! E quern mais
grita por isso 0 a Igreja, éo San-
to Padre.

Revolucionário que sou, assisto
ao enunciar das novas idOias do
Govêrno, no campo das conquistas
sociais dos nossos operários e da
prOpnia classe mOdia. Medito mui-
to sôbre o que vai sendo anuncia-
do, pois 0 preolso que o Govërno,
ao retirar o direito a estabilidade,
por julgar êsse estatuto jd invali-
dado pela inobservãncia de seus
dispositivos, ou pela burla fácil dos
que so pensam nos seus prOpnios di-
reitos e jamais nos de seus seme-
Iharites, 0 preciso que 0 Govêrno 0
substitua pon instrumento mais efi-
caz, garantidor de urn direito sagra-
do do trabaihador. E que 0 POVO
tenha conhecirnento amplo, corn-
pleto, do que pretende o Govêrno,

corn sua iniciativa que, sern düvida,
estd causando imensas preocupa-
çOes no selo da massa.

Cornespondendo a mais de 80%
do nosso povo, a massa de traba-
ihadores precisa e deve ser ouvida
palo Govêrno, como sempre 0 era
nos tempos de Getülio Vargas, que
lhes atendia os ansejos e ia ao en-
contro de seus direitos, respeitan-
do-os e ampliando-os. Não ouso
aconsethar, por me faltar condi-
çOes Para isso, rnas quero afirmar,
como meu ponto-de-vista, que 0 Go-
vêmo precjsa e deve manter con-
tactos mais lntimos corn 0 povo.
Ouvir-ihe os reclamos, enviar lide-
res qua saibam entender a lingua-
gem das massas, procurar fugir das
solucOes académicas de nossos pro-
blemas econOmicos, buscando na
massa êsse apolo que 0 vital ao su-
cesso de qualquer adm.inistraçao.
o Govêrno pnecisa comunicar-se
corn o povo.

Getülio Vargas foi mestre na
arte de entender as inclinaçôes dos
trabalhadores, pois êle 05 amava
sinceramente e compreendeu, me-
Ihon que ninguOrn, o quanto era im-
portante dar-se aos trabalhadores
o pouco que êles exigiarn. Fol tarn-
bOrn insigne ilder politico e a sua
volta, por êle convocados, forma-
ram-se muitos dos nossos mais
emirientes prOceres politicos. 0 nos-
so prOpnio Governador, Dr. Israel
Pin.heiro, formou-se n a q U e 1 a
equipe de técnicos que Ge-
tülio Vargas exigiu que Benedito
Valadanes formasse Para bern go-
vernar Minas. E Getülio prestigiou,
em tOda linha, o então jovem Secre-
tOnio da Agricultuna, Dr. Israel Pi-
nheiro, aqu•i vindo inaugurar a Fel-
ra de Amostras por êle construlda
em 1936, e depois, em 1938, veio
inaugurar a l.a Exposicão Nacional
de Animajs e produtos derivados.
tambOm organizada pelo atual Go-
Vernador de Minas.

A todos êsses homens püblicos
Cinnpre, agora, lembrarem-se dos
exemplos daquele graride licler a

postarem-se na defesa dos humil-
des e dos que vivem de saidnios,
cada vez menos suficientes Para o
simples sustento de vidas humil-
des.

0 aniversdrio natalicio de Getü-
110 Vargas 0 rnomento propiclo
A nossa reflexão. A nOs, que nesta
Casa, representamos o povo, 0 pre-
ciso alertar Para as angüstias do
momento, quando tOda a sorte de
preocupacoes se abate sObre o p0-
vo, não sO do Brasil, como das
demais nacöes subdesenvolvjdas do
mundo. Precisamos e devemos aler-
tar o Govêrno e as autonjdades res-
ponsdvejs pela coniduçao da coisa
püblica, Para que atentem nas an-
güstias do povo, no seu sofrimen-
to de tôdas as horas.

Justo 0 buscarrnos os alvos do
desenvolvimento, rnas que isto nâo
se faca as experisas sbmente do as-
salariado. Conduzird, fatalmente, a
revolta, a incompl-eensão

Pensando em Getülio Vargas,
queremos, ainda, alertar 0 Govêr-
no de que poderosas são as for-
cas da ganãncia e do mal. Influ-
entes e terriveis são os podéres dos
que desejam tudo para si e nada
Para os que trabaiham.

Jd levaram Getülio Vargas ao
suicidio, tarnanha sua ganancia e
seu 0db. tao mais fácjl e mais
humano, mais justo e mais belo,
termos a Paz cristã dos que deve'm
amar 0 seu prOxirno. Vivermos
corn menos, Para todos vivermos
bern, nurna felicidade que GetU-
ho Vargas sempre sonhou para
todo o povo brasileiro.

Tenho êsses pensamentos, Sr.
Presidente e Srs - Deputados, e me-
dito nêles, como a melhor de nil-
nhas homenagens a Getülio Var-
gas, que tanto soube compreender
a situação difIcil dos que vivem de
saldrio.

Medite tambOrn o Govêrno na Si-
tuação dos trabathadores Pense
em suas tnistezas, na forne, nas di-
ficuldades corn que vivem nos dias
atuals. D6-lhes esperana de dias



Ii
- 232 - 	 - 233 -

Lim

meihores, Para justificar as atri-
bulacOes de hoje.

o amor que o povo brasileiro
guarda da memOria de GetUlio Var-
gas, ë prova de uma gratidão quo
os séculos hão de guardar e quo
os anos sO fazom crescer. E tudo
porque GetUlio compreendeu seus
anseios e deu-lhes o pouco quo pe-
diram.

Rendendo ao sou nome as nossas
homenagens de hojo, estamos in-
terpretando os mais legitimos son-
tirnentos do todo o povo brasilei-
ro. Getüiio Vargas será Para
sempre carinhosa legerida no cora-
cão de todos nOs!"

o SR. PRESIDENTE - A Mesa
se incorpora aos ilustres Deputados
nas paiavras referentes ao Presi-
dente Getülio Vargas, propugnador
dos direitos do trabaihador e pro-
tagonista da contralizacäo do Po-
der Nacional em hora de perigo pa-
ra a Unidade Nacional. (Palmas).

- Segue-se a

DISCUSSAO E vOTAcAO DE
PROPOSIcOES

A Mesa comunica ao Plendrio quo
se esgotou as 24 horas do ontem,
dia 18, o prazo do 3 dias Para apre-
sentacao de emendas ao Proj eto n.°
3.585/66, do Sr. Governador do Es-
tado, o qual autoriza o Podor Exe-
cutivo •a celebrar convênio corn as
entidades que menciona, mantene-
doras de estabelecimentos particu-
lares de ensino mOdlo nas cidades
do Carmo do Rio Claro, Cássia, Ma-
chado e Areado. Não foram apre-
sentadas emendas.

QUESTOES DE ORDEM

o SR. JOSÉ MARIA MAGA-
LHAES:

Sr. Presidente, requeiro - a V.
Exa. que sejarn postos em vota-
cao, em primeiro lugar, Os proje-
tos de Redacão Final quo foram
conclusos a Mesa.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
indelere o Requerimento e anuncia

a discussão do Requerimento n.°
1.175, do nobre Deputado Cicero
Dumont, referente ao Voto Distri-
tal.

O SR. JOSE MARIA MAGA-
LHAES:

Sr. Presidente, requeiro a V.
Exa. que o Requerimento Cicero
Dumont, ora em discussão, sObre
voto distrital, seja enviado a Co-
missão do Assuntos Municipals.

o SR. PRESIDENTE - A Mesa
lamenta informar ao nobre Deputa-
do quo n5,0 pode receber o Reque-
rimento por falta do objeto. A ma-
tOria é relativa ao sistema eleitoral.
Não diz respeito a organ.ização Mu-
nicipal, não havendo cabimento pa-
ra a soiicitacao do eminente Par-
lamentar.

vEIUFICAcA0 DE "QUORUM"
o SR. JOSÉ MARIA MAGA-

LHAES:
Sr. Presidente, verifico que não

existe "quorum', Para discussão o
votacão das ProposicOos em pau-
ta Requeiro, pois, seja feita a ye-
rificacäo do "quorum".

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
verifica, de piano, a presenca do 33
Srs. Deputados, "quorum" bastan-
te Para a discussão da matOria em
pauta.

QUESTAO DE ORDEM E
REQUERIMENTO

o SR. GERALDO QUINTAO -
Sr. Presidente, encaminho a V.
Exa. o seguinte Requerimento:

REQUERIMENTO
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legisiativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Requeiro a V. Exa., ouvida a
Casa, o adiamento da discussão do
Requerimento n.° 1.175, do Sr. Ci-
cero Dumont, por 10 dias.

Sala das Reuniöes, 19 de abril
de 1966.

Geraido Quintão.
- Publicar.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
recebe 0 Requerimento do Sr. Ge-
raido Quintão 0 vai colocá-lo em
votacão. Para encarninhd-la, tern a
palavra o Sr. José Maria Magalhães.

o SR. JOSÉ MARIA MAGA-
LHAES -

Sr. Presidente, Srs. Deputados.

"COMBATE AO SISTEMA DO
VOTO DISTRITAL MAJORITARIO"

Voltamos a esta Tribuna Para,
novamente, combater a eleicão polo
voto distrital. Já salientamos, na
ReuniãO de ontem, que nos senti-
mos perfoitamente a vontade Para
combater esta infeliz iniciativa do
alguns Srs. Deputados. No sis-
tema distrital, a disputa eleitoral
seria muito mais cOmoda e corn
maiores possibilidades Para nOs.

Mas não podemos, por motivos
de ordem pessoal, aceitar a tese de
cerceamento da liberdade do elei-
tor. Não podemos aceitar o retro-
cesso politico. Não podemos acei-
tar a corrupção eleitoral e a influ-
ência do Poder Püblico quo a elei-
cão distrital propiciará, por certo.

Postas, assim, as nossas promis-
sas, queremos fazer consideracôes
em tOrno do sentido politico desta
pretensão. Primeiramente, não nos
devemos esquecer de que esta é uma
fOrmula engendrada peio "raposis-
mo politico", principalmente do
Minas, atravOs dos Srs. T.fltimo do
Carvalho e Guilhermino do Oliveira.

Aproveitam-se S. Exas., corn a
esperteza quo ihes é peculiar, da
sensibilidade da opinião püblica,
motivada pela handeira da digni-
dade e da sincoridade, em favor de
eleição distrital, através do ponsa-
monto do digno e honrado mineiro
Milton Campos.

Mas ai estão o "raposismo", a es-
perteza e a mistificacao.

Adulterararn o Proj eto do Sena-
dor Milton Campos, transformando
o seu ponto fundamental: modifi-
caram o sentido proporcional Para
o sentido majoritário. Deturparam,
arsim, em sua base, a tese defen-

dida polo ilustro democrata Milton
Campos. E tanto a deturparam quo
o prOprio Senador esclareceu,
pela imprensa e pola televisão,
quo, em absoluto, nao concorda
corn o processo de eleicao dis-
trital nos térmos ora propostos:
pelo contrdrio, situava-se contra o
sistema "majoritário" de votos nos
distritos. Portanto, querer trazer
a esta artimanha polItica 0 nome
honrad0 de Milton Campos 0 aten-
tar contra a dignidade e o civismo
déste nobre Senador quo é, por to-
dos Os titulos, orguiho da gente mi-
noira.

São justamente aquêles, Sr. Pre-
sidente, Srs. Deputados, são justa-
mente aqueles quo não tern cora-
gem do enfrentar as urnas livres
que so agarram ao voto distrital.

NOs, homens püblicos, devemos,
com coragem, enfrontar o voto po-
pular. Urn esciarecimento 0 necos-
sdrio que se faca: a luta do ox-PSD
corn a ex-UDN so desfaz, como por
eneanto, pela acão de urna "vara md-
gica', em tOmb do voto distrital on-
do os interésses so sornarn. 0 ox-
-PSD cobica os votos da ex-UDN e
vice-versa. Assirn conseguirão a
rnaioria do legendas e evitarão, dos-
ta forma, a eleicão dos candidatos
do MDB.

Vejam V. Exas. quo grande jo-
gada!

Vejam V. Exas. coma, nesses
mornontos, so conciliarn Os inte-
rCsses. E quo, acima de tudo, Para
alguns, estd o temor da derrota e
a comodidade da reoloicão, sendo
esta uma yerdadeira prorrogaçdo
do mandatos, no sistema distrital
majoritdrio.

Nab sei se fui claro 0 objetivo
na minha argumentação contra o
processo condendvel do voto distri-
tal majoritdrio. Melhor esclarecen-
do, dirernos: cada distrito eleitoral
indicard 2 Doputados estaduais em
cada partido. Na ARENA, urn Depu-
tado pessedista e outro udenista;
êles so aliarão na campanha, Para
quo, atravOs da soma do votos, to-
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tando, assim, os candidatos da opo-
sicao. Vamos ao exemplo numéri-
co: o Deputado da ARENA pesse-
dista terá 10.000 votos e o ala ARE-
NA udenista terá 20.000 votos, que
sornados farão 30.000 legendas. Do
MDB, no mesmo distrito, urn Depu-
tado terá 22.000 e o outro 7.000 que
sornados farão 29.000 legendas. Se-
rão eleitos os dois Deputados da
ARENA e o deputado do MDB que
obteve 22.000 votos, mais do que
q u a 1 q u e r urn, isoladamente, da
ARENA, perderá, apesar de mais
vótado no Distrito, a eleicão.

Charnam a isto eleição democrá-
tica?

Esta, Sr. Presidente, Srs. Depu-
tados, é uma análise do que é o vo-
to distrital. Esse sistema ë uma
imoralidade poiltica, urn retrocesso,
uma verdadeira prorrogacão de
mandatos.

Jd dissemos, várias vêzes, que
êste sistema nos beneficiaria, dada
a localização de nossa area de in-
fluência, onde desfrutamos ale Oti-
mo cIrculo de arnizades e onde
prestamos, ha dezenas de anos, os
nossos servicos medicos.

Mas o voto distrital é urn pro-
cesso anti-democrdtico que atenta
contra o sentimento universal do
voto e, na sua entranha, apenas
contém as exigências eventuais de
favorecer 'aqueles que, por conve-
niência e não por convicco, se fi-
liaram ao Partido do Govêrno, a
ARENA.

o SR. PRESIDENTE - Tern a
palavra o Sr. Waldomiro LObo.

o SR. WALDOMIRO LOBO -
Sr. Presidente, Srs. Deputados, es-
estava lembrando-me daquela histO-
na do sapo que pedia insisteñte-
niente que o jogassem nurna pedra,
ao invés de jogá-lo na algua. Resul-
tado: fol o sapo jogado na água.

Mas, corn relação ao voto distri-
tal, acho que é a mesma histOria do
sapo. Muitos não querem assumir
a obrigaçäo corn seus eleitores. E
nuiito raro encontrar urna pessoa
q u e responde afirrnativamente

quando é indagada se votou no
Sr. Israel Pinheiro. No entanto,
êic está eleito. Como o voto é se-
creto, ninguém pode duvidar da
palavra de ninguém.

0 voto por distrito é meihor, por-
que o Deputado vai representar
aquële distrito e teré que trabaihar
para êle. 0 povo saberal que êle é o
Deputado daquele distrito e o Par-
larnentar assumirá responsabilida-
do corn o seu eleitorado. E, se yen-
cer corn rnaioria, terd obrigação de
lutar .pelo seu distrito. Corn 0
tema atual, os votos vêrn como chu -
va miüda. 0 que impediu que eu
tivesse votacão major foi o sistema
da cédula Unica. Os Deputados do
interior, no entanto, näo tiveram
êsse problerna, pois ali a "marmi-
mita" funcionou bern. Na capital, o
voto é mais consciente. No sistema
distrital, quase so poden contar
quais as pessoas que votam em de-
terminado candidato,ernbora o vo-
to continue secreto. 0 voto distri-
tal permitiré, também, 'aqueles me-
nos favorecidos pela sorte enfren-
tar as eleicOes ern igualdade de
condicöes corn os demais eandida-
tos, quo gastam verdadeiras fortu-
nas corn viagens pelo interior, en-
quanto que outros ficarn restritos
'as suas zonas eleitorais, em virtu-
de de nâo possuirem meios 'que
possam financiar essas viagens, e
correm o perigo de serem derrota-
dos.

Tenho certeza de que a maioria
dos Deputados prefere 0 sistema do
voto distrital, a não ser aquêles
que não tern nenhurn prestigio e
não contem corn possihilidades de
so reelegerem.

Outra vantagem do voto distrital
é que o eleitor saberd em quern ire
votar, pois conhece 0 seu candi-
dato, convive corn êle.

O Deputado José Maria Magalhães
quer apartear-me. Disse-Ihe eu
que, quando assomasse a esta Tn-
buna, iria provocal-lo, por êle estar
contra o voto distrital. Ten.ho cer-
teza do que S. Exa. serd reeleito
corn facilidade nesse sisterna de

eleicão por distrito. Caso venha a
sea aprovado Osse sisterna, o Depu-
tado José Maria Magalhaes terá a
sua vitOria garantida, antecipada-
njente, porque êle tern trabaihado,
tern estado em contato corn seu
eleitor, tern ajudado quanto pode.
portanto, não ha razão para ternr
o voto por distrito. A rnaioria das
pesSoas corn quern nos encontramos
e a quern perguntamos sôbre a situa-
ção, responde-nos: - "A Nacão es-
ta muito ruirn. No Estado, nada
se faz". E dizemos: - 0 Sr. nâo
votou em Israel Pinheiro? A res-
posta é sempre: - "Eu não". No
entanto, êlo é que está no Paldcio
ala Liberdade. Ele e que prometeu o
ritmo ale Brasilia e estarnos no nt-
rno de caranguejo, no vai-pra-ld,
vem-prá-cd, faz que vai, rnas não vai.
Mas, ninguérn, agora, quer assu-
mir a responsabilidade da sua elei-
ção. Estou certo de quo acreditarn
em rnirn, quando digo que não vo-
tel no Sr. Israel Pinheiro. Acho, e
sempre achei, quo o candidato Ro-
berto Resende deveria ter siclo elei-
to, porque é urn homern que não tira
o chapéu para ninguérn, urn ho-
morn que iria governar de verdade,
sem perseguicOes, sem curvar-se a
quern quer que seja. Seria homem,
sim, para renunciar, mas não para
sea hurnilhado. E o que acontece
em Minas Gerais.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, o
rneu voto será favorável, pois, ao
Requerirnento. Deus permita que
tudo corra pacificamente e quo ye-
nba o que ale fato queremos, que
é a eleicão por distrito.

0 SR. PRESIDENTE - Corn a
palavra o Sr. Deputado João BOs-
co

0 SR. JOAO BOSCO - Sr. Pre-
sidente, Srs. Deputados

Encontro-me, realmente, em si-
tuagão singular. Sempre defendi,
em qualquer situacão, a adocão do
voto distrital nas eleicCes para as
Cãrnaras Legislativas. Entretanto,
é singular a nainha situacão face ao
Requerimento apresentado polo

Deputado Cicero Dumont. t que
S. Exa., quando faz apêlo ao Sr.
Ministro da Justica, o faz pleitean-
do apenas a adocao do voto distri-
tal, sem considerar a fOrmula de
adocao do voto quo seria mais con-
veniente ao interêsse do povo. En-
tendo - e sempre foi esta minha
tese - que a representacão distri-
tal dd muito mais autenticidade ao
manciato, obriga o Deputado ou Ve-
reador a urn maior contato corn sua
massa eleitoral, obriga-o a ouvir
suas bases e a trazer, para seus
votos na Assemblëia. a expressão
autëntica do pensarnento do seu
eleitorado. Mas, entendo, também,
em sendo favoralvel 'a fOrmula do
voto distnital, quo ela não pode vir
como instrurnento ale alguns para
subjugar outros, ela não pode vir
como fOrrnula .arranjada para ser-
vir ao momento. Dove vir como
fOrrnula definitiva para o aperfei-
coamonto do regime democrático,
porque a fOrmula ate agora pro-
posta, a fOrmula quo ate agora estd
em discussão, não atende a.o regi-
me dernocraltico, porque quer dor-
rubar urn dos seus maiores pain-
cipios quo é 0 ala representa-
cão proporcional. 0 distnito deve
ser proposto mas dove ser man-
tido o pnincIpio ala representação
proporcional. Não é possIvel
que, para servir it atualidade, a in-
terêsse ale mornento, nOs concorde-
mos corn a derrubada desta gran-
ale conquista do regime democréti-
00 que é a representaeao proporcio-
nal. Para exemplo disto, bastaria
lembnar apenas que, se nurna fOr-
mula distnital como a quo está son-
do proposta polo Deputado Guilher-
mino do Oliveira, viessom a se fe-
air oleicöes entre dois pantidos e,
coincideniternente, o partido A ti-
vesse 51% ala votacão ale cada dis-
trito eleitoral, e o partido B ives-
so 49% desta mesma votagão, o quo
inia acontecer? 2 quo uma legenda
quo representaria apenas 51% do
pensamento do eleitorado do Esta-
do teria tido tOdas as 82 Cadeiras
alesta Casa e o outro Partido, re-
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presentando parcels ponderabilis-
sima do eleitorado, ou seja 49%,
não teria direito a nenhurna Ca-
deira. por isto que me julgo em
situacão cliflcil quando se discute o
Requerimento do Sr. Cicero Du-
mont.

SOmente assim nOs, que ja no
temos dobrado as imposiçOes do
Executiv0 que ainda se diz revolu-
ciondrio, nOs, que nos ternos quei-
xado de que as nossas atribuiçôes
sejam inteiramente esvaziadas, não
podemos ceder esta conquista, não
podemos ceder diante de princIpio,
diante de uma das coisas mais sé-
-rias que o regime democrdtico ou-
torgou ao povo, que ë o direito de
fazer representar proporcionalmen-
te a opinião de cada parcela da
populacao. Vou apresentar esta
Emenda ao Requerimento, contan-
do corn a concordãncia da Assem.
bléia Legislativa para que seja ela
examinada e aprovada, votarei fa-
voràvelmente ao Requerimento do
nobre Deputado Cicero Dumont.
Não admito é que so criem distri-
tos e Se derrube o princIpio da re-
presentação proporcional.

O SR. PRESIDENTE - Tern a
palavra o Sr. Deputado Pinto Coe-
lho.

O SR. PINTO COELHO - Sr.
Presidente, Srs. Deputados.

Os defensores do voto proporcio-
nal, Os que são adversdrios do siste-
ma de eleicao distrital, tern dito des-
ta Tribuna que ha "raposisrno" na
intencao, dos que defender o voto
distrital, de subtrair a manifesta-
ção do povo e a manifestação da-
queles que querem manifestar-se.
Este Requerimento, Sr. Presidente,
nada mais é do que uma mantles-
tação désse "raposismo" de querer
adiar urns votaçao que deveria ser
iminente a fim de que possa apare-
cer, nesse rneio tempo, qualquer fãto
nOvo que irnpeca a manifestação
da Assembléia. Vej a-se a sinceri-
dade corn que estão atuando, nes-
ts Tribuna, aqueles que são con-
tra o voto distrital: ao mesmo tern-

P0 que pregarn a manhfestação livre
do povo, ao mesmo tempo em quo
alegam que o voto distrital é uma
subtração ao direito do povo de ma-
nifestar-se, a êsse rnesmo tempo
apresentam urn Requerimento como
êste, oriundo de uma das m'aiores
"raposas" desta Casa, que d o Sr.
Deputado Geraldo Quintão, quo diz,
a bôca pequena, que Se essa Arena
não funciona, é gracas as suas in-
trigas e seus conchavos. E' por
êste modo que querem subtrair a
esta Casa a manhfestação a favor
do voto distrital. Vejam, Sr. Pre-
sidente, Srs. Deputados, a sinceri-
dade daqueles que são contra o vo-
to distrital. E dizem, desta Tn-
buna, que aqueles que defendem
o voto por distrito têm médo da
manifestaçao popular. Enganam-se,
porque êles querern ser julgados pe-
la região que êles representam. Os
oue pretendem buscar votos em to-
dos os municipios, os que nada fi-
zeram por região nenhuma, êstes
sim, ë que querem subtrair e sub-
verter a manifestaçao do povo.
NOs que temos a pretensão de
ser representantes dignos de re-
giöes e de municipios, queremos
ser julgados por êsses municipios.
Nada mais fdcil do que, na Si-
tuaçao que atravessam o Paise o
nosso Estado, qualquer candidato,
nurna "Rural" e corn urn alto-fa-
lante chegar a qualquer munici-
pio, a qualquer distrito de nos-
so Estado, e dizendo que 0 Go-
v6rn0 é ruim e que o custo de vi-
da d alto, conseguir 20 ou 30 votos.
Querernos ser julgados por aqueles
que nos mandaram pars esta Casa,
por urns drea limitada, e não temos
mêdo do julgamento do povo. En-
frentaremos as eleicOes em quais-
quer têrmos, mas não admitimos
que se diga que apoiar 0 voto dis-
trital é pretender fugir ao julga-
mento do povo. Enfrentarei a elei-
cão de qusiquer forma; espero ser
eleito em qualquer sistema, mas
nos batemos pelo voto distrital por-
que entendemos que, corn êle, sera
rnenor a infiltracao dos corruptos,

dos compradoros de votos e dos do-
magogos, que nunca realizaram na-
da.

Encaminhando, pois, êste Reque-
rimento, Sr. Presidente, desejo
demonstrar que 0 "raposismo" estd
pretendendo adiar urna votacão que
ja deveria ter sido realizada, para
ficar patente que a Maioria nesta
Casa serd honestamonte pelo voto
distrital, como o meihor modo de
reformular a representação popu-
lar em nosso Estado.

O SR. PRESIDENTE - Tern a
palavra o Sr. Anibal Teixeira.

O SR. ANIBAL TEIXEIRA - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, o terna
do Requerirnento, que £oi nests Ca-
sa apresentado, chama a cada urn
de nós pars uma palavra a res-
peito das intencöes daqueles quo
querem, .agora, depois de castra-
rem por vdrias vezes consecutivas a
clemocracis brasileira, fazer mais
êsse atentado a nossa evolucão po-
litics. Em verdade, aqueles quo es
tudam a nossa formacão politica
sabem disso; o sociOlogo Oliveira
Viana, no seu livro "Instituicôes
Foliticas Brasileiras", demonstra,
do maneira bastante convincente,
que a democracia no Brasil vem
sofrendo urns evolucão e esta evo-
lucão 6 tanto maior na medida em
quo so diminu.i o poder de arbi-
trio do grande dorninio rural, quo
depois se transformou na cidade e
no prOprio municIpio. Não vai
aqui nenhuma pregacão contra
o grande senhor rural. Mas, a
democracia brasileira estd direta-
mente em funcão do processo do
urbani.zacao. NOs sabemos quo,
exatamente, através da educacão
do eleitorado, através do preparo
politico das grandes massas urba-
nas e, também, das massas rurais
é que so vai formando urns consci-
Cncia cIvica e democrática, que ago-
ra poderd ser violentada corn a ado-
cão do sistema do voto distrital. To-
riamos urn retrocesso do 100 anos,
onde voltaniamos, nOs Deputados, a
depender da boa vontade, do arbi-

trio e dos interêsses transitOrios
que as vezes caracterizam a polItica
municipal. Sabem Os Senhores quo,
ainda agora, a dfficuld.ade para re-
estruturaçao do quadro da polIti-
ca nacional estd, não nas manobras
do Deputado Geraldo Quintão, co-
mo aqui foi insinuado, mas estd
nas lutas rnunicipais, onde as vezes
a intniga, onde as yeses a violên-
cia substitui o esciarecimento do
eleitorado. Tenho a conviccão do
quo a volta so sistema distrital
urns das fOrmulas de tentar o con-
tinuismo, atravOs do urn arremêdo
de democracia, quo tentaria substi-
tuir a fOrmula, j  dosmoralizada, da
prorrogacão do mandstos pola fOr-
mula da nomeação dos atuais De-
putados, através do arbItrio, ora
do Poder Estadual, ors do Poder
Federal, ou mesmo, do Poder Muni-
cipal. Sou membro de urn Partido
quo defende o pensamonto de P1mb
Salgado do que a roprosentacão p0.
lItica não so esgota corn as reivindi-
cacOes rostritas a urn distrito, a
urn municIpio, ou mesmo a uma ro-
gião; a tëcnics moderna fez corn
quo so passasse, por exemplo, das
pequenas usinas elétricas do urn
municipio as grandes centrals eld-
tricas que servem a dezenas e ate
centenas do rnunicIpios. As rodo-
vias quo se faziam da fazenda do
Sr. Joaquim pars a fazonda do
Sr. Manoel foram substituIdas p0-
los grandes eixos rodovidrios; as
aspiracOes polIticas mudaram da-
quelas aspiracöes vagas, e as vêzes
odienas, da substituicão do dele-
gado o da professOra, para reivin-
dicacOes do uma major participa-
ção dassa ou daquols classo econô-
mica no todo das decisöes poibti-
cas do .Estado e do Pais. E', por-
tanto, urn fator do evolucão, pois,
na verdade, urn Deputado que, as
vOzes, não reprosenta regiâo no-
nhurna, representa idëias e princi-
pios, represents classes, corno ocor-
re corn D.a Marta Nair Montoiro,
o ests representacão 0 tao ou mais
legItims do quo aquela repnesenta
cão restnita meramente a urn die-
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trito. A autenticidade da represen-
tação popular 6 discutida por vd-
rios teOricOS, mas nenhum dêles Ou-
sou afirmar que 0 distrito repre-
sentava evolucão, sob o prisma de
represefltacãO popular. Ela ë, no
caSo, uma evolucão poiltica, uma
demonstracão de que estd havendo
perfeito esclarecirnento do eleito-
rado. Não podemos, agora, frus-
trar esta evoiuçãO, no que tange
a representaQäo popular, na for-
macão dos Cöngressos e Assem-
biéias. Somos de acôrdo em que
se repudie esta violência contra 0
proceso de representacão popular,
contra a evoluçäo politica de nos-
so Estado, pois ela faria corn que
o Estado voltasse a época em que
as decisôes politicas saIam das
rnãos do povo, para passar as mãos
dos governos, sujeitas no arbItrio e
ao discricionarismo dos mandari-
tes.

Corn a consciência tranquila e
cumprindo urn dever de represen-
tante do povo na legenda do ex-Par-
tido de Representacäo Popular, fi-
ho-me aqueles que, hoje, formam
entre Os que querem a representa-
cao proporcional, consagrada na
Constituicao de 1946, e afirmada,
cada vez mais, na consciência das
massas. 0 povo elege meihor quan-
do está livre das limitacöes e pres-
sOes 0casionais que vâo ocorrer
quando o Estado fOr loteado por
Distritos Elcitorais, em detrimento
da democracia e das liberdades pü-
blicas.

O SR. PRESIDENTE - Tern a
palavra o Sr. Deputado Athos Vi-
eira de Andrade.

o SR. ATHOS VIEIRA DE AN-
DRADA - Sr. Presidente, Srs. De-
puts dos.

Ao ensejo da votação do adia-
mento do Requerimento que trata
da decisão desta Assembldia sôbre
a convenincia ou não de adotar-se,
no Brasil, o sistema de voto dis-
trital, manifesto, de pronto, minha
posicãO contrdria a êsse sistema,
por entendê-lo inconveniente 1 por

entendê-lo urn cerceamento de di-
reitos e de liberdade. 0 voto distri-
tal oferece vários inconvenientes,
entre êles, o major USO e abuso do
poder econOmico, exatamente por-
que nurn pequeno distritoserd con-
centrado o major esfôrco financeiro
do candidato. 0 voto distrital pro-
porciona formacão de oligarquias,
restricOes de direito e possibilita a
dimhiuicão da responsabilidade por
parte dos hOmens e pessoas que
exercem funcOes publicas. Exa-.
tamente porque sou contra o voto
distrital, gostaria de mostrar a es-
ta Casa urn dos seus inconvenien-
tes. Belo Horizonte, ha pouco tem-
po, foi palco de urn dos maiores
crimes politicos já registrados em
nossa Pátria. Foi a usurpacão de
urn direito conquistado por urn
Prefeito eleito pela vontade popular
e a cassação dêsse direito atravds
de ato ilegiti.rno e ilegal da Câma-
ra dos Vereadores, que näo tinha
condiçOes legais e nem morais pa-
ra roubar o exercicio do mandato
popular a urn homem que o me-
receu para, em seu lugar, colocar
alguém que nenhum direito tinha.

E o mando de urna oligarquia, é
a influência de urn pequeno grqpo
que domina, que impera, que man-
da, que rasga a lei, que pratica a
desordem moral e poiltica, e que,
acima de tudo, desrespeita a von-
tade popular.

Acêrca dêsse momentoso assunto,
que ainda estd em focó, o "Estado
de Minas" de hoje publica a Se-
guinte notIcia:

"Tern andamento processo contra
ex-Prefeito de Belo Horizonte.
Dando prosseguimento a instrução

do processo-crime instaurado con-
tra Os Srs. Jorge Carone Filho e
ErIcio panisset, sObre a questão do
Banco do Municipio, foram ouvi-
das, ontem, as testemunhas dos
Srs. José Galeote Rodrigues, Valde-
mar Lopez Martinez e Gel. Roberto
Gonçaives, êste ültimo Comandante
do Colégio Militar de Belo Horizon-
te, que prestou depoimento cjue

compromete sèriamente a atual ad-
ministracão municipal.

Inicialmente, declarou o Gel. Ro-
berto Goncalves que, quando os
fatos narrados na denüncia ocor-
reram, foi procurado pelo Sr. En-
cio Panisset, que lhe pôs a par de
tudo 0 que estava acontecendo, de-
cl.arando que se achava envolvido
no inquOrito do Banco Municipal.
Levou 0 denunciado a presenca do
General Dióscoro do Vale que,
igualmente, ficou ciente dos acon-
tecirnentos.

Denüncia de urn policial
Em 4 de abril corrente, prosse-

gue 0 Cel. Gonçalves, foi procurado
pelo denunciado e pelo policial José
Fernandes Mota, então escrivão cia
Delegacia de Crimes contra a Fa-
zenda PUblica. Segundo o depoen-
te, declarou-lhe na ocaSião o poli-
cial que deixou de fun cionar no
referido processo porque constatou
que as acusacOes retratavam ape-
nas urn jOgo politico envolvendo 0
Sr. Carone Filho, bern como todos
aqueles que corn Ole trabalharam.
Contou, então, que quando do jul-
gamento do mandado de segurança
impetrado pelo ex-Prefeito, o Sr.
Renato Divani, delegado de policia,
foi procurado pelo Sr. Osvaldo Pie-
rucetti, a uim de tratarem do inqud-
rito sObre o Banco Municipal.

Continua o Gel Roberto Gon-
calves, traduzindo as palavras que
ouvira do Sr. Mota, dizendo que a
reunião citada foi realizada num
escritOrio, onde, segundo o atual
Frefeito, "poderiam falar a vonta-
de, sem perturbaqão de .partes, 0
que não ocorreria na policia".

Participantes
- Participaram da reunião os Srs.
Osvaldo Pierucetti, Vicente Rodri-
gues, Renato Divani, Miguel Gon-
calves Safe e o escrivão José Fer-
nandes Mota, segundo êste contava
ao Gel. Roberto Goncalves.

Naquela oportunidade, 0 atual
Prefeito sollcit,ou do Dr. Renato Di-
vani 0 seguinte: "NOs sabemos per-

feitamente que o que existe corn
relacao ao Banco näo ird fazer
prova contra ningudm, porém o Sr.
poderd fazer urn relatOrio incrirni-
nando todos, porque está par ser
julgado o mandado de segurança
do Carone e o processo, chegando
a Justica corn urn relatOrio contra
Oles, o Promotor poderd oferecer
denUncia corn base apenas no re-
latOnio, sem len o inquérito, que jd
é muito volurnoso. "Isto deve ser
feito corn a maior rapidez possIvel,
a fim de influir no julgarnento do
mandado de seguranca", continuou
o Cel. Gonçalves, traduzindo as pa-
lavras do escrivã0 Mota, acrescen-
tando que foram feitos 2 ou 3 re-
latOrios sObre o mesmo inquerito,
tendo urn dOles sido rasgado depois
de urn encontro do Dr. Renato corn
o Secretdrio da Seguranca da ëpo-
Ca. Posteriormente, o atual Prefei-
to, agradecido, enviou carto ao Se-
cretdrio da Seguranca "pedindo a
promoção do Dr. Renato", disse o
Ce!. Roberto Gonçalves reproduzin-
do o que Ihe contara 0 escrivOo
Mota.

Ajuda a Justica

o Sr. Mota declarou no Coroneh
Gonçalves, segundo êste, que ao tra-
zen tais fatos ao seu conhecimento
"não tinha em mira ajudar ou pre-
judicar quern quer que seja, pro-
curando, isto sirn, ajudar a Justiça,
vendo a verdade restabelecida".

Face ao depoirnento do Ce!. Ro-
berto Goncalves, o Juiz deterrninou
que fOssem os autos remetidos ao
Promotor PUblico par examina-los
e requerer o que julgar de direito.

Dentro de poucos dias nova au-
diOncia sera realizada, para a to-
mada de depoimentos de outras tes-
temunhas".

Leio esta documentacão, que é a
sintese do depoirnento do Coronel
Roberto Goncalves, atual Diretor
do Colégio Militan, a respeito do
processo Carone. E corn esta lei-
turn estou certo de que trago urn
argurnento contra 0 distrito eleito
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ral, contra a oligarquia de "pane-
linhas politicas", porque êste siste-
ma traz, em si, o desrespeito ao
direito politico do povo.

o SR. PRESIDENTE - Corn a
paiavra o Sr. Deputado Geraldo
Quintão para encamirthar a vota-
ção do Requerimento de sua auto-
na. Sua Exa. dispOe de 5 minutos
nesta Reunião e de mais 5 minutos
na prOxima.

o SR. GERALDO QUINTAO -
Sr. Presidente, Srs. Deputados.

Ao levar it Mesa o Requerimento
de adiamento da votacao do Reque-
rimento do nobre Deputado Cicero
Dumont, que solicita ao Sr. Minis-
tro da Justica seja instituldo o dis-
trito eleitoral, não o fiz senão pa-
na que fôsse prorrogado o pnazo
de decisão sôbre êsse Requerimen-
to por 10 dias, mas, para que pudés-
semos examiná-lo bern e para que
votéssemos corn prudencia e corn
segurança uma indicacão de tama-
nha relevãncia.

Quanto as expressôes do rneu no-
bre e ilustno colega Deputado Pinto
Coelho, dizendo que exam artirna-
nhas de urn Deputado "raposista",
eu repilo esta increpacão, porque
sou urn dos mats humildes, dos mais
simples e, talvez, seja eu 0 mais mo-
cente dos Deputados que represen-
tam o povo mineiro. Sou urn pe-
queno criador de gado do interior
do Estado. Sou urn homem quo
iniciou a sua vida como urn humil-
de advogado do interior do Minas,
na zone, do Vale do Rio Doce. For-
tanto, não convivi corn politicos ha-
bilidosos, corn politicos que sabem
manobrar. Se apnendi alguma coi
sa de politica, eu o devo ao nobre
Deputado Pinto Coelho, do cuja
amizade privo.

Assim, Sns. Deputados, justifi-
ca-se o meu Requerimento, que é
s6rio e oportuno, pana que Vosas
Excelências não decidarn, apressa-
damente, uma questao tao impor-
tante, embora não dependa desta
augusta Assembléia sej a cniado ou
nao o Distrito Eleitoral. Basta urna
penada do Sr. Fresidente cia Repil-

blica, urn Ato Institucional, para
que seja criado o distnito em ques-
th.o. Talvez, Srs. Deputados, o Mi-
nistro nem leia a representacão, a
solicitacao do Deputado Cicero Du-
mont, mas curnpre-nos, levando em
considenacao quo deve sor lido êsse
pedido, levd-lo corn mais cuidado,
votd-lo corn conviccão, embora se-
jarnos contra êste Requerirnento,
porque o distnito eleitoral dá u.rna
representação restritiva, quando o
Deputado nan é urn Deputado dis-
trital, mas urn Deputado estadual,
quo representa, flão apenas uma
região do Estado, mas todo 0 Es-
tado. Se êste processo for adotado,
voltanemos ao tempo anterior it Re-
volução de 30 quando éramos mui-
to thais atrasados, politicarnente.
Não é justo que corn a evolucão dos
acontecimontos, depois da Revolu-
cão de 30, quo neformou vários cos-
tumes no Brash, depois da Revolu-
cão de 32, daquela memordvel Re-
volucão quo despertou a alma e o
sentirnento civico do povo paulista-
no, que adeniu aquele movimento;
depots da Revolucão de 31 de mar-
ço, que so propOs modificar todo o
sistema politico do Pals, não ë jus-
to que nos transformemos em sau-
dosistas, em sebastianistas de urn
sistema desaparecido, arcaiiö e
inaplicdvel. E o quo deseja urn üni-
co Deputado quo defendeu o dis-
tnito eleitoral, o nobre Deputado
Pinto Coelho.

Quanto a insinuação de quo es-
taria intnigando a ARENA o que
não ha harmonia na ARENA ml-
neira ponque eu esteja intenvindo,
ë uma balela. Coitado do mim, hu-
milde Deputado sem significacäo
o sem prostigio, corno podenia in-
fluencian nas duas ARENAS - da
UDN e do PSD? Ainda não me de-
fini a qual Partido me filiarel, por-
quo estou esperando indicacão do
povo, pois estarei onde êle estiver.

- Esgotada a hora destinada a
La Parte da Reunião, passa-so a
2." PARTE DA ORDEM DO DIA
0 SR. FRESIDENTE - 2. 4 din-

CUSsãO do Projeto n.c 2.612/65, do
Sr. Govemador do Estado, 0 qual
cnia Colégio Normal Of icial anexo
ao Gindsio Estadual "Virginia da
Garna Salgado", do Pocos de Cal-
das.

As ComissOos de Justiça e do Fl-
nancas opinam pela aprovacão do
Projeto, nos têrrnos em quo so en-
contra redigido.

A Comissao do Educacão é pela
aprovacão do Proj eto, com a Ernen-
da que aprosonta.

- A soguir o Sr. Presidente sub-
mete a 2." discussão, antigo por
artigo, 0 Frojeto no 2.612/65, dis-
cussão quo se encerra sem deba-
tes, sendo o Projeto aprovado, tam-
bern artigo pon artigo, cada urn de
sua vez.

- A Comissã0 de Finanças
Prosseguimento da discussão do

Proj oto n.° 3.521/66 (Resolucão),
do Sr. Cicero Dumont, o qual dis-
pOe sObre a trarnitacão dos Proje-
tos do iniciativa do Poder Execu-
tivo, nos tOrmos do art. 29, da
Constituição do Estado, corn a no-
va redação que Ihe foi dada pela
Lei Consitucional n. 14, de 9-12-
.1965.

A Cornissão Executiva opina pela
aprovacão do Proj oto, nos têrrnos
do Substitutivo o das Emendas que
apresenta.

Estd inscnito pare, discutir o Pro-
joto o Sr. Deputado Cicero Du-
mont, a quem dou a palavra.

0 SR. CICERO DIJMONT - Sr.
Presidente, Srs. Doputados.

Foj promulgada, por esta Casa,
a emenda a Constituicão, de n O 14,
segundo a qual os Proj etos criando
cargos, funcOes, aumontando des-
pesas para o erdnio, ou fixando o
quadro da Forca Policial, cabem iao
Poder Exocutivo, devendo esta Ca-
sa votd-los no prazo do 45 dias. Se
0 Poder Exocutivo näo fixa êsse
prazo em 30 ou 90 dias, nOs enten-
demos que deveriamos dar a nossa
oolaboraçao, ofeec?ndo Projeto

do Resolucao, disciplinando a tra-
rnitação dêsses Proj etos, no senti-
do do facilitar o nosso trabaiho.

A douta Comissão Executive, 0
examinou o concluiu pela adoção
do urn Substitutive. Fornos ouvi-
dos a respeito dêste dispositivo;
fizemos algumas modificacOes e
concordamos corn Ole. Agora, p0-
rem, corn o Parecer da Comissão
Executiva, foram oferecidas a êste
Substitutivo vánias Emondas, as
quais desejamos exarninar, neste
instanto, porque votaremos a fa-
vor do algumas o contra outras.
GostarIamos de quo os nobres cole-
gas quo se interessam pela matéria
examinassem conosco os argumen-
tos o, so porventura não convenci-
dos, tivessem argumentos em con-
trdnio, ou gostaria do conhecO-los,
porque mou propósito é apurar
urna norma quo soja ütil, exclusi-
vamento, a Assombldia e aos inte-
rêsses do povo que ela deve no-
prosentar.

A primeira Emenda foi oferecida
ao artigo 13. 0 Artigo 13 da Reso-
lucão ostd assirn redigido: "Ne-
nhurn Projeto será distribuido a
mais do trés ComissOos". A emen-
cia é pela supressão do artigo. Su-
primindo-o, o Projeto poderd ir a
quatro, cinco e ate seis ComissOes.
Dofendemos Oste dispositivo res-
tnitivo pela seguinte razäo: jd a
A s s o m b 16 i a vai trabaihar sob
prazo fatal. Em r e g r a, o Exe-
cutivo pede urn prazo do trinta
dias. Se na Assombléia 0 Regimen-
to pormitir que Se passe a podir
audiOnoia de muitas ComissOes, des-
necessàriamonte, vamos estabelocer
0 dispositivo que permitird, em ca-
se do obstrucão do prOpnio GovOr-
no, a aprovacão dos Proj etos, sem
possibilidades dosta Assemblëia a-
prová-los no prazo certo, ou seja,
normalmente de trinta a quarenta
e cinco dias.

Per outro lado, ë dificil urna pro-
posicão ter que passar per mais
do três ComissOes. Ou ela passa
pelas de Justiça, Finanças, Serviço
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Püblico, ou pelas Comissöes do Jus-
tica, Finanças, Saüde, ou de Justi-
ça, Finanças, Agricultura e Siderur-
gia. Mas, excepcionalissimamente,
poderia ser conveniente ouvir-se
mais de trés Comissoes; nunca ne-
cesscirio. Então, se 0 Legislativo es-
td trabaihando a prazo certo e fa-
tal deve, também, scm prejudicar
o exame da matëria, prevenir-se
contra as manobras parlamentares
que são usuais, tradicionais e IegI-
timas, em favor de urn ponto-de-
-vist?a do Govêrno. De modo que
somos contra - a aprovacão desta
Emenda, porque ela suprime o dis-
positivo do Regimento, que evita-
na, se tentada a prática, a obstru-
cão por parte do Govêrno, refor-
cando seu prazo fatal corn mats
éste dispositivo.

A outra Emenda oferecida pela
douta Comissão ci a s e gui n t e:
"Acresèente-se, onde convier, ao
art. 1.9: "poderão ter priorida-
de, Para inclusão em Ordem do
Dia, os Projetos de iniciativa do
Governador do Estado, da Comis-
são Executiva e de outro Poder,
em vista da natureza urgente da
matciria".

Em primeiro lugar, nOs di-
vergimos da possibilidade de outro
Poder apresentar Proj etos a esta
Casa. A Constituição do Estado es-
tabelece quern pode apresentar Pro-
jetos: 0 Executivo, o Deputado e

• as Câmaras Municipais,e não outro
Poder. Como n6s temos três P0-
d8res, Executivo, Legislativo e Judi-
cidrio, permitir-se na ernenda quo
outro Poder pudesse apresentar
Projeto, (no. caso sO pode ser o
Judiciário ) , nOs estarIamos, primei-
ro, violando. uma norma constitu-
cional, e, segundo criando - urna
dificuldade que, apesar dos deba-
tes, atci hoje não foi acolhida e não
seria atravOs do uma reforma regi-
mental que se poderia acolher a
sugestão Para resolver o proble-
ma da elaboracão das leis.
Em segundo lugar, o art. 146 do
nosso Regimento Interno, ja dis-
pOe sObre a matciria: diz que p0-

dern apresentar Projetos o Executj-
tivo Deputado, etc. id está re-
vo, Deputado, etc. Dir-se-la, entre-
tanto, que o que a Ernenda propOe
prioridade em favor déstes Projetos.
NOs estamos aqui tratando de dis-
ciplinar a tramitação de Proj etos
que tern uma prioridade imperiosa,
se me permitem a redundância do
têrmo, porque serão aprovados fa-
talmente, se a Assernblciia não so
pronunciar. Na macida em quo au-
mentamos esta prioridade, tira-
mos a possibuidade de votarmos
êste Projeto do Govêrno. A'ssim,
esta Emenda da douta Comissäo
Executiva, "data venia" e apesar do
meu aprêco Para corn seus ilustres
membros, tend meu voto contrdrio.
Recornendania, pelos mesmos argu-
mentos, que a mesma fôsse rejel-
tada.

Ainda a Cornissão Executiva
apresentou ao Art 2 9 uma Emen-
cia mandando dar nova redação aos
parcigrafos primeiro e segundo. Diz
o Art. 2.0 do Projeto de Resolu-
cão: "recebido o Projeto, serd o
mesmo lido no primeiro .expediente,
providenciando, o Presidente, sua
imediata publicação no "Diário da
Assembldia".

1 1.9 - "0 Projeto ficará sObre
a Mesa Para receber emencIás, pelo
prazo de 3 dias, contados da pri-
meira publicação.

§ 2.9 - "Em seguida serão os
•Projetos e Emeñdas, se houver, dis-
tribuidos a Comissão competente
Para emitir parecer, em prazo nun-
ca excedente de cinco dias Para
c da uma".

Quo propOe a Emenda?: "Que
o parcigrafo 1.0, que acabei de ler,
passasse a ter a seguinte reda-
ção: "em segu.ida será o Projeto
distnibuido e remetido as Comis-
söes competentes Para einitirem
parecer, em praz 0 nunca excedente
a cinco dias.

Pardgrafo 2. 0 - As emendas de
Projetos de iniciativa do Govêrno
do Estado serão apresentadas a
Mesa no prazo de 3 dias, contados
de prirneira publicação do Proj eto,

Justificativa - Como na Câmara
dos Deputados, a distribuição deve
ser anterior it contagem do iniclo
do prazO Para apresentação de.
emendaS".

Ao que me parece a invocaçCo
do precedente cia Câmara não e
apliCdVel a espcicie.

Na verdade, ao apurar isto, ha
certa confusão, neste particular. A
Câmara dos Deputados recebia os
projetos, mandava-os a Comissão e
êle ja estava correndo na Mesa.
Mas, ao que estou informado. não
devidamente esclarecido, êste dis-
positivo foi alterado. Parece quo
o dispositivo do Proj eto de Reso-
iução ci melhor. Não so compreen-
de que mandemos o Proj eto Para a
Comissão, Para ela estudar o Pro-
jeto, enquanto a mesma não conhe-
ce as emendas. Nenhum relator
vat dar-se 0 trabaiho de estudar
o Projeto, quando êle sabe quo Oste
Projeto pode ser emendado, inclu-
sive corn emenda substitutiva. E'
perder tempo mandar o Projeto
antes das emendas. 0 que temos
de fazer ci ganhar tempo. E, ga-
nharmos tempo é ma.ndarmos o
Proj eto corn as emendas. Por esta
razão somos, tambOm, contránios a
aprovacão desta Emenda.

Uma outra Emenda da douta Co-
missão propOe substituir o artigo
10 pela forma que sugere. D&z o
artigo 10 do Resolução o seguinte:

"Art. 10 - Terão, tambcirn, uma
sO discussão os Proj etos:

I - quo abrem crOdito especiais,
suplementares ou extraordinários;

II - que reconhecam de utilida-
de püblica instituicOes ou entidades
existentes no Estado;

III - que deem denominacão a
prOpnios pUblicos;

IV -. de Resolucão que aproveiu
Convênios;

V - do Resolucão que concedam
licença aos murlicipios para modi-
ficar seus limites (art. 96 da Cons-
tituicão do Estado);

VI - de Resolucào que abrem
crOdito especiais, suplementares ou
extraordinánios".

Esta matciria tOda estard pelo
Projeto de Resolucão, sujeita a urna
sO discussão a votacão. Quo pro-
pOe a Emenda? PropOe quo to-
nham urna sO discussão e votação
os Proj etos que abrem créditos es-
pecials, suplernentares e extraordi -
ndrios. Coincide, nesta parte, corn
o artigo 10 do Proj eto de Resolu-
cão. Segundo, que dê denominacao
a prOprios püblicos; tambcim aqul
repete. Terceiro: De ResoluçOes
que abrem crciditos especiais, su-
plementares e extraordindnios, aqui
também repete.

Quando cu.ida do Projeto de Re-
solucão, que aprova cOnvênio, que
aprova modificação de limites mu-
nicipais a que abre crciditos espe-
ciais e suplementares, atravOs de
Resolucao, quo esta matciria seja
submetida a duas votacOes a disi
cussOes. Não - encontramos razão
Para adotar-se Para o primeirO gru-
p0 uma discussão e votacão ünicas
e, Para o segundo, duas discussOes e-
duas votacOes. E não encontra-
mos razão por que o convénio
vem a AssemblOia paa ser re-
ferendado: ou a AssemblOia 0
aprova ou 0 rejeita; não pode mo-
dificd-lo. Se a Assemblciia não pode
modificar o convênio e so pode
aceitd-lo ou rejeit&lo, então per-
gunto: - Para que duas discussOes
e duas votaqOes? Simplesmente pa-
ra perder tempo. Não apenas per-
den tempo, mas dan prejuIzos ao
prOprio Estado. Estarnos corn uma
sOnia dificuldade perante o Tribu-
nal do Contas porque urn pedido
de referendo de urn convênio en-
trou nesta AssemblOia em juiho e
sO foi aprovado em dezembro.
Quando foi enviado 0 expediente
ao Tribunal de Contas, jd estdva-
mos no ano do 1966. Estamos af
corn algumas centenas de milhares
de cruzeiros sujeitas a serem per-
didas polo Estado, por exigências
de fonmalidades j.ndteis: três cU-
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cussôes e três votaçôes. Isso, em
relacao a convênio. Em relacão
a Proj eto de Resolução para homo-
Iogacao ou modificaco de limites
municipais, não ha razäo para mais
de uma discussão e votacâo. Os
municipios, pelas respectivas Cãrna-
ras, estabelecern rnodificaçôes entre
êles. Esta Assernbléia não pode mo-
dificd-los. Autoriza o que as Ca-
maras combinararn, ou não autori-
za.

Então, para que duas discussôes
e duas votacôes? V perder tempo.

a Assembidia desperdicar muito
tempo corn matdria sem significa-
ção, que poderia ate fugir ao seu
alcance, em prejuIzo de matdria
ma.is séria. De modo que, neste
particular, näo nos parece assisti -
rem razOes a douta Comissão Exe-
cutiva.

Finalmente, ela submete a uma
discussão e a urna votacão crdditos
especials, extraordindrios ou suple-
mentares, enviados polo Executivo,
e quer submeter a duas discussôes
e duas votaçOes crdditos' especiais,
extraordinários ou suplernentares
abertos por intermddio de Resolu-
ção, isto d, crdditos abertos pela
'prOpria Assembldia. Não posso en-
tender que a Assembldia admita que
o Executivo possa ter mais serieda-
do do que mis. For que o crédito es-
pecial do Executivo pode ser vota-
do em uma sO discussão e votacão
e o da AssemblOia. tern que ser em
duas discussöes e duas votacôes?
Na verdade,. esta Emenda, a meu
ver, não nos deixa bern. Por estas
razOes, acho quo deve sor rejei-
tada porque ela inova, mas inova
mal, porque ela inova dificultando
0 . andarnento das nossas atividades,
além de deixar mal a prOpria As-
sernblOia, quando admite certa se-
riedàde da iniciativa do Executivo
e nao adrnite o mesmo pressuposto
para nOs prOprios. 	 -

0 SR. PRESIDENTE - A Mesa
lamenta comunicar •ao nobre orá-
doi que existe dispositivo regiñien-
tal restringindo a palavra de S. Exa.

a 20 minutos para discutir a maté-
na. Trata-so do arigo 172.

Tratando-se do urn Proj eto de
autoria de V. Exa., por liberalida-
de, a Mesa vai conceder-ihe mais 5
minutos, para uso da Tribuna, vis-
to que nao poclerá encaminhar a
votacão de Emenda, mas sim do
Projeto.

o SR. CECERO DIJMONT
- Fico muito sensibilizado,
corn a homenagem prestada a meu
esfôrço. Mas neste caso, em Ques-
tao de Ordem, requereria adiarnen-
to cia discussäo da rnatOria por 24
horas, a fim de que, pelo menos
corn as liderancas, pudesse discutir
o assunto. Mandarei por escrito o
Requerimento a Mesa.

- Veth a Mesa:

REQUERIMENTO

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

O Deputado abaixo assinado re-
quer a V. Exa., ouvida a Casa, se-
ja adiada por 24 horas a discussão
do Projeto n.° 3.521/66.

Sala das ReuniOes, 19 de abnil
de 1966.

Cicero Dumont.
O SR. PRESIDENTE - A Mesa

recebe Requerimnto do Sr. Depu-
tad0 Cicero Dumont e vai colocd-lo
em votaçao.

Em votaçäo. (Pausa). Os Srs.
Deputados que o aprovam queiram
perrnanecer corno se encontrarn.
(Pausa). Poi aprovado. Flea adia-
da, por 24 horas, a discusão do Pro-
jeto n.' 3.521/66.

A Mesa vai passar a i. 4 discussão
do Projeto 3.583/66, do Sr. José de
Castro, o qual dd a denominaçao
de "Dr. Julio Barreto Aguiar" a
Unidade Sanitaria do Carmo do Rio
Claro. Esta inscrito o Deputado
Anuar Fares, a quem a Mesa defere
a palavra.

0 SR. ANUAR FARES - Sr.
Presidente, Srs. Deputados.

Esta ë uma Casa politica e nun-
ca 6 desagraddvel, mesmo numa Ca-

sa poiltica, nurna Reunião tao den-
sarnente politica corno a de hoje,
tratar-se de assunto quo não d
politico, mas pertence as altas ca-
tegorias do espirito. Vaiho-me da
discUSSao dêste Proj eto, para 1cm-
bran A Casa quo hoje completa oi-
tenta anos de idade urn dos mais
insignes poetas brasileiros que,
nesta hora, estd sendo hornenagea-
do pelos intelectuais e pelo povo
brasileirO na cidade do Rio do Ja-
neiro.

Manuel Bandeira é o nosso grando
linico, a voz alta e pura da poesia
brasileira, que enriqueco 0 acorvo
cultural dos povos da lingua por-
tuguosa, corn urna obra realmente
adrnirdvel.

Apresentei, hoje, a Casa, urn Re-
quorimento de congratulaçöes por
esta data. Rste Roquerimento não
poderd ser votado. Peco a V. Exa.
quo o mesrno seja deferido, cum-
prindo-se a homenagem na Reunião
do amanhã. A pauta, sobrecarroga-
da corn assuntos politicos, não pro-
piciou oportunidado aos Represon-
tantes do povo para tributarern,
hojo, esta homenagem a êste
grande vato, que encarna o quo ha
de mais belo na cultura brasileira.
Estou certo, todavia, do quo, quan-
do vier a apreciacão da Casa o meu
Requerimento, não faltarão vozes -
o vozes autorizadas - para desta-
car o quo significa, no plano artIs-
tico o no piano cultural, a obra de
]l'.lhnuel Bandeira.

Depois do uma obra poëtica real-
monte aprecidvel e marcante, tomos
quo considerar a sua obr.a em pro-
sa. 0 professor de Literatura da
Univorsidade do Rio do Janeiro,
que se jubilou cercado do apreco
e da homenagom do mundo cultu-
ral brasileiro, 0 tambOm ligado a
Minas Gerais, por seus grandes
amigos, poetas e escritores do Mi-
nas, e por sua profunda afinidade
corn nosso Estado. Destaca-se nesta
preforência o grande poeta Carlos
Drumond de Andrade, uma das
mais altas expressöes da cultura

sul-americana, urn dos poetas quo se
ornbreiam corn o hornenageado de
hojo e corn o qual rnantém os mais
afetuosos iacos do amizade. Liga-o,
mais, a Minas, urna obra realmente
importante sob os aspectos literd-
rio, histOrico e poOtico, quo 0 o seu
"Cuia de Ouro Prèto". Então, a êste
grande poeta, hoje, cercado do
carinho e cia admiracão do povo
brasiieiro, quo guarda seus versos
e Os inseriu na sua linguagem cob-
quial, Minas Gerais não poderia
deixar passar dosporcebida esta da-
ta, e reaimente não passou. Apenas
as contingencias da vida politica im-
pediram que êste Requenimento fOs-
se aprovado, mas ostou certo de
que 0 sera, entusiàsticamento,
na Reunião em que for submetido
'a discussão e votacão. Mas, Se-
nhores, quo parta, do Minas Ge-
rais para Manuel Bandeira, o
nosso gesto de afeicao, o nosso
gesto fraterno, da Minas das
tradicOos culturais e estdticas quo
hornonageia o grando poeta e es-
critor, no Rio de Janeiro, pela pas-
sagem do seu 80.9 aniversario.

O SR. PRESIDENTE - Para dis-
cutir o Projeto está inscrito 0 Sr.
Salim Nacur. Corn a palavra S.
Exa.

O SR. SALIM NACUR - Sr. Pre-
sidente, Srs. Deputados.

Ao discutir o Proj oto Lei n° 3.583,
quo dd o nome de Dr. Julio Bar-
reto de Aguiar a Unidade Sanitã-
na do Carmo do Rio Claro, quero
antecipar o meu voto favordvel 'a
sua aprovacão.

Ao ingressar na vida publica, 0
hornem dove esperar, antes do mais
nada, son urn incompreendido.

Se analisarmos a atuação do ho-
mom pUblico nurn pals em desen-
volvimento, quando Os problernas
so superpOem em sonido vertical,
chegaremos a conclusão do que,
apesar do dirigente publico dar o
methor do seus esforcos 'a procura
do solucoes favordveis aos problo-
mas quo afligom a populacao, êste
resultado sO sera conseguido a ion-
go prazo.
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taI os crIticos menOs avisados re-
clarnarem soluçOes a curto prazo,
tecendo corn isto andlises injustas,
impropriaS em relação a maneira
de ser de dirigentes, cujo passado
püblico e privado constitui urna
fOiha de louvor.

Aqui me encontro, Sr. Presidente
e Srs. Deputados, não para defen-
der ou para justificar, inas sim pa-
ra solicitar que se faca justica a
atuacäo cheia de patriotismO e ii-
aura corn que se vem conduzindo
o atual Secretdrio do Abastecimen-
to, Deputado Feliciano de Oliveira,
que tern procurado dar a Secreta-
na sob sua direcão aquilo que de
melhor se pode esperar de urn ho-
mem publico.

A seguir vejamos urn histórico da
Secretaria de Abastecimento: - A
Lei n. 3 077, de 1-4-64, criou dois
cargos de Secretários sern Pasta.

0 Decreto fl. 0 8.256, de 13-4-65,
conferiu atribullçöes aos Secret-
rios sem Pasta, que foram: a) Se-
cretaria do AbastecimentO e Cré-
dito Rural; b) Secretaria de Ação
Social.

Não tendo estrutura as ref eridas
Secretarias, as atribuicöes, inclu-
sive designacãO de chefias, são fei-
tas mediante Portarias. Conclui-
-se dai, Sr. Presidente e Srs. De-
putados das dificuidades e atri-
hulacOes em fazer funcionar urn Or-
gao que ainda se encontra, por as-
sim dizer, nos primeiros capitulos
de sua histOria. Mas, nern por isso
tern deixado a adrninistracão do
Sccrctario Feliciano de Oliveira, de
colhêr os seus frutos sazonados e
do born paladar para o povo mi-
neiro. Isto, em virtude das medi-
d3s já tomadas, no sentido de se
conseguir que o povo possa adqui-
rir mercadorias nos entrepostos da-
quela Secretaria, por precos- infe-
riores aos dos concorrentes no mer-
cado comurn.

As medidas t.ornadas pelo Sr. So-
cretário foram: 1) - EstruturoU
a Secretaria e encarninhou Proj eto
ao Sr. Governador, para remessa

a AssemblOia Legislativa; 2) - De-
terrninou instalacôes de novos En-
trepostos, quer na Capital, quer no
interior, vindo tal rnedida de en-
contro aos arlseios do nosso povo,
quo, em vários abaixo-assinados,
solicitara tal providéncia; 3)
Determinou a reforma dos atuais
Entrepostos, que estão arcaicos,
transforrnando-os em mercearias,
o que veio facilitar ao povo
adquirir as mercadorias de
prirneira necessidade a p r e ç o
mais accessivel, cuidando assim es-
La providência de atender aos de-
sejos do Govérno Israel Finheiro,
no sentido de se proporcionar a
populacão melos de economia. -
4) Promoveu entrosarnento corn a
SIJNAB e a CORAL, estando rece-
bendo gêneros de prirneira neces-
sidade dos referidos orgãos, por
precos especiais, e fazendo corn que
Os mesmos sejarn adquiridos pela
populacão em melhores condicOes
do que no comOrcio comurn. 5)
Apresentou ao Sr. Governador
o piano para construcão do Cen-
tro dc Abastecimonto da Capital,
tendo Sua Exceléncia designado a
Comissão para organizacão dos tra-
balhos, dentro do 40 dias, quando
deverá ser determinada aexecu-
çao da obra. 6) - Apreseñtou ao
Sr. Governador o piano  para
organização de uma Cooperativa do
Pescadores, sediada em Três Ma-
rias, cornpreendendo os Municipios
de Pirapora, Felixlãndia e outros,
tendo Sua ExcelOncia aprovado 0
piano que seth executado.

Estd estudando a aquisição de urn
frigorifico nesta Capital, tencio
nando, assim, resolver o problema
da estocagern de peixes, a yes e ovos,
para as épocas especiais.

Durante a Quaresma, deterrninou
a aquisição de grando quantidade
de bacaihau, a qual foi vendida nos
entrepostos por precos populares,
evitando a ação dos expioradores.

Na Semana Santa, em colabor-
cão corn a Prefeitura Munici pal e a
Firma Anibal Caldeira Brant, cob-

cou oito Kombis nas ruas da Ca-
pital, vendendo peixes por preços
populares, coibindo, assim, a alta
de preco dêste produto. Contou,
nesta oportunidade, corn a colabo-
racão da FRIMISA, que colocou
seus carros frigorIficos a disposi-
ção da campanha.

Acertou corn a FRIMISA a ins-
talacão de Casas de Came desta
Companhia, corn tôda a linha do
seps produtos, nos bairros onde a
Secretaria instalar novos entrepos-
tos.

Assirn, espera a Secretaria do
Abastecimento colocar came ver-
de ao alcance de tOda a populacão
da Capital.

Corn a COBAL, estd prornovendo
urn convênio, a ser assinado breve-
mente, para estocagem de géneros
de primeira necessidade, corno Or-
gao controlador e regulador de pre-
ços, na base de urn bilhão de cru -
zeiros, reatando, assim, Os enten-
dimontos corn êste Orgão federal
e corn Os demais congéneres, a
SUNAB, etc.

Alérn destas medidas, encami-
nhou ao Sr. Governador o Off-
do 11.0 211, de 14-3-66 seguinte:

Belo Horizonte, 14 de marco de
1966.
Of. n.° 211.

Senhor Governador,
Esta Secretaria tern-se empenha-

do no cumprimento das deterthi-
naçöes do Vossa Excelência, no que
tange ao problema do abastecimen-
to da Capital, corn irradiacão aos
demais centros de maior densida-
de demografica e nücleos operdrios,
fixando-o na distribuicão e corner-
cializacão do artigos de prirneira
necessidade, usados diariamente na
alimentaçao do nosso povo.

Assim, Sr. Governador, é que
submet0 a consideracao do Vossa
ExcelOncia sugestöes visando a exe-
cução de uma polItica do producão
e abastecirnento, tendo, corno pon-
to de partida, o seguinte:

1 - MEDIDAS IMEDIATAS:
a) - exercer rigoroso contrOle na

saida de gêneros considerados es-
senciais ao estabelecirnento, para
outros Estados;

b) - Condicionar o fornecirnento
da came a outros Estados ao nor-
mal abastecimento interno;

C) - estocar gêneros alimenticios
para regular o abastecimento da
prOxirna entressafra, do acôrdo corn
ostudos do previsão de safra a se-
rem feitos pelos Orgãos estaduais
competentes, ern coiaboracão corn
o MinistOrio cia Agricultura;

d) - estocar, pelos menos, 5.000
(cinco mil) toneladas do came fri-
gorificada e 20.000 (vinte mil) bois
em pd, para garantia do abasteci-
mento da entressafra.
2 - MEDIDAS MEDIATAS:

a) - maior e meihor estIrnulo 'a
produçao agro-pecudria através de
assistência técnica e crediticia mais
elicaz, ospecialrnente a lavoura de
gênoros alimenticios;

b) - proibição terminante do
abate de matrizes, corn imposicão
de sancôes rigorosas aos infratores.
polos Orgãos cornpetentes, em cum-
primento a legislação prOpria em
vigor;

c) - reaplicacão do crddito es
pecifico para aquisição do matri-
zos e arnpliação do já existente para
retencão do crias, aos nossos tra-
dicionais pecuaristas;

d) - incentivo 'a comercialização
da producão do Estado pelos atuais
Orgãos oficiais, principalmonte atra-
yes da Companhia Distribuidora da
Producão de Minas Gerais S/A -
(CODIP) -

São estas, Sr. Governador, as
providências que considero india-
pensáveis e inadidveis a uma boa po-
litica do abastecimento do nosso
Estado, sobretudo considerando Os
prirneiros efeitos da ontressafra,
que so anuncia prematura e rigo-
rosa, agravada pela ausência de me-
dida.s corretoras.

Atenciosamente,
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o Secretário do Abastecimento
Crédito Rural

a) Feliciano de Oliveira.
E fácil concluir-se, Sr. Presiden-

te, quão proveitosa e ütil tern sido
para 0 Govêrno do Estado e para
o povo mineiro a obra que o Se-
cretãrio Feliciano de Oliveira vem
realizando 'a frente da Secretaria
de Abastecirnento e Créd.ito Rural.

Deduz-se dai, tarnbém, Sr. Pre-
sidente, serem infundadas as crIti-
cas que aqui tern sido tecidas a S.
Exa., o Sr. Secretário Feliciano de
Oliveira.

O SR. PRESIDENTE - Continua
em discussão o Proj eto n. 9 3.583, do
Sr. José de Castro. Não havendo
outros oradores inscritos, encerro a
discussão.

Em votacão. Os Srs. Deputados
que o aprovam queiram permane-
cer como se encontrarn. (Pausa).
Foj aprovado.

- A Cornissão de Justica.
- Logo depois, submetidos a dis-

cussão e votacão, são aprovados,
cada urn de sua vez, sem debates,
os seguintes projetos em 1. 4 dis-
cussão:

Projeto n.° 3.584/66, do Sr. Car-
los Eloy, o qual dá ao FOrum da
cidade de Entre Rios de Minas a
denominação de Gel. Joaquirn Re-
zende.

- A Comissão de Justica.
Projeto n.9 3.587/66, do Sr. João

BOsco, o qual dispOe sôbre a ex-
tincão da FRIIvITSA S/A, Sociedade
de Economia Mista, e sObre a des-
tinacão de seu patrimOnio.

- As Comissöes de Justica, de
Agricultura e de Financas.

Projeto n.° 3.588/66, do Sr. Do-
mingos JOrio, o qual dd 'a Escola
Infantil Combinada da cidade de
Bicas o nome de "Leonófrica Coelho
Silva".

- A Comissão de Justiça.
- A seguir, são submetidos it 2.

discussão e votacão e aprovados, ca-
da urn de sua vez, artigo por arti-
go, sem debates, os Projetos seguin-
tes:

Projeto n.° 3.550/66, do Sr. Jose
de Castro, o qual dá a denorninacão
de "Oel. Aniceto de Barros" ao POs-
to de Higiene de Santa Cruz do
Escalvado.

Projeto n.c 3.563/66, do Sr. Ma-
noel Costa, o qual dá a denomina-
ção de "Dom Othon Motta" ao Co.
lëgio Normal Oficial da cidade de
Conceicao do Rio Verde.

Projeto n.° 3.571/66, do Sr. Jar-
bas Medeiros, o qual reconhece de
utilidade püblica o Conseiho Parti-
cular da Sociedade de São Vicente
de Paulo, de São Goncalo do Sapu-
cal.

- A Comissão de Justica.
O SR. PRESIDENTE - 34 dis-

cussão do Projeto n.° 3.569/66 (Re-
solucão) do Sr. Ledo Borges, o
qual revoga os paragrafos 2. o e 3.0
do art. 4.0 iia Resolução n. 735/65.

A Cornissão Executiva opina pela
aprovacão do Proj eto.

Em discussão. Não ha oradores
inscritos. Ericerro a discussão. Em
votacão. Os Srs. Deputados que o
aprovarn queiram permanecer co-
mc se encontrarn. (Pausa). Foi
aprovado.

- A Comissão de Redaqão.

ENCERRAMENTO .

0 SR. PRESIDENTE - Esgota-
da a matéria constante da pauta e
não havendo oradores inscritos, a
Mesa encerra a Reunião e convoca
Os Srs. Deputados para a Extraor-
dinária de logo mais, as 20,30 horas,
corn a Ordern do Dia ja anunciada
e publicada, bern assim para a Or-
dinária de amanhã, as 14,00 horas,
corn a seguinte

ORDEM DO DIA

20-4-66

1.' Farte

Das 14 as 15 horas:

Leitura e aprovacão da Ata.
Expediente.

Homenagern ao Poeta Manoel
Thandeira.

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

requerimentos, comunicaçöes e
dicacOes.

Discussão e votacão de redac6es
finais.

2.a Parte

Das 16 'as 18 horas:
Prosseguimento da discussão do

Projeto fl.0 3.521/66 (Resolucão),
do Sr. Cicero Dumont, o qual dis-
pOe sObre a tramitacão dos Proj e-
tos de iniciativa do Poder Executi-
vo, nos térmos do Artigo 29, da
Constituicão do Estado, corn a no-
va redacão que lhe fol dada pela
Lei Constitucional n.9 14, de 9 de
dezembro de 1965.

2.0 discussão do Projeto fl.° 3.566/
66, do Sr. Governador do Estado,
o qual fixa o efetivo da Policia Mi-
litar para o exercicio de 1.967 e dá
outras providências.

3.1, discussão do Projeto fl.0 3.535/
66, do Sr. Governador do Estado,
o qual concede prornoção aos ofi-
dais e pracas da Policia Militar, da
reserva ou reformados, que tenham,
efetivamente, participando dos mo-
vimentos revolucionários de 1.930
ou 1.932.

2. discussão do Projeto n.° 3.572/
66 (Resolucao), da Comissão Exe-
cutiva, o qual dd denominacão de
"Sala José de Medeiros Chaves" 'a
sala da Diretoria Geral da Assem

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

l.a discussão do Projeto n.° 3.589/
66, do Sr. Domingos JOrio, o qual
determina que o Curso Complemen-
tar da cidade de Bicas passe a de-
nominar-se "Curso Complementar
Aura Aliada Pereira Lamba.

l.a discussão do Projeto n.° 3.590/
66, do Sr. Domingos JOrlo, o qual
dd a denominação de "João XXIII',
ao Grupo Escolar Petrina Pereira,
da cidade de Mantena.
1.' discussão do Projeto fl.9 3.591/
66, do Sr. José de Castro, o qual
dd a denominação de "Eduardo de
Menezes, ao Paldcio da Saüde de
Juiz de Fora.

1.4 discussão do Projeto fl.0 3.593/
66, do Sr. Geraldo Quintão, o qual
dd a denorninacão de "Gindsio Es-
tadual João XXIII" ao Ginãsio Es-
tadual de Ipatinga.

1. 11 discussão do Projeto n.° 3.594/
66, do Sr. Geraldo Quintao, o qua]
dd a denominacao de "Ginásio Es-
tadual São Sebastião" ao Gindsio
Estadual de TimOteo.

1.4 discussão do Projeto n.9 3.595/
66, do Sr. José de Castro, o qual
dO. ao 2.0 Grupo Escolar da cidade
de Cru.zilia o nome de "Grupo Es-
colar Professôra Benvinda Imacula-
da Conceicão".

2.0 discussão do Proj eto fl. 0 3.556/
66, da Sra. Marta Nair Monteiro,
o qual dd nova redação ao Artigo
217 da Lei 2.610, de 8-1-62.

- Levanta-se a Reunião.
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SUMARIO - Comparecimento -
Ata - Pareceres de Redacäo Fi-
nal dos Proj etos n9s. 3.567, 3.477
e 3.494 - Discussão dos vetos
totais opostos as Proposicôes de
Lei ns. 2.806, 2.807, 2.814, 2.820
e 2.825 - Escrutinadores e Cha-
mada para a votação - Apura-
ção - Mariutenção dos vetos to-
tais - Encerramento - Ordem
do Dia.

COMPARECIMENTO

- As 20,35 horas, comparecem
Os Senhores: -

Bonifãcio de Andrada - Ledo
Borges - Mario Hugo Ladeira -
João Navarro - Reny Rabello -
Pinto Coelho - Anuar Fares -
Agostinho Campos Neto - Altair
Chagas - Alvaro Sales - Alvi-
mar Mourão - Anibal Teixeira -
Artur Fagundes - Ataliba Mendes
- Ath?s Vieira de Andrade - Au-
gusto Zenun - Aureliano Chaves
- Batista Miranda - Benedito
Xavier - Carlos Eloy - Carlos Me-
gale - Cicero Dumont - Dalton
Canabrava - Daniel de Barros -
Expedito Tavares - Florivaldo
Dias - Geraldo Quintão - Gomes
Moreira - Homero Santos -
Ibrahim Abi-Ackel - Jair 0 Maga-
lhães - Jarbas Medeiros - Jorge
Vargas - João Bôsco - Joã0 Vas
- Joaquim de Melo Freire -
Luiz Baccarini - José Maria Ma-
galhães - Ladislau Salles - Lélis
Chaves - LUcio de Souza Cruz -
Maurilio Cambraia - Luiz Jun-
queira - Manoel Costa - Mar-
ta Nair Monteiro - Martins Silvei-

ra - Nicanor Armando - Nunes
Coelho - Odilon Rodrigues - Or-
lando Andrade - Paulino Cicero
- Fires da Luz - Raymundo Al-
bergaria - Raul Fernandes - Sa-
lim Nacur - Ulysses Escobar -
Valdir Melgaco - Waldir Morato
- Waldomiro Lôbo - Wilson Mo-
desto - Wilson de Paiva - Wilson
Tanure.

- Corn a presenca de 63 Srs. De-
putados, o Sr. Presidente declara
aberta a Reunião.

ATA

o Sr. Pinto Coelho (30 Secre-
tário, nas funcöes de 20 - Pro-
cede it leitura da Ata da Reunião
anterior, a qual é aprovada sem
restricôes.

PARECERES DE REDAcA0 FINAL

O SR. PRESIDENTE Sôbre a
Mesa, Parecer de Redação Final do
Projeto n° 3.567.

Em discussäo. (Pausa). Encerro
a discussão e you submetê-lo a vo-
tos. Os Srs. Deputados que o apro-
yam queiram permanecer como se
encontram. (Pausa). Foi aprovado.

- A sancão.
Parecerde Redacão Final do

Proj eto no 3477. Em discussão. Não
ha oradores inscritos. Encerro a
discussão.

Em votacão. Os Srs. Deputados
que o aprovam queiram permane-
cer como Se encontram. (Pausa).
Foi aprovado.

- A sancão.
Parecer de Redacão Final do

Projeto n? 3494. Em discussão. No
ha oradores inscritos. Encerro a
discussao.

Em votacão. Os Srs. Deputados
que o aprovam queiram permane-
cer como se encontram. (Pausa).
Foi aprovado.

- A sancão.

DISCUSSAO DOS VETOS TOTAlS

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
vai passar a discussão e votação
dos vetos totais opostos as Propo-
siçöes de Lei n°s.:

2806 - que autoriza o Govêrno
do Estado a construir uma estra-
da de rodagem que liga as loca-
lidades de Santo Antonio do Rio
Abai.xo e Goiabal;
2.807 - que determina a constru-
çäo de urn Asilo de Amparo a ye-
ihice, em Belo Horizonte;

2.814 - que autoriza o Govêr-
no do Estado a construir uma pon
te sObre o Rio Santana, na cidade
de Abre Campo;

2.820 - que autoriza 0 Govêrno
do Estado a receber, em doação, o
acervo do Ginásio Imaculada Con-
ceicão, de Pedro Leopoldo;

2.325 - que autoriza 0 Govêrno
do Estado a encampar a estrada
Tupaciguara .. Ponte Afonso Pena.

Em discussãj Os vetos. (Pausa).
Encerro a discussão. A Mesa vai
passar a votacão.

ESCRUTINADORES E CHAMADA

- Convido Os Deputados Geral-
do Quintão e Alvimar Mourão para
funcionarem ccmo escrutinadores
(Pausa).

Tern a palavra o Sr. 19 Secre-
tário para fazer a chamada dos
Srs. Deputados.

O SR. SECRETARIO - (Faz a
chamada).

- Feita esta, depositam seu voto
na urna os Srs.:

B nifãcio de Andrada - Ledo
Bores - Mario Hugo Ladeira -
João Navarro - Reny Rabello -
Pinto Coelho - Anuar Fares -
Agstinho Campos Neto - Altair
Chagas - Alvaro Sales - Alvi-

mar Mouräo - Anibal Teixeira
Artur Fagundes - Ataliba Mendes
- Athos Vieira de Andrade - Au-
gusto Zenun - Aureliano Chaves
- Batista Miranda - Benedito
Xavier - Carlos Eloy - Carlos
Megale - Cicero Dumont - Dal-
ton Canabrava - Daniel de Bar-
ros - Expedito Tavares - Flori-
valdo Dias - Geraldo Quintão -
Gomes Moreira - Homero Santos
- Ibrahim Abi-Ackel - Jairo Ma-
galhães - Jarbas Medeiros - Jor-
ge Ferraz - Jorge Vargas - João
Bôsco - João Vaz - Joaquim de
Melo Freire - José Luiz Baccari-
ni - José Maria Magalhães - La-
dislau Salles - Lélis Chaves - Lu-
ci de Sousa Cruz - Mauriio
Cambraia - Luiz Junqueira -
Manoel Costa - Marta Nair Mon-
teiro - Martins Silveira - Nica-
nor Armando - Nunes Coelho -
Odilon Rodrigues - Orlando An-
drade - Paulino Cicero - Pires
da Luz - Raymundo Albergaria
- Raul Fernandes - Salim Nacur
- Ulysses Escobar - Vadir Mel-
gaco - Waldir Morato - Waldo-
miro LObo - Wilson Modesto -
Wilson de Paiva - Wilson Tanure.

0 SR. PRESIDENTE - Vota-
ram 63 Senhores Deputados. Fo-
ram encontradas 63 sebrecartas.

APURAcAO

- A Mesa yai passar a anun-
ciar o resultad 0 da votacao.

Votaram a favor do veto total
oposto pelo Sr. Governador a Pro-
posicäo de Lei no 2.806: 54 Srs.
Deputados; 9 votos em branco e
nenhum contra.

Está, pois, mantido o veto.
- Arquive-se.
A favor do veto total oposto pelo

Governador a Proposicão de Lei no
2.807, votararn 54 Srs. Deputados;
9 em branc e nenhum contra.

Está, pois, mantido o veto.
Votaram a favor d0 veto total

oposto pelo Sr. Governador a Pro-
posição de Lei n o 2.814, 54 Srs. De-
putados, 9 votos em branco e ne-
nhum contra.

EstO. mantido o veto.
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Votãram a favor do veto total
oposto a Proposico de Lei
2.820, 54 Srs. Deputados; 9 votos
em branco e nenhum contra.

Está mantido 0 veto.
Votararn a favor do veto total

oposto a Proposição de Lei no
2.825, 54 Srs. Deputacfos; 9 votos
em branco e nenhum contra.

Está mantido o veto.
- Arquive-se.

ENCERRAMENTO
- Esgotada a matéria constan-

te 'da pauta, a Mesa encerra a
Reunião e convoca Os Srs. Depu-
tados para a de amanhã, dia 20,
Ordinária, as 14,00 horas, corn a
Ordem do Dia já anunciada, lem-
brando que a primeira hora da ia
Parte serd destinada, conforme
Requeriniento do Sr. Anuar Fares,
deferi'do pela Mesa, a homenagear
o poeta Manoel Costa Bandeira,
pela passagem de seu 80 0 aniver-
sârio.

- Levanta-se a Reunião.

5591 Reuniäo Ordinãria da Assembiéia Legislativa,
aos 20 & abrili do 1966

PRESIDNCIA DOS SRS. BONIFACIO DE ANDRADA, AGOSTINHO
CAMPOS NETO E JOAO VAZ

1

SUMARIO: Comparecimento - Ma
- Expediente: Mensagem no 1.068
- Oficios n0s. 1.045 e 1.046 -
OfIcios, Radiogramas e Telegra-
mas - Comemoraçâo Especial pe.
la passagem do 80. 0 aniversário
do poeta Manoel Bandeira - Dis-
cursos dos Srs. Anuar Fares, Pau-
lino Cicero e Homero Santos - tPa-
lavras do Sr. Presidente - Leitu-
tiira e apresentacão de Proposi-
çöes: Requerimento n.° 1.193, do
Sr. Augusto Zenun, Parecer e Pro-
jeto n.° 3.597, da Comissäo Execu-
tiva - Proj etos n°s. 3.598 e 3.599,
do Sr. Lélis Chaves; 3.600, do Sr.
Altair Chagas; 3.601, do Sr.
Anuar Fares; 3.602, do Sr. Lou-
rival Brasil; 3.603, do Sr. Nica-
nor Armando e 3.604, do Sr.
Agost,i.nho Campos Neto - Re-
querimentos n°s. 1.192, do Sr.
João Navarro, 1.195, do Sr. Fib-
rivaldo Dias e 1.196, do Sr. Ge-
raldo Quintão - Indicacöes n°s.
1.086, do Sr. Carlos Megale e
1.087, do Sr. Geraldo Quintao -
Requerimentos dos Srs. Anuar
Fares, Agostinho Campos Neto e
Artur Fagundes - Comunicacão
do Sr. Lourival Brasil - Discus-
so e Votacão de Propnsicöes -
Palavras do Sr. Presidente -
Questao de Ordem - Chamada
- Requerimento do Sr. Geraldo
Quintão - Discursos dos Srs. Ge-
raldo Quintão, Agostinho Campos
Neto, Altair Chagas e Paulino Ci-
cero - Questôes de Ordem - Cha-
mada - Questôes de Ordem -
piscurso do Sr. Waldir MoratQ -

Questão de Ordem - Chamada -
Discurso do Sr. Gomes Moreira -
2." Parte da Ordem da Dia -
Prosseguimento da discussão do
Projeto n.° 3.521 (Resolucão), do
Sr. Cicero Dumont - Emendas
dos Srs. Cicero Dumont e Expe-
pedito Tavares - Encerramento
da discussão do Projeto n.° 3.521
- Palavras do Sr. Presidente -
Parecer oral do Sr. Anuar Fares
- Encerramento cia discussão
das Emendas do Plendrio - Vo-
tacão do Substitutivo ao Projeto
n.° 3.521 - Votação da Emenda
n.° 1 - Verificacão de votacão -
Falta de "quorum" - Chamada
- Encerramento da 2. 4 discussão
do Projeto n.° 3.566 - 30 discus-
são do Projeto n.9 3.535 - Re-
querimento do Sr. Manoel Costa
- Aprovação - Encerramento da
2.4 discussão do Projeto n.° 3.572
e cia 1.° discussão dos Proj etos
n°s. 3.589, 3.590, 3,591, 3.593 e
3.594 - 1.1 discussão do Projeto
n.° 3.595 - Questão de Ordem -
Encerramento da 2." discussão do
Projeto n.° 3.556 - Encerramento
- Ordem do Dia.

COMPARECIMENTO

- As 14,10 horas, comparecem
os Srs.:

Bonifdcio de Andrada - Ledo Bor-
ges - Mario Hugo Ladeira - João
Navarro - Reny Rabello - Pinto
Coelho - Anuar Fares - Agosti-
nho Campos Neto - .Altair Chagas
-AlvaroSales - Alvimar MOUFQ



Id- 254 - 	 - 255 -

kwo

- Anibal Teixeira - Artur Fagun-
des - Ataliba Mendes - Augusto
Zenun - Aureliano Chaves - Ba-
tista Miranda - Benedito Xavier
- Carlos Eloy - Carlos Megale -
Cicero Dumont - Daniel de Bar-
ros - Délson Scarano - Dermeval
Pimenta Filho - Expedito Tavares
- Florivaldo Dias - Geraldo Quin-
tao - Gerardo Grossi - Gomes
Moreira - Hermelindo Paixão
Homer0 Santos - Hugo Castelo
Branco - Jairo Magalhães - Jar-
bas Medeiros - Jehovah Santos -
Jorge Vargas - João BOsco -
João Lutz de Carvalho - João Vax
- Joaquim de Melo Freire - José
Boteiho - José Luiz Baccarini -
José Maria Magalhães - Ladislau
Salles - Lélis Chaves - Lourival
Brasil - Lücio de Souza Cruz -
Maurilio Carnbiaia - Luiz Janquei-
ra - Manoel Costa —Maria Pena
- Marta Nair Monteiro - Martins
Silveira - Nicanor Armando - Nu-
nes Coelho - Odion Rodrigues -
Orlando Andrade - Otelino Sol -
Paulino Cicero - Pires da Luz -
Rayrnundo Albergaria - Raul Fer-
nandes - Salim Nacur - Sousa e
Silva - Ulysses Escobar - Valdir
Melgaco - Waldir Morato - Wal-
domiro LObo - Walthon Goulart
- Wilson Chaves - Wilson Modes-
to - Wilson de Paiva e Wilson Ta-
nure.

- Corn a presenca de 73 Srs.
Deputados, o Sr. Presidente decla-
ra aberta a Reuniâo.

ATA
- 0 SR. RENY RABELLO - (2.Q

Secretdrio) - Procede it leitura da
Ata da Reunião anterior, a qual d
aprovada, sem observacöes.

EXPEDIENTE

- 0 SR. JOAO NAVARRO - ( 1.0
Secretdrio) - Lê Expediente cons-
tante cia seguinte matéria:

MENSAGEM N.° 1. C88

Belo Horizonte, 15 de abril de
1.966.

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

Usando cia faculdade que me con-
fere o Art. 51, n. Q III, combinado
corn o Art. 30, § 1., cia Constitui-
cão Estadual, devolvo a Vossa Ex-
celência, para objeto de reexame
da egrégia Assernbléia Legislativa,
a Proposicão de Lei n.° 4.593, que
•autoriza aquisicão de imOvel na ci-
dade de Pompéu, a qual opus veto
total, justificado nas razöes que es-
ta acompanham.

Prevaleco-me da oportunidade
para reiterar a Vossa Excelência
os protestos de minha cordial es-
tima e distinta consideracão.

Israel Pinheiro da Silva - Go-
vernador do Estado de Minas Ge-
rais.

RAZOES DO VETO

Ao considerar a Proposicão de
Lei n.c 4.593, que autoriza o P0-
der Executivo a adquirir o prédio
e respectivo terreno pertencentes
ao Gindsio "Dona Joaquina", da ci-
dade de Fompéu, sou conduzido,
pelo resguardo do interésse pübli-
co, a negar-ihe sancâo.

For determinacão das norrnas
contidas no artigo 2. 0 da Prbposi-
cão, o imOvel a ser adquirido pe-
to Estado, consoante a proposta em
exame, se destinaria a instalacao
do Gindsio Estadual de Pompéu.

Cabe relevar que a medida na
forma preconizada se faz incon-
cilidvel corn- a orientacão que tern
presidido o prograrna de expansão
cia rêde escolar de ensino médio,
em que se tern corno princIpio a
conjugacão de esforcos do Estado
e das comunidades para efeito de
se instalarem as unidades criadas.

sse critério, ja considerado nor-
mativo na Admi.nistracao, deve ser
preservado, eis que os resultados
de sua adocão tern-se revelado sa-
lutares.

Assim, pots, a instalaçäo de esta-
belecimento oficial de grau médio
cleve ficar condicionada, como im-

pOe a programacão adrninistratjva
do Govêrno, a doação ao Estado
de prédlo adequado ao seu funcio-
narnento, sob pena de erigir-se in-
justificado precedente em face do
interêsse püblico.

Isso pOsto, fundado nas razOes
recomendadas por relevante inte-
rêsse püblico, oponho veto total a
Proposicão de Lei n-9 4.593, fa-
zendo-a devolver ao douto reexa-
me do Poder Legislativo.

(a.) Israel Pinheiro da Silva - Go-
vernador do Estado de Minas Ge-
rais.

- Publicar•

OFfCIO N.° 1.045

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

Recebj a carta que me dirigiu
Vossa Excelência em 24 de marco
ültimo, a respeito das professOras
Maria Moreira de Barros e Terezi-
nba Pereira, de Dores do Turvo,
tendo recomendado o exame do as-
sunto ao Sr. Secretário cia Educa-
cão.

Sirvo-me do ensejo para renovar
a Vossa Excelência as expressOes
de rneu alto aprêco.

Israel Pinheiro - Governador do
Estado.

- Ciente. Publicar.

OFf ClO N.° 1.046

Belo Horizonte, 17 de marco de
1966.

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

Acusando O recebimento do seu
Oficio de 11 do corrente, de cujos
térmos tornei conhecimento, venho
informar a Vossa Excelência que
encaminhei o assunto déle constan-
te a Secretaria cia Educação, para
ser devidamente examiriado.

Na oportunidade, reafirmo a Vos-
sa Excelência a seguranca de todo
9 rneu aprêço e consideração.

Israel Pinheiro - Governador do
Estado de Minas Gerais.

- Ciente. Publicar.

OFICIO

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

Tornei na melhor consideracâo o
Requerimento de Deputados dessa
!ssembldia, dirigindo-me apêlo re-
lativo a pretensão de estudantes
que fizeram exarnes para ingresso
nas Faculdades de Medicina de Be-
10 Horizonte.

A propOsito, tenho a informar,
inicialmente, que cabe as Universj-
dades de Minas Gerais e CatOlica
deliberar, soberanamente, sObre o
assunto. Se essas Universidades re-
solverem adrnitjj- outras matrIculas
além das normals, poderão contar,
como sempre, corn a colaboração
dOste Ministério, inclusive corn pon-
derdvel ajuda financeira.

Devo ainda observar que a am-
pliação substancial de vagas nos
Cursos Superiores do Pais, sobre-
tudo nos medicos, vem sendo inva-
riàvelrnente possibilitada, não sO-
mente em virtude de aurnento dos
recursos orçarnentcirios, mas tam-
hem pela aprovação das iniciativas
de criação de novas escolas de me-
dicina.

Sern mais, .apresento a Vossa Ec-
celéncia protestos de estima e con-
sideracão -

Pedro Aleix0 - Ministro da Eclu-
cacao e Cultura.

- Ciente - Publicar. -

OFtCIO

Belo Horizonte, 12 de abril de
1966.

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

Reporto-me ao Oficio n.° 493/66,
datado de 17-111-1966, corn que V.
Exa. me encaminhou o OfIcio n.°
492/66.

Comunico-ihe que 0 assunto já
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se encontra em estudos, em Palá-
do, para resoluçao do Exmo. Se-
nhor Governador do Estado.

Ao ensejo, apresento a V. Exa.
minhas expressöes de grande es-
tima e alto aprêco.

Coronel AntOnio de Fádua Fal-
cão - Comandante Geral da PolIcia
Militar.

-- Ciente. Publicar.

OFICIO

Belo Horizonte, 13 de abril de
1966.

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

Acuso o recebimento do convite
de V. Exa. para a Reunião Solene
de 31 de marco, nessa Casa.

Sensibilizado, venho agradecer-
lhe a deferência, valendo-me do en-
sejo para reafirmar a V. Exa. mi-
nha grande estima e rneu sincero
apreco.

Jonas Pereira da Silva - Coronel-
-Chefe do Gabinete Militar.

- Ciente. Publicar.

OFICIOS
Da Câmara Municipal de Säo

Paulo comunicando a eleição de sua
Mesa Diretora para o terceiro ano
da 5.a Legislatura.

- Ciente. Agradecer.
Da Cãmara Municipal de Vila Ma-

tias, comunicando eleiçao e posse
de sua Mesa Diretora.

- Ciente. Agradecer.

R.ADIOGRAMA
Do Sr. Sebastião Rodrigues da

Costa, adjunto de Promotor da Go-
marca de Tarumirim, pedindo pro-
vidências contra atitudes do Pre-
feito local.

- Ciente. Oficiar it Secretaria de
Segurança.

TELEGRAMAS
Dos Srs. Adyr Monteiro Carva-

iho, Milton e AnIsio Fiueira, Nel-

son Faria, Antonio José Pereira,
Hercules Varino, Osnam de Sousa
Gusmão, Selma Ribeiro Moreira,
Marco AntOnio Moreira, SantOrio
Teixeira Rezende, Familia Reis Fj-
gueira e Lair José Ferreira Santos,
pedindo a manutençao do Gindsio
Estadual de AlOrn Paraiba em fun-
cionamerito.

- Ciente. Oficiar it Secretaria de
Educacao.

TELEGRAMA

Belém, Path.
Exmo. Sr. Presiclente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Em nome do Exmo. Sr. Gover-
nador Estado vg agradeco atenciosa
comunicacão Vossência eleicao e
posse Cornissão Executiva dirigi-
rd trabalhos essa Casa Legislativa
pt Expresso votos plerio êxito de-
sempenho encargos Ihes foram con-
fiados pt SaudaçOes Dr. Osvaldo
Melo Chefe Gabinete Governador.

- Ciente. Publicar.
- Passa-se a

COMEMORAcAO ESPECIAL PELA
PASSAGEM DO 80.0 ANIVERSARIO
DO POFITA MANOEL BANDEIRA

O SR. PRESIDENTE - A' pri-
meira hora desta parte da Reunio
destina-se a homenagear o grande
vulto da literatura brasileira -
Manoel Bandeira -. Assim sendo,
a Mesa vai deferir a palavra aos
oradores inscritos, comunicando
ao Plenário que os Srs. Deputados
que se inscreveram para 0 Peque-
no Expediente da Reuniäo de hoje
poderão usar a palavra na prOxima
Reunião.

Tern a palavra o Sr. Deputado
Anuar Fares.

O SR. ANUAR FARES - Sr. Pre-
sidente e Srs. Deputados.

A data de ontem assinalou urn
dos eventos mais caros 4 inteligên-
cia brasileira, qual seja, o 80. 0 ani-
versário de nascimento do grande
poeta Manoel Bandeira. Em todos

os rincOes dêste Pals, tern-se Os
olhoS voltados para êste grande 11-
rico que enriqueceu 0 patrimOnio
cultural da lingua portuguesa corn
urn acervo que 0 recomendaria em
qualquer pals do mundo. Não pu-
damos comemorar, ontem, êste
acontecimeflto, de vez que a pau-
ta estava densamente carregada de
assuritos politicos, razão por que
solicitamOS que a primeira par-
te dos nossos trabalhos de hoje
fOsse em homenagern a êste grande
poeta, para se falar dOste vulto
que chegOu aos 80 anos cercado da
admiracão de todo o povo brasi-
leiro.

Sabemos 0 quanto pode a voz de
urn poeta. Basta perpassarrnos as
pdginas da histOria para, verificar-
mos que não ha acontecimento so-
cial e politico que não seja, antes
dos sociOlogos, dos filOsofos, dos
publicist as, .levado ao conhecimento
do povo pela voz dos poetas. Não
6 por outro motivo que Os antigos
atribulam aos poetas o dom da
profecia.

E, no Brasil, o exemplo mais pro-
ximo que ternos 6 o de Castro Al-
yes, convocando a Nação, corn seus
versos condoreiros, a lutar pela
extincão do cativeiro.

0 rnovimento democrético de
1945, que procurou extiiar do Pals
uma ditadura, foi precedido das
sCtiras dos poetas e, tambérn, dos
versos que, numa hora de obscu-
rantismo e de contencao, procura-
yam, pela pOeSia, inserir na consci-
ência popular a necessidade de le-
vantar o povo contra as cadeias
que o prendiam. Mas, o home-
nageado de hoje se inscreve entre
os grandes liricos dOste continente.
E não poderia ser de outra forma,
de vez que, desde a sua adolescOn-
cia, tOda a sua poesia e marcada
pela irispiraão dos hurnanos sen-
tirnentos mais profundos, desde a
conformidade corn as tristezas ate
as cantigas dos amOres preteridos.

Manoel Bandejra, que comecou a
sua obra poetica em 1917, Corn 0

livro "Cinzas das Horas", conti-
nua enriquecendo a llrica nacional,
corn as suas subseqUentes obras
"Carnaval", "Ritmo Dissoluto", ou
"Libertinagem", ou "A Estréla cia
Manhã".

Nascido a 19 de abril de 1886, o
poeta mudou-se pare. o Rio de Ja-
neiro aos três anos de idade e, entre
as suas mais remotas lembrancas,
estava a inspiracao, fazendo surgir
magnificos poemas em que re-
memora a sua infãncia, os rnomen-
tos mais caros de sua vida no lar.

Acornetido por uma terrivel do-
enca, condenado praticamente a
morte, recolheu-se a urn sanatOrio
da SuiOa, onde teve oportunidade
de conhecer o grande poeta frances
Paul Eluard, de quem se tornou
urn dos mais fraternais amigos.

Retornando ao Brasil, participou
ativarnente da "Sernana da Arte
Moderna de São Paulo", movirnen-
to revoluciondrio no setor das ar-
tes e que dci a história brasileira as
dimensOes de que realmente ela Ca-
recia. 	 -.

Além de poeta, tornou-se tambérn
urn ilustre e insigne professor de
literatura da Facuidade de Filoso-
fia da Universidade do Brasil, e de
ld saiu jubilado, entre as glorifica-
cOes e as homenagens do mundo
cultural brasileiro.

Ao lado de sua obra poética, pu-
blicou ainda o homenageado de ho-
je 0 "Estudo sObre Goncalves Dias",
"NocOes de História da Literatura"
e rudirnentos de memOrias literci-
rias, que ele denominou "Itinercirio
de Pascirgada".

Meus senhores, a Minas está êle
profundamente ligado, pois aqui
encontrou amigos queridos que 0
estimarn e admiram. Para Minas,
dedicou urna parte de seus traba-
ilhos, publicando 0 "Guia de Ouro
Preto", obra de histOria e poesia
que constitul, realmente, uma visão
lirica da antiga Capital mineira.

Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Minas, de fato, não poderia ficar
alheio it data que ontem Se çorn-
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morou; Minas não poderia hear
distante das homenagens que se
tributam ao grande poeta. For isto,
aqui estamos nesta Assernbléia, que
é a Casa do povo, para desejar a
Manoel Bandeira Os flOSS0S votos
cálidos, efusivos e sinceros de urna
vida proficua, a firn de que êle con-
tinue a enriquecer a literatura bra-
sileira, dando-ihe outras obras Va-
liosas, para o seu engrandecirnento.

Não quero finalizar as minhas
palavras sem transcrever nos Anais
desta Casa urn tOpico de urna de
suas poesias, a firn de que Os pOS-
teros vejam que nos, politicos, não
obstante as tensôes da vida diana,
nos refrigeramos corn a verdadeira
pOesia e corn ela nos alentarnos,
tal como nestes versos profundos e
belos:
"Meu verso 6 sangue,
Volüpia ardente
Eu faco versos corn0 quern chora
de desalento... de desencanto.
Tnisteza esparsa, remorso vão
DOi-me nas veias. Amargo e quen-

[te...'
Eu faco versos como quem mor-

[re...
O SR. PRESIDENTE - Corn a

palavra o Sr. Deputado Paulino Ci-
cero.

o SR. PAULINO CICERO - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, houve
por bern a Assemblëia Mineira con-
sagrar a primeira parte do seu Ex-
pediente desta Reunião a comemo-
racão do 80.9 aniversario do feste-
.jado poeta patricio Manuel Bandei-
ra.. Raras vêzes tern tido êste Po-
der Legislativo o privilégio de p0-

. der homenagear, em vida, ja em
tao avancada idade, homern que
houvesse deixado tantos monumen-
tos literdrios, que tanto houvesse
deixado de Si, na Literatura Brasi-
leira, como agora.
• Homens ha, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, cuja vida ë marcada
por urn destino rnais alto. Na ex-
pressão de Mario de Andrade, o
• que earacteriza 0 gênio ë exatarnen-
te a sua fatalidade e, desdobrando
ste pensameito exarado na "Fe-

quena HistOria da MUsica", de sua
autoria, êle lembra que hornens da
dimensão intelectual e artIstica de
urn Bethoven, de urn Picasso, de
urn Schubert e de tantos outros que
legararn 'a humanidade obras mo-
numentais, fruto do seu espirito e
da sua inspiracao, êstes homens se
não se houvessern sobressaido na
ante a que se cledicaram, haveriam,
fatalmente, de se sobressair em ou -
tro campo do conhecimento hu-
mano, de manifestar sua geniali-
dade, porque sua caracteristica
maior é a fuga, a idiossincrasia e 0
ddio ad lugar comum. Manoel Ban-
deira é dêsses homens, nascidos pa-
ra as estrêlas, nascido para 0 des.
tino de brilhar, nascido para estar
bern longe do lugar comum. Seu
nome ultrapassou as fronteiras do
seu Estado, ganhou foros nacionais
e é, hoje, acatado e respeitado no
mundo inteiro, pelas páginas poe-
ticas que tern uma inspiração pro-
funda e também por levar aos pal-
ses em fora aquela rnaroa de brasi-
lidade que é a principal caracterIs-
tica da sua poesia. Manuel Ban-
deira, Srs. Deputados, reformulou
profundamente a temática da poe-
sa brasileira, quando, em 1922, ho-
mans qua dseja,varn romper corn
os padróes tradicioriais de poesia e
arte reuniram-se na festejada "Sc-
mana de Arte Moderna", a que êle
cornpareceu, dando a sua colabora-
ção ao movimento renovador da
poesia brasileira, transformando-se
efetivamente num arauto da reno-
vacão artistica, trazendo novas e
formidáveis dimensOes, hoj e nacio-
nalmente admiradas. A renovação
da temática, tanto quanto a modi-
ficação substancial na forma poe-
tica foram legados que contaram
corn 0 concurso extraordinário de
Manuel Bandeira.

E se pudessemos, neste momen-
to, apenas para lembrar, trazer o
exemplo da "Evocacão de Recife"
que, no meu gOsto e no meu sabor
literarios, ë uma das suas malores
poesias, podeniamos dizer que, nela,
sentirnos aquela dualidae do gê-

nb, traduzida numa capacidade in-
comum de viver, numa mesma obra,
fatoS e épocas diferentes, expres-
sando aquilo que se pode chamar
de coetaneidade do não-coetãneo.

No mais, estamos homenageando
urn homern que, vivo, jamais rnon-
rerd, porque sua obra é perene e
haverá de ilustrar, por tempos em
fora, tOdas as antologias. Ad flori-
légio brasileiro ja foram incorpo-
radas aquelas paginas deliciosas,
surgidas do espInito fino e agu-
çado de Manuel Bandeira. Mais do
que isso, devemos, nesta hora, ho-
menagear Manuel Bandeira, poeta
de Recife, homem da Rua do Sol,
que transportou pana a evocacão
dc sua terra ate as cantigas de
roda das rua:s de sua meninica.
Devemos horneriagear, em Manuel
Bandeira, aquêle sentido de percep-
cão dos grandes dramas que afli-
gem o povo brasileiro. Este seu
poema recente, "Irene no Cëu", nos
dá a exata dimensão dessa sua preo-
cupaçao com Os diánios dramas vi-
vidos em tOdas as regiôes do Pals,
por nossa gente mais humilde.
E, por tudo isto, é que nêle fes-
tejamos a inspiração poética, 0 seu
gênio cniador, a sua inventiva, e
festejarnos Manuel Bandeira, o
major poeta vivo do Brasil, hornem
que alongou nossa fronteira poéti-
ca e que haverä de gozar sempre
do nOSSO respeito e perrnanecerá no
tabernáculo da nossa admiração.

- 0 Sr. PRESIDENTE - Corn a
palavra o Sr. Horneno Santos.

o SR. HOMERO SANTOS - Sr.
Presidente, Srs - Deputados.

Em boa hora, o nobre Deputado
Anuar Fares requer a esta Casa
urn voto de congratulaçOes corn
aquêle que, inegävelmente, não é
apenas uma das maiores culturas
dêste Pals, mas é, acima de tudo,
urn homem de renome internacio-
nal que procura, através do seu
estudo, refletir o sentimento popu-
lar.

Manuel Bandeira, pelo norne que
suas prOprias poesias levarn, diz
b. cl sou setimento, do seu

amor a causa popular, porque na
poesia ele interpreta o sentimento
das carnadas populares dêste Pals.
Manuel Bandeira e um sonhador?
Fodernos dizer que não o é. É urn
homem que vive na poesia a reali-
dade Manuel Bandeira é urn ho-
mern que vive preocupado apenas
corn a poesia em Si? Não. Ma-
nuel Bandeira procura, através dos
seus versos, dizer alguma coisa ad
povo, e sobretudo aos nossos go-
vernantes, mostrando-ihes a necessi-
dade de olharem corn mais senti-
mento as causas populares. E por
isso que nos congratulamos nesta
hora corn o Deputado Anuar Fares
pelas homenagens justas que a Ca-
sa hoje presta a Manuel Mandei-
ra. E a bancada do ex-PSD não
podenia estar ausente a esta home-
nagern, pois nOs entendemos que e
preciso prestigiar aqueles que tern
valor. Tarnbém nOs entendemos
que a major homenagem que p0-
derlarnos prestar a Manuel Bandei-
ra seria lermos neste momento
uma das suas mais belas poesias,
que é o "MADRIGAL MELANCO-
LICO".
o que eu adoro em ti nao é a tua

[beleza.
A beleza, é em nOs que existe.
A beleza é urn conceito
E a beleza é triste.
Na0 e triste em si,
Mas pelo que ha nela de fragilida-

[de e de incerteza.
o que eu adoro em ti
Não é a tua inteligencia,
Nao é o teu espirito sutil
Tao agil, tao lurninoso -
- Ave sôlta no céu matinal da

[montanha;
Nern é a tua ciència
Do coracão dos homens e das coi-

[sas.
o que eu adoro em ti
Nao é a tua graca musical
Sucessjva e renovada a cada ma-

[mento,
Graça aérea como o teu prOprio

[pensamento,
Graca que perturba e que satisfaz,
o que eu adQrQ em ti
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Não ë a mae que já perdi,
Nem d a irma que já perth,
itmeupai.
o que eu adoro em tua natureza
Não ë 0 profundo instinto maternal
Em teu flanco aberto como uma

-	 [ferida,
Nern a tua pureza. Nern a tua im-

[pureza.
o que eu adoro em ti - lastima-se

[e consola-me -
o que eu adoro em ti, é a vida.

Lendo esta poesia para que cons-
te dos Anais dos nossos trabalhos,
creio estar prestando uma das mais
justas homenagens a urn dos maio-
res poetas do Brasil.

0 SR. PRESIDEI'TTE - A Mesa
reUne as palavras dos emirientes
oradores também as suas, de ho-
menagem ao graride poeta naclo-
nal, que honra, de fato, não apenas
a corijuntura literdria, mas sobre-
tudo, as lêtras brasileiras, corn a
sua grande inspiracão e, principal-
mente, com a merisagem magnifica
de seus versos.
LEITURA E APR.ESENTAcAO DE

PRoPosIcoEs
- Vêm a Mesa:

REQUERIMENTO N.° 1.193
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

0 . Deputado infra-assinado, de
acôrdo corn o § 2.9 do Art. 89 do
Regimento Interno, modificado pe-
la Resolucao n.° 312, requer a V.
Exa. 61 (sesenta e urn) dias de ii-
cenca para tratar de interêsse par-
ticular.

Sala. das Reuniöes, 19 de abril de
1966.

Augusto Zenun. -
A Comissão Executiva.

PARECER SOBRE 0 REQUERI--
MENTON.° 1.193,

- Comissão Executiva, -

Através do presente Requerimen -
to, o Sr. Deputado Augusto Znun

pede licenca por 61 (sessenta e urn)
dias, para tratar de assuntos de iii-
terêsse particular.

Opinamos pela aprovação do Re-
querimento e, para o referido urn,
apresentamos a apreciacão da Casa
0 seguinte:

PROJETO DE RES0LUçA0 N.°
3.597/66

Concede licença ao Deputado Au.
gusto Zenun.

-A Assembléla Legislativa do Es-
tado de Minas Gerais prornulga:

Art. 1.9 - Fica concedida, nos
têrmos do § 59 do Art. 89, do Re-
gimento Interno, modificado pela
Resolução n.° 312, licença ao Depu-
tado Augusto Zenun, por 61 (ses-
senta e urn) dias, para tratar de in-
terêse particular.

-Art. 2.9 - Revogadas as disposi-
cOes em contrdrio, esta Resoluç.o
entrard em vigor na data de sun
pubiicacão.

Sala da Cornissã0 Executiva, aos
19 de abril de 1966.

Bonifácio de Andrada, Presiden-
te - Anuar Fares, Relator - Pin-
to Coelho - Reny Rabello - Ledo
Borges - Mario Hugo Ladeira.

- PUblicar.

PROJETO NY 3.598./66

Concede isençâo de impostos e
taxas aos produtos da "Cidade dos
Meninos", de Governador Valada-
res.

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

Art. 1.0 - Fica o Poder Executi -
vo autorizado a conceder isencao
de impostos e taxas as manufatu-
ras e produtos da "Cidade dos Me-
ninos", localizáda em Governador
Valadares.

Art. 2.9 - Para cumprimento do
disposto no artigo anterior, o Po-
der Executivo baixará decreto, re-
gulamentando a •aplicacao do be-
neficio.

Art. 3.0 - Revogadas as dispo-
siçöes em contrário, esta lei enta,-

rd em vigor na data de sua publi-
cacao.

Sala das Reuniôes, 20 de abril
de 1966.

Lélis Chaves - Dalton Canabra-
va - João Vaz - João BOsco -
Wilson Tanure - Cicero Dumont.

Justificativa: - A "Cidade dos
Meninos" é uma vitoriosa iniciati-
va do Bispado de Governador Va-
ladares e que vem recebendo o
apoio de tOda a população local. A
cidade estd localizada numa pro-
priedade de 65 alqueires, perten-
cente a Igreja, e abriga, sem ne-
nhuma ajuda oficial, 96 meninos
abandonados. Abre-se, agora, pers-
pectiva para aurnentar-se 0 mIme-
ro dos internos.

Os menores da "Cidade dos Me-
ninos" são iniciados em atividades
agrfcolas e industrials, de tal sorte
que, ao deixarem o estabelecimen-
to, jd contern corn habilitação que
lhes garanta emprêgo e subsistên-
cia.

Considerando o custo elevado. de
tOdas as utilidades, nos dias que
correm, a "Cidade dos Meninos'
vive em permanente diuiculdade pa-
ra atender seus compromissos hu-
manitários. E' justo, pois, que se
ihe conceda a isenção pleiteada, de
forma que seus produtos e manu-
faturas rendam urn pouco mais no
mercado consurnidor, corn o que
poderd dispensar abrigo e alimen-
taçao a maior nümero de crian-
ças.

A Proposiçao não sofre a eiva de
inconstitucionalidade, ja que não
importa em aumento de despesa,
mas sim em infinitesimal diminui-
cão da receita, aldm de ser de na-
tureza autorizatjva.

Sala das Reuniöes, 20 de abril de
1966.

Ldlis Chaves -
— Publicado o Proj eto, inclua-se

em Ordem do Din.

PROJETO N.° 3.599/66

Declara de utilidade püblica 0

S.O.S., Serviço de Obras Socinis,
de TeOfilo OtOni.

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

Art. 1.q - Fica declarado de uti-
lidade pUblica o Serviço de Ohms
Sociajs - S.O.S. - da cidade de
Te6filo OtOni.

Art. 2.1 - Revogadas as disposi-
cOes ern contrdrio, entrará esta lei
em vigor na data de sua publica-
çãø.

Sala das Reuniöes 20 de abril de
1966.	 -

Ldlis Chaves - Valdir Melgaço
Ataliba Mendes - Expedito Tava-res - Nunes Coelho - Mauriliö
Cambraja.

Justificatjva: - Ainda ë dos má.is
graves o desajuste - social existeñte
em nosso Estado, como conseqüên-
cia de todo urn esquetha de urn Pals
em desenvdlvjment-o.

Em muito boa hora, empenha-se
a Secretaria - da Ação Social em
encarninhar a solucao do problemà,
no que diz respeito no -mendigo, ao
indigente, ao homem marginaliza-
do, recuperando-o e integrando-o
na sociedade.

Afora isso, estäo sendo criados os
Serviços de Obras Sociais - S.O.S.
que atuarã0 no - sentido da erra-
dicaçao- -da mendicãncia das ---runs
de nossas cidades.

Em Te6fil0 OtOni, ja foi- fimdado
e estd em pleno funcionamen-to,
gracas ao apoio da cornunidadelo-
cal, o S.O.S -daquela cidade.

Pelo trabalho que ta.l entidade
vem exercendo e pelos fins que - se
propOe atingir, d de justica que es-
ta Assernbldja declare de utilidade
püblica o S.O.S. de TeOfilo Otôni.

Lelis Chaves
- Publicado o Proj eto mclua se

em Ordem do Dia. 	 - - -

PROJETO N.° 3.600/66

Denomina -"Jaime Mafra" as E.
C. do COrrego -do Rio Brancci, mu--
municfpio de Tapu.

Art. - 1.9 - Denominar-
-
seão "Jal-

me Mafra" as Escolas Combinadas
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situadas no 'Corrego Rio Branco",
municipio de lapu.

Art. 2.0 - Revogadas as disposi-
ces em contrário, esta lei entrará
em vigor na data de sua publica-
ção.

Sala das Reuniôes, 20 de abril de
1966.

Altair Chagas - Carlos Eloy -
Gerardo Grossi - Valdir Melgaco
- Waldomiro Lôbo.

Justificativa: - Jaime Mafra, em
vida, foi urn dos principals valores
da comunidade iapuense Farma-
cêutico, Juiz de Paz, Vereador e
chefe politico, participou ativamen-
te de tOdas as reivindicacôes locals.
Sua descendência, que ali ainda re-
side, continua a senda aberta pelo
pai. atuando corn destaque para 0
progresso da cidade.

Quando a referida unidade esco-
lar pertencia a municipauidade, jd
ostentava a denominacão que se
propöe.

De justica, pois, que se tome de
direito o que ja é aceito de fato.

Altair Chagas.
- Publicado o Proj eto, inclua-se

em Ordem do Dia.

PROJETO N.° 3.601/66

Isenta de impostos 05 estabeleci-
mentos que ministrern ensino de
arte industrial.

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

Art. 1.9 - Flea isento de impos-
tos e taxas o estabelecimento in-
dustrial de pedra-sabäo que minis-
trar curso de arte industrial ou
cursos práticos de arquitetura e de
escultura dessa matéria-prima.

Art. 2.0 - A isencão se reconhe
cerá mediante a apresentacão ao
Orgão competente da Secretaria da
Fazenda, por fotocOpia, certidão,
ou cOp.a autêntica, de instrürnento
firmado entre o estabelecimento e
a Secretaria do Trabaiho e Cuitura
Popular ou o Orgo do Ministério
ca Educação e Cultura que for
competente para fazer acOrdos e

fixar normas sôbre preparac,o de
mão-de-obra industrial.

Páragrafo Unico - No instrumen.
to de acôrclo deverá o estabeleci -
mento obrigar-se a ministrar gra.
tuitamente o ensino ao nümero de
alunos que urn daqueles Orgãos fi-
xar e a fornecer, independentemen.
te de pagamento, a matéri•a-prima
e Os instrumentos de trabaiho.

Art. 3.0 - 0 trabalho produzido
pelo aluno resultar-lhe-á numa corn-
pensacão econOmica desde que pOs-
to a venda.

Art. 4.9 - Esta lei entrará em
vigor na data de sua publicacao,
revogadas as disposicOes em con-
trário.

Sala das ReuniOes, 20 de abril
de 1966.

Anuar Fares - Waldomiro LObo
- Wilson de Paiva - João BOsco
- Paulino Cicero.

Justificativa - A pedra-sabão
constitui signiuicativa expressão da
arte mineira, da qual o seu ponto
mais alto ë o Aleijadinho.

A escultura em pedra-sabão se
desenvolveu durante todo o sdculo
XVII mas, atingindo o seu apogeu
corn o insigne artista, apOs sua
morte, entrou em declinlo. Duran-
te as décadas seguintes ao seu de-
saparecimento, aquela matéria-pri-
ma foi empregada como elernento
de arquitetura na confeccão de pi-
lastras, portais, frontispicios e es-
cadarias.

Mas, ha cêrca de dez anos, urn no-
vo surto na escultura esboça-se em
Minas, embora a rnanifestacao mais
numerosa tenha .se apresentado na
arquitetura. 0 nosso Estado possul
jazid3s que podem ser aproveitadas
como matéria-prima de arte e de ar-
tesanato, altas expressOes da ativi-
dade humana que devem ser, mais
que estimuladas, totalmente apoia-
das.

0 Proj eto visa a amparar a nova
atividade que emprega a pedra-sa-
bão e abre caminho para a juven-
tude dotada de aptidOes especials.
E, se concede isenção de tributos,
tern a cautela de entregar a Orgäos

técnicos do Poder Püblico a fixação
de nOrflaS e recluisitos para que o
benefICiO se efetive.

o Proj eto alia a atividacle indus-
trial especifica ac , ensino prático
da escultura e da arquitetura, trans-
pondo para as condiçOes de nosso
tempo 0 sisterna de aprendizagem
orienta.do pelos mestres do passa-
do que, em suas oficinas, traçavam
Os roteirOS iluminados que fizeram
vir ate nOs as emocionantes obras-
-primas que enriquecem as nossas
tradicOes e a nossa cultura.

Sala das ReuniOes, 20 de abril
de 1966.

Anuar Fares.
- Publicado o Proj eto, inclua-se

em Ordem do Dia.

PROJETO N.° 3.602/66

Atribui denominação ao Ginásio
Estadual de Cruzeiro da Fortaleza.

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

Art. 1 .0 - Fica atribulda ao Gi-
násio Estadual da Cidade de Cru-
zeiro da Fortaleza a denominação
de "Ginásio Estadual Nossa Senho-
r.a de Fatima".

Art. 2.9 - Esta lei entrará em
vigor na data de sua publicaçäo,
revogadas as disposiçOes em con-
trário.

Sala das ReuniOes, 20 de abril
de 1966.

Lourival Brasil - Waldir Morato
- Alvaro Sales - Otelino Sol -
Daniel de Barros.

Justificativa - Visa o Proj eto a
dar a denominaqão de "Ginásio Es-
tadual Nossa Senhora de Fatima"
ao Ginásio Estadual recentemente
instalado na cidade de Cruzeiro da
Fortaleza, atendendo, assim, justa
solicitação, não sO do seu digno Di-
retor, Padre Geraldo Corrêa da Sil-
va Loureiro, dedicado vigário da
parOquia daquela prOspera cornu-
na mineira, como tambOm de tOda
a digna e laboriosa populacão local.

A denominaqao 0 muito justa e
oportuna, tanto mais se Se consi-
derar que naquela cidade foi er-

guido imponente santuth'{o em ho-
menagem a Nossa Senhora de Fá-
tima, que, na verdacle, tern sido a
inspiradora e excelsa protetora de
Cruzeiro da Fortaleza, que caminha
agora a passos largos para melho-
res dias de progresso e desenvolvi-
mento.

Sem nenhum exagêro, podemos
dizer que aquele futuroso munici-
pio vive hoje sob os influxos e a
proteção do Santuário de Nossa Se-
nhora de Fatima que para ali atrai
mensalmente milhares de peregri.
nos em busca das bêncãos do. Vir-
gem Santissima e do seu virtuoso
vigario, Padre Geraldo Corrèa da
Silva Loureiro.

Nada mais justo, portanto, que
Se dê agora ao Ginásio Estadual de
Cruzeiro da Fortaleza a denomina-
cão de Nossa Senhora de Fatima,
como 0 do desejo da população da-
quele municipio.

Este 0 o objetivo de nosso Pro-
jeto.

Sala das ReuniOes, 20 de abril
de 1966.

Lourival Brash.
- Publicado o Projeto, inclua-se

em Ordem do Dia.

PROJETO N.° 3.603/66

Declara de utilicfade pübllca a
"Escola Técnica de ComOrcio Ti.
radentes', da cidade de São João
del-Ref.

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

Art. 1.0 - Fica declarada de uti-
lidade püblica a "Escola TOcnica
de Corndrcio Tiradentes", da cida-
de de São João del-Rei, pessoa ju.
ridica registrada sob fl.9 2.233, aos
12 de janeiro de 1952, naquela Co-
rnarca.

Art. 2.0 - Revogadas as disposi-
cOes em contrário, esta lei entrard
em vigor na data de sua publica-
cão.

Sala das ReuniOes, 20 de abril
de 1966.

Nicanor Armando - Aivimar
Mourão - Waldir Morato - Pinto
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Coelho - Joaquirn de Melo Freire.

Justificativa: - A "Escola Técni-
ca de Cornércio Tiradentes", da ci-
dade de São João del-Rei, é enti-
dade que tern prestado os mais re-
levantes servicos a juventude estu-
dantil daquela cidade mineira. Ha
mais de uma dezena de anos vem
exercendo, corn irivulgar brilho, a
nobre missão a que é destinada,
sem objetivar qualquer firn lucra-
tivo, conforme se lê no artigo dé-
cimo..primeiro de seu estatuto, em
anexo.

justo que se ihe declare a uti-
lidade püblica, para que possa go-
zar do eventual favor dos Podêres
Püblicos.

Nicanor Armando.
- Publicado o Projeto, inclua-se

em Ordern do Dia.

PROJETO DE LEI N.° 3.604/66

Dd denominação ao Centro de
Saüde de Conseiheiro Lafaiete.

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

Art. 1.c - 0 Centro de Saüde de
Conseiheiro Lafaiete passa a deno-
minar-se "Dr. José Ledo".

Art. 2.0 - Revogadas as disposi-
cöes em contrdrio, esta lei entrard
em vigor na data de sua publica-
cão.

Sala das ReuniOes, 20 de abril de
1966.

Agostinho Campos Neto - Wal-
domiro LObo - Cicero Dumont -
Jarbas Medeiros - Carlos Eloy -
Waldir Morato - José Maria Ma-
galhaes.

Justificativa: - Faleceu, ante-
ontem, na Cidade de Consetheiro
Lafaiete, o Dr. José Ledo, aos 67
anos de idade. Filho daquela re-
gião, au, apOs formar-se em Medi-
ulna, passou tOda a sua vida, intel-
ramente dedicado a assisténcia aos
menos afortunados. Mëdico reco-
nhecidarnente humanitdrio, pOde,
em vida, deixar sua acão marcante
na Sociedade São Vicente de Pau-
lo, daquela cidade, bern como no
POsto de Puericultura "Lia Salga-

do", de assistência a eriança pobre,
alérn de, diàriamente, dar recejta
gratuitamente a tôdas as pessoas
pobres que 0 procuravam. As
qualidades morais do Dr. José Ledo
são reconhecidas por todos Os que
tiverarn a oportunidade de conhe-
ce-b. Homem simples e bondoso,
chef e de farnilia exemplar, era dota-
do, sobrernaneira, de grande espiri-
to püblico. Convocado por seus ami-
gos, fol eleito vice-prefeito daquele
municiplo, no pleito de 1958 e, dii-
rante quatro meses, exerceu, corn
probidade e grande tirocinio admi-
nistrativo, o cargo de prefeito do
municipio.

Deixa viüva D. Geralda Ledo que,
corno o marido, sempre estêve
frente das campanhas filantrOplcas
da cidade. São suas filhas: Regina,
solteira, Lea, casada corn o Dr.
Mario Dutra, engenheiro; Emilia,
casada com o Dr. Aluisio Santiago,
farmacêutico.

Justifica-se, pois, dar o seu nbme
ao Centro de Saüde de Conselheiro
Lafaiete, a cuja causa ninguém
mais do que êle tanto serviu.

Sala das ReuniOes, 20 de abril de
1966.

Agostinho Campos Neto.
- Publicado o Projeto, inclua-se

em Ordem do Dia.
REQUERIMENTO N.°' 1.192

Exrno. Sr. Presidente da Assem.
bléla Legisbativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

o Deputado que êste subscreve,
devidamente apoiado, vem trazer ao
conheciment 0 da Casa a apreensão
de que Se acha possuida a Cidade
de Juiz de Fora, corn respeito a
uma, obra püblica ha algurn tempo
iniciada. Trata-se da paralisacao
dos servicos de canalizacao do
"COrrego Independência", que cor-
ta a cidade nurn grande percurso,
desdo o Bairro São Mateus, pas-
sando pelo centro, ate o Rio Parai-
buna. Obra reclarnada ha vários
anos, a canalizacão do citado cOr-
rego foi tida pelo Departamento
Nacional de Obras e Sanearnento
(DNOS) como de transcendental

• importància para a expansão de
Juiz de Fora, a despeito do sacrifI-
Cia impOsto a Prefeitura, corno a in-
denizac ãO por desapropriaçoes, bern
como a interrupcão de funciona-
mento de estabelecimentos corner-
ciais e de ensiiio, a fim de dar exe-
cucão as obras de capeamento do
cOrregO.

Entretanto, corn a rnudança de
direcão do DNOS, houve deterrn.i-
rlacão no sentido de as obras Se-
rem interrornpidas ate posterior
deliberacãO. Com isso, cada cua
que passa, enormes prejuizos so-
fre a cidade, a firma empreiteira,
os trabalhadores e a prOprio Go-
vêrno, que deveria aproveitar a
presente estiagern para atacar cè-
leremente tais serviços, orcados em
1 bilhão e 300 rnilhôes de cruzeiros.
Movirnenta-se a Cämara Municipal
daquela cidade, que jd se dirigiu ao
atual Diretor-Geral do DNOS, soli-
citando o prosseguimento da obra
de canalizacão do "COrrego Inde-
pendência", servico êsse que se en-
contra pela metade.

Assim sendo, e tendo em vista a
urgOncia da continua ção da obra
no citado cOrrego, em Juiz de Fora,
o Deputado abaixo assinaclo mdi-
ca a Casa, ouvidos Os Srs. Deputa-
dos, seja enviado Oficlo ao Sr. Mi-
nistro da Viação, Mal. Juarez Ta-
vora, ao Diretor-Geral do DNOS,
engenheiro Veiga Britto, e ao che-
fe do DNOS em Minas, engenheiro
Harry Amorim Costa, fazendo urn
apêbo para 0 prosseguimeno irne-
diato das obras de canabi.zação cia
"COrrego Independencia", da refe-
rida cidade.

Sala das Reuniöes, 15 de abril
de 1966.

João Navarro - Joaquim de Melo
Freire - Augusto Zenun - Waldlr
Morato - Carlos Eloy.

- A Comissão de Transportes.
REQUERIMENTO N.c 1.195

Exmo. Sr. Presiclente da Assem-
bléla Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Os Deputados infra-assinados re-

querem a V. Eza., ouvida a douta
Casa, seja encaminhado urn nOvo
apêbo ao Exrno - Sr. Mal. Juarez
Tévora, DD. Ministro cia Viacão e
Obras PUblicas e ao Sr. Diretor Ge-
rab do Departamento dos Correios
e Telégrafos, no senticbo de ser de-
terminada a criacão e instalação
de Agéncias do Correio nas Vilas de
Cuparaque e Ferruginha, do Mimi-
cipio de Conseiheiro Pena.

Sala das ReuniOes, aos 19 de abrib
de 1966.

Florivaldo Dias - Odilon Rodri-
gues - Nunes Coelho - Aivimar
Mourão - Athos Vieira de Andrade.

Justificativa: - He. mais de des
anos, Sr. Presidente, venho enca-
minhando pedidos desta natureza,
sem que as mesmos tenham encon-
trado eco no seio dos Governos pas-
sados.

Mais esperançoso agora, eis que
temos a frente da Pasta da Viação
e Obras Püblicas a pessoa do Mal.
Juarez Tdvora, que tive a honra de
apoiar em sua campanha para a
Presidência da Repüblica e tendo,
como Prefeito da Cidade de Airno-
rés, participado de comIcio a seu
lado, volta ao assurito para pedir
suas providências no setor do DCT,
para que consigamos rnelhora-lo na
rninha região eleitoral, ou seja, nos
municipios de Aimorés, Resplendor,
Conselheiro Pena, Turniritinga, Al-
varenga, Santa Rita do Itueta, Itue-
ta e Pocrane, corn a construção de
sedes condignas, instalação de Agen-
cias nas Vibas onde não as he., de
forma a servir meihor aqueba rica
e prOspera região do Rio Doce.

Fborivabdo Dias.
- A Comissão de Transportes -

REQUERIMENTO N.° 1.196

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

0 Sr. 1VIjistro da Viação e Obras
PUblicas, Marechab Juarez Távora,
em conferéncia pronunciada, hd
cêrca de urn ano, na Associacão Co-
mercial de Minas Gerais, assegurou
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aos mineiros que a construção da
rodovia "Paralelo 20" estaria con-
cluida em 2 anos.

A noticia entusiasmou a tocios,
porque a "Paralelo 20" Ligará a ci-
dade de VitOria, capital do Espi-
rito Santo, a Cuiabá, capital do
Mato Grosso, atravessando, de pon-
ta a ponta, o Estado de Minas.

Infelizmente, as obras não estão
tendo o ritmo desejado. A "Cons-
trutora Rabelo", que rasgara ràpi-
damente o trecho Rio Casca-Ponte
do Vaião, está retirando suas ma-
quinas para São Paulo, segundo
informaçOes coihidas pelo proprio
Prefeito de São José do Goiahal,
Sr. Valeriano Correia.

Outra firma - a "Andrade Gu-
tierrez" - que trab'alhava no tre-
cho Ponte do Valão-Morilevade est
na iminência de paralizar seus ser-
vicos e de retirar as máquinas Se-
diadas em São Domingos do Pra-
ta.

Diante do imenso prejuIzo que
resultará para Minas, especialmen-
te para o Vale do Rio Doce, Se as
obras sofrerem solucão de conti-
nuidade, requeremos, na forma re-
gimental, seja indilcado ao Exmo.
Sr. Presidente da Repüblica, Ma-
rechal Humberto de Alencar Caste-
10 Branco, a necessidade de se dar
prosseguimento a abertura da ro-
dovia "Paralelo 20", para soergui-
mento da economia mineira.

Sala das ReuniOes, 20 de abril de
1966.

Geraldo Quintão - Paulino Cice-
ro - Pinto Coelho - Maurilio Cam-
brala - Martins Silveira - Ladis-
iau Salles - Lücio de Souza Cruz.

- A Comissão de Transportes.

INDICAçAO N.° 1.086

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
biéia Legisiativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Os Deputados infra-assinados re-
querem, ouvida a Casa, seja en-
caminhada ao Sr. Governador do
Estado e ao Sr. Diretor D.E.R.
Indicacao no sentido de ser a ro-

dovia Barbacena - Caxambu in-
ciulda no Piano Rodovidrio Esta-
dual dêste ano para 0 devido alar-
gamento e asfaitamento, pois tra-
ta-se de região de grande impor-
tância econOmica, inclusive levando-
se em conta a ligacão que isto re-
presenta entre o centro do Estado
e as estâncias de dguas minerais.

A presente Indicação foi lembra-
da pelo Deputado Bonifdcio de An -
drada, Presidente da Assembléia
Legisiativa que, na impossibilidade
regimental de faze-b, soiicitou-nos
que o fizéssernos, tal o significado
da medida para elevada parcela da
populacão estadual.

Sala das Reuniôes, 19 de abril
de 1966.

Carlos Megale - Jorge Vargas -
Valdir Meigaço - Atailba Mendes
- Expedito Tavares.

- A Cornissäo de Transportes.

INDICAçAO N.9 1.087

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

Segundo informaçöes que reco-
ihemos, será destinada a Minas
Gerais uma verba de 12 bilhöes pa-
ra 0 ensino. Quatro e meio bilhOes
do Fundo Nacional do Ensino Pri-
mario; cinco bilhöes e tr'ezentos
miihöes do Fundo Nacional do En-
sino Médio, além de três a quatro
bilhöes provenientes do Saldrio-
Educaçao.

0 numerdrio virã, em boa hora,
solver, em parte, Os probiemas es-
colares mineiros, que são profun-
dos e numerosos.

Por isto mesmo vimos, pela for-
ma regimental, requerer a Casa seja
indicada ao Exmo. Sr. Governador
do Estado e ao Exmo. Sr. Secre-
tärio de Estado da Educacão a ne-
cessidade de que parte das verbas
referidas seja destinada a constru-
cão do prédio do Grupo Escolar
"Manoel Izidlo", da cidade de Ipa-
tinga.

Aqueie estabelecimento funciona
ha quatro anos em casas aluga-

das, que nâo tern condicôes higiê-
nicas e pedagOgicas para abrigar
os 800 alunos nêle matriculados.
E o bastante para Se conhigurar 0
alcance da medida pleiteada.

Sala das Reuniöes, 19 de abril
de 1966.

Geraido Quintao - Waldo niro
Löbo - José Maria Magalhães -
Martins Silveira - João Bosco.

- A Comissão de Educacao.

REQUERIMENTO

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

O Deputado abaixo assinado, re-
girnentalmente apoiado, requer se
consigne em Ata congratulacöes da
Casa pela passagem do 80. 0 aniver-
sdrio do Poeta Manuel Bandeira,
urna das mais altas e das mais pu-
ras vozes da poesia brasileira.

O Brasil todo celebra jubiloso 0
acontecimento e as mais cdlidas ho-
menagens estão sendo prestadas
ao famoso criador de "Estrêla da
Manhã" que, tendo estreado em
1917 corn "Cinzas das Horas", veio
ate nOs com 0 livro que hoje se
lanca, "Estréla da Vida Inteira",
depois de ter enriquecido a poéti-
ca da lingua portuguêsa corn "Car-
naval", "Ritmo Dissoiuto" (1924),
"Libertinagem" (1930), "Estrêla da
Manhã" (1936), "Lira dos Cinquen-
t'anos" (1940), "Belo, belo" (1948),
"Opus 10" (1952).

Ao lado dessa riqueza lIrica, o
cronista, o mernoriaiista, o profes-
sor de iiteratura publicou "Guia de
Ouro PrOto" (1938), "Antologia dos
Poetas Brasileiros da Fase Parna-
siana" (1938), "NocOes de Hist.5ria
das Literaturas" (1940), "Apresenta-
cão da Poesia Brasileira" (1944),
"Literatura Hispano-Americana"
(1940), "De Poetas e Poesias" (1954),
"Itinerário de Pasargada" (1957).
E, como tradutor, transpôs para a
nossa lingua "Macbeth" de Shakes-
peare, "Maria Stuart" de Schiller,
"Auto do Divino Narciso" de Juana

Inês de La Cruz e "Dpn Juan" de
Zoriila.

Este acervo que 0 aniversariante
entrega ao patrimOnio espiritual
dos povos de lingua portuguêsa, Si-
tua-se entre Os mais valiosos em
quaiquer pais. Ao iado disto, Ban-
deira, que e poeta amado do po-
vo, que repete Os seus poemas, in-
seriu na sua linguagem coioquial
muitos de seus versos.

Minas Gerais, corn quem o admi-
ravel pernambucano tanto se iden-
tifica, vivendo o sentimento mind-
ro, corno em seu "Guia de Ouro
Préto", e tendo como amigos os
nossos escritores e Os nossos poe-
tas, deve juntar 0 seu contenta-
mento ao movimento de carinho e
admiracão, corn que a inteligencia
brasiieira cerca o seu grande liri-
co.

Sala das Reunioes, 19 de abril
de 1966.

Anuar Fares - Luiz Junqueira
- Gornes Moreira - Geraido Quin-
tao - Carlos Eloy.

- Publicar.

REQUERIMENTO

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

Requeiro a consignacão, em Ata
de nossos trabaihos, de urn voto de
pesar pelo falecimento, nesta Capi-
tal, ontern, do Desembargador Alfre-
do de Araüjo Lopes da Costa, urn
dos fundadores da Faculdade Mi-
neira de Direito, da qual foi Dire-
tor, por vdrios anos, dando-se co-
nhecimento a famllia enlutada -

Sala das Reuniöes, 20 de abril
de 1966.

Agostinho Campos Neto -
— Publicar.

REQUERIMENTO

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

Requeiro a consignacão, em Ata
de nossos trabaihos, de voto de pe-
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ro Lafaiete, do Dr. José Ledo que,
eleito Vice-Prefeito no pleito de
1958, exerceu, por quatro meses,
o cargo de Prefeito daquele mimi-
cipio, onde era conceituado homem
publico, dando-se conhecimento it
farnIlia enlutada.

Sala das Reuniôes, 20 de abril de
1966.

Agostinho Campos Neto.
- Publicar.

REQUERIMENTO

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

0 Deputado que êste subscreve,
na forma regimental, requer a V.
Exa. a insercao, em Ata de nossos
trabaihos, de urn voto do mais pro-
fundo pesar pelo inesperado passa-
mento do Desembargador Alfredo
de Araüjo- Lopes da Costa, ontern
ocorrido nesta Capital.

Solicita, mais, que se dê conhe-
cimento a familia enlutada, resi-
dente a Rua Curitiba, 1.967, nesta
Capital, bern como aos corpos do-
cente e discente da Faculdade Mi-
neira de Direito, por intermédio do
seu Diretor Professor Ivan Moraes
de Andrade.

Sala das ReuniOes, 20 de abrfl de
1966.

Artur Fagundes - João Bosco -
Valdir Melgaco - Nicanor Arman-
do - Geraldo Quintão - Expedito
Tavares.

Justificativa: - Corn o faleci-
mento do Desembargador Lopes da
Costa - ocorrido nesta Capital, on-
tern, as primeiras horas da tarde
- perde a ciência juridica brasilei-
ra uma de suas figuras de grande
expressão e destaque.

Como magistrado e principalmen-
te como estudioso do direito pro-
cessual civil, o ilustre mestre .tor-
nara-se, desde ha muito, urn no-
me conhecido em todo o Brasil,
pelo fulgor de sua inteligência pri-
vilegiada e pela erudicão. Mas,
sobretudo, a obra de Lopes da

Costa no campo do direito civil e
processual foi que o elevou a cul-
minância entre Os grandes nomes
da ciência juridica, ao ponto de
ser citado ao lado de Pedro Lessa,
Clóvis Beviláqua, Teixeira de Frei-
tas, Tito Fulgêncio e outros.

NOTf CIA BIOGRAFICA

o grande mestre do Direito, que
ontern faleceu nesta Capital, desa.
parece aos 80 anos de idade. Nas-
cido no Rio, em 10 de setembro de
1885, era filh 0 do conselheiro Al-
fredo de Sousa Lopes da Costa e
de D. Augusta de Araüjo Lopes da
Costa. Na antiga Capital Federal
J& os primeiros estudos e'no
Coldgio Pedro II, teve como cole-
gas de estudos, entre outros, o poe-
ta Manuel Bandeira e o fi101ogo
Antenor Nascentes, corn os quais,
por tôda a vida, manteve estreita
arnizade Antes de bacharelar-se
pela Faculdade Livre de Direito,
em 1912, teve destacada atuação
na campanha civilista, ocasião em
que militou na imprensa.

Formado, veio para o sertão mi-
neiro, tendo, durante mais de do-
ze anos, exercido a advocacia em
Patos, Araguari e Carmo do Pa-
ranalba. Ingressando na xnagis-
tratura, primeiramente foi juiz em
Caldas e dali promovido para Al-
fenas. De Varginha, onde estêve
em seguida, veio para. o Tribunal
de Justica, nomeado pelo então
Governador Milton Campos. Em
nossa alta Côrte de Justica foi
ate aposentar-se em 1953, uma das
suas expressOes mais legitimas e
fulgurantes.

Deixando a magistratura, conti-
nuou ded.icando-se ao Direito, o que
fez através de militante advoca-
cia e, posteriormente, dedicando-
se a emitir pareceres, reputados
e respeitados em tôdas as princi-
pals cOrtes de Justiça do Pais.

Foi o primeiro diretor e profes-
sor-fundador da Faculdade Minei-
ra de Direito, da Universidade Ca-
tOlica de Minas Gerais.

OBRA

pela diversificacão dos assuntos
que abordou dentro de sua espe-
cjalizacão, a obra deixada pelo De-
sembargador Lopes da Costa cons-
titui urn verdadeiro legado ao es-
tudo do Direito. Seu primeiro li-
vro apareceu em 1927. "Da cita-
ção no Processo Civil". No ano
seguinte, saIa a lume, pela Edi-
tOra Saraiva, de São Paulo, "Da
responsabilidade do herdeiro e dos
direitos do credor de herança".
Nesse mesmo ano, pela mesma
editora era publicado D i r e it o
profissional do Cirurgião Dentis-
ta". Em 1930, pela EditOra C.
Teixeira, surgia "Da intervencão
de terceiros no processo". Seu "Ma-
nual elementar de Direito Proces-
sual Civil" foi publicado pela "Re-
vista Forense", em 1956 e "Medi-
das preventivas" apareceu em pri-
meira edição em 1952 e, em segui-
da, eclitado pela Editora Bernardo
Alvares, em 1958. Talvez sua obra
mais conhecida seja o "Direito Pro-
cessual Civil Brasileiro", em quatro
volumes, publicado em 1.4 edico,
pela EditOra Konfino e, em segun-
da, em 1959, pela "Revista Foi'ense".
Tambérn publicou "Divisão, Demar
cacao e Tapunes", pela Editôra Ber-
nardo Alvares.

A FAMILIA

0 Desembargador Lopes da Cos-
ta casou-se corn D. Felicia Vieira
Lopes da Costa,  jd falecida.
São seus filhos o engenheiro Fer-
nando de Araüjo Lopes da Costa,
residente em São José dos Cam-
pos, casado corn D. Silvia de AraU-
.io Lopes da Costa; José Vieira Lo-
pes da Costa, advogado e fiscal de
rendas em São Paulo, casado corn
D. Rosa Maria Castilho Lopes da
Costa; D. Maria Lopes da Costa
Teixeira, espOsa do Sr. Luiz Bela-
to Teixeira; D. Tereziriha Lopes da
Costa Drumont, espôsa do Dr. Jo-
sé de Alencar Drurnond Filho, me-
dico; P. Marta Lopes da Costa

Teixeira, espOsa do advogado Jo-
s6 Belato Teixeira. Deixa ainda
21 netos.

Seu sepultamento serã realiza-
do hoje, saindo o f6retr 0 as 10,30
horas, da rua Curitiba, 1967, pa-
ra o cernitério do Bonfim.

Artur Fagundes.
- Publicar.

C0MtJNICAAO

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

Faleceu em São Paulo, onde re-
sidia, o nosso coestaduano Comen-
dador Solon Paes de Airneida, ml-
neiro de Estréla do Sul e figura
ha tempos radicada na capital pau-
lista.

0 extinto pertencia a conceitua-
da famIlia e deixa viüva a Sra.
Haydde Rocha de Almeida e os se-
guintes filhos: D. AntOnia Sal-
tao de Almeida Cunha, casada corn
o Sr. João Solano da Cunha; o Sr.
Arnaldo Paes de Almeida, casado
corn a Sra. Yara Regina de Souza
Almeida e 0 Sr. Dr. Amador Paes
de Almeida, advogado no fOro de
São Paulo. Deixa tambdm trés ne-
tos: Marco Aurdlio, Eduardo e So-
lon.

Era irmão dos Srs. Raul Paes de
Almeida, casado corn a Sra. Mique-
lina Botelho de Aimeida; Comen-
dador Fausto Paes de Almeida, ca-
sado corn a Sra. Helena Menezes
de .Almeida; jornalista Odilon Paes
de Almeida, casado corn a Sra.
Wanda Pieruccetti de Alrneida; Car-
los Paes de Almeida, Sra. Luzia
Paes de Almeida e Sra. Mariana de
Airneicla Panse, viüva do Dr. Ve-
raldino Panse, de saudosa memO-
na.

Era o pranteado morto pessoa de
grandes predicados morais e des-
frutava de largo cIrculo de amigos
e admiradores, tanto na capital do
estado bandeirante, como no Triãn-
gulo Mineiro e Estado de Goiás.

A noticia do seu falecimento,
provocado por uma sincope cardila-
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ca, teve sentida reper .cussão, e o
seu sepultamento, realizado em São
Paulo, foi dos mais concorridos,
saindo o fëretro de sua residéncia,
a Rua Cardoso de Almeida, n.° 1356,
para o Cemitério da Consolacão.

Prestando esta justa homenagem
a Solon Paes de Almeida, solicito
que dela se d g conhecimento a dig-
na famIlia enlutada, na pessoa da
Exma. viüva, Da. Haydee R.ocha
de Almeida, a rua Cardoso de Al-
meida, n.° 1356, em São Paulo.

Sala das ReuniOes, 18 de abril
de 1966.

Lourival Brasil.
- PubLicar.
- Esgotada a hora destinada a

esta parte da Reimião, segue-se a

DISCUSSAO E VOTAcAO DE
PROPOSIcOES

o SR. PRESIDENTE - A Mesa
comunica ao Pienário que 0 prazo
de 3 dias, para apresentação de
Emendas ao Projeto n.° 3.592, de
autoria governamental, o qual cria
o Ginásio Estadual de São Sebas-
tião do ParaIso, esgota-se as 24,00
horas de hoje.

QUESTOES DE ORDEM

O SR. JOSE MARIA MAGA-
LHAES - Sr. Presidente, verifica-
-se, de piano, não existir nUmero
para continuacão dos trabaihos da
presente Reunião. Solicito a V.
Exa. seja feita a verificacão de "quo-
rum".

O SR. PRESIDENTE - A Mesa,
constatando a inexistência de "quo-
rum", vai mandar proceder a cha-
mada dos Senhores Deputados.

Tern a paiavra 0 Sr. Secretário
para proceder 'a chamada.

O SR. WALDIR MORATO Se-
nhor Presidente. Gostaria de que a
Mesa informasse ao Pienário se o
Requerimento de autoria do Sr.
Geraldo Quintão, pedindo adiamen-
to por 10 dias, continua na pauta
clesta Reunião, para discssã,

CHAMADA

O SR. PRESIDENTE —0 Reque-
rimento do Deputado Geraido Quin -
tao está em fase de votacão, e será
objeto de apreciacão no caso de se
constatar, pela chamada, existência
de "quorum".

Tern a palavra 0 Sr. Secretário
para proceder a chamada dos Srs.
Deputados.

O SR. SECRETARIO - (Faz a
chamada).

O SR. PRESIDENTE - Estão
presentes 30 Srs. Deputados. Ha
nümero para votacao do Requeri-
mento do Sr. Geraldo Quintäo.

Tern a palavra o Sr. Deputado
Geraldo Quintáo, que dispOe de 5
minutos para terminar suas consi-
deraçôes, visto que, por 5 minutos,
ocupou a Tribuna na Reunião an-
terior.

o SR. GERALDO QUINTAO -
Sr. Presidente e Srs. Deputados.

Dando continuacão ao meu pedi-
do de adiamento de votacão do Re-
querirnento do Sr. Deputado Cice-
ro Dumont, venho dizer a esta Ca-
sa que interêsses desconhecidos e
motivos que não são trazidos a
tona estão orientando certos Srs.
Deputados, no sentido de que , 0 p0-
vo mineiro não possa maniestar-
-se, no prOximo pleito, se houver,
p a r a representação nas Assern-
blëias. Somos daqueles que enten-
dem que a representação não deve
ser distrital, não deve ser restriti-
va, porque o Deputado Est.adual
não ë apenas representante de cer-
tos e determinados municipios, e
sim de todo o Estado. Talvez o
rnotivo que impôe a realisacão dêste
pleito distrital seja o de fazer as
chamadas "dobradinbas", em que
Os candidatos mais fortes se aliam
dentro da mesma legenda e, corn a
votação maj oritãria, possam con-
quistar maioria naquele distrito,
para que cada candidato possa
conquistar ou reconqu.istar a sua
Cadeira nesta Assernbléia. Não p0-
demos concordar corn êsse sistema
porque e antidemocrático. sse SIS-

tenla n ão significa vontade do
povo, mas de parcela dêsse povo.
Não tern razão o nobre Deputado
Cicero Dumont. 0 interêsse dêsses
parlarnentares chega ao ponto de,
na expectativa de não conseguirern
rnaioria riesta Casa, fazer carta ao
Ministro da Justica para a qual
estão coihendo assinaturas no Pie-
ndrio, para conseguirem manifes-
tar, maloria de 50 1/o em nome da
AsSembleia, o seu pedllclo para que
aquela autoridade encamin.he ao
Sr. Presidente da Repüblica expo-
sicão de motivos, a fim de que Se-
ja baixado outro Ato Institucional,
criando o distrito eleitoral. Isto
teria de ser feito porque a idëia
não encontra guarida, na Câmara
Federal, porque ë uma tese antipo-
pular, antidemocrática e prejudi-
cial aQ sentido da representação
coletiva.

Por esta razão apresentei o Re-
querimento, pedindo que se adias-
se a votacão, e que o Srs. Depu-
tados estudassem melhor o assun-
to, corn mais cuidado, corn mais
profundidade, para se manifesta-
rem sôbre êle, na certeza de esta-
rem pedindo aquhlo que melhor tra-
duz o espirito democrático que pre-
side os atos da nacão brasileira.
Não é possivel que 0 representante
do povo fique contra êsse mesmo
povo. Esta é a razão por que me
manifesto contra o Requerimento
do nobre Deputado Cicero Dumont.

Era 0 que tinha a dizer, Srs.
Deputados. Espero que esta Casa,
pensando bern, no vote favor'avel-
mente a esta Proposicão e repudie
tao extravagante tese.

O SR. PRESIDENTE - Tern a
palavra, para encaminhar a vota-
ção do Requerirnento do Sr. Ge-
raldo Quintão, o Sr. Agostinho
Campos Neto.

O SR. AGOSTINHO CA0S
NETO - Sr. Presidente, Srs. De-
putados.

Estamos de pleno acôrdo corn os
têrrnos do Requerimento do nobre
Deputado Geraldo Quintão, que so-
licita o adiamento, por dez dias da

votacão do Requerirnento do Sr.
Deputaclo Cicero Dumont, relacio-
nado com o distrito eleitoral.

Realmente, Srs. Deputados, tra-
ta-se de matria altamente contro-
vertida. Entendemos que, para nos
manifestarmos favorável ou contra-
riamente a êsse Requerimento, in-
dispensavel se tornaria que conhe-
cêssemos a maneira pela qual o Sr.
Presidente cia Repüblica iria regu-
larnentar a matciria.

Mas, Sr. Presidente, Srs. Depu-
tados, o que nos traz a esta Tn-
buna, nesta oportunidade, ë o mo-
tivo que nos leva a fazer chegar
ao conhecimento desta Casa - já
que regimentairnente não nos foh
possIvel faze-b noutras circunstân-
cias - o desaparecimento, ontem,
nesta Capital, do Exmo. Sr. De-
sembargador Alfredo Araüjo Lopes
da Costa.

O Professor Lopes da Costa, con-
forme tôda Minas Gerais ja tern co-
nhecimento, foi urn dos fundado-
res da Faculdade Mineira de Direi-
to e da Universidade CatOlica. 0
Desembargador e Professor Lopes
da Costa foi, sern dUvida alguma,
urn dos brasileiros que mais cultua-
ram as létras junidicas, sendo res-
peitado em todos os quadrantes do
territOrio brasileiro e ate mesmo no
exterior, como urn dos mais per-
feitos conhecedores do Direito Pro-
cessual Civil.

O Professor Lopes da Costa, ex-
Diretor da Fuldade Mineira de
Direito, iegou it posteridade urna
série de obras, que bern atestam a
sun alta capacidade jurIdica. Foi,
por longos anos, Juiz no interior de
Minas; posteriormente, foi elevado
as altas funcães de Desernbargador
do Tribunal de Justiqa de M. Ge-
rais. Em 1949, juntando-se a uma
plêiade de hornens altarnente in-
teressados pela cultura mineira,
tendo it sua frente Sua Exa.
Revma. Dorn Cabral, conseguiu
fundar, na Capital de Minas, a Pa-
culdade Mineira de Direito. Na-
quele setor, o Prof. Lopes cia Cos-IN
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ta, não sO como Diretor da Escola,
mas, muito especialmente, como
Professor da Cadeira de Direito
Processual Civil, pOde ter urn de-
sempenho dos mais proficuos para
a vida cultural de Mines Gerais.

Aqui estamos, portanto, Sr. Pre-
sidente, para larnentar profunda-
mente o desaparecimento daquele
grande jurista, Professor Lopes da
Costa.

o SR. PRESIDENTE - Para en-
caminhar a votação tern a palavra
o Sr. Altair Chagas.

o SR. ALTAIR CHAGAS - Sr.
Presidente, Srs. Deputados.

A exemplo do nobre orador que
me antecedeu, Deputado Agostinho
Campos Neto, devo dizer que não
tenho ainda uma posiçao defini-
da quanto ao assunto, objeto de
discussão nesta Casa pois, como
S. Exa., entendo que assunto de
tanta gravidade e tao controver-
tido ainda não rnerece a nossa
opiniao a favor ou contra. Des-
conliecernos os critdrios que iriam
ditar a aplicação da medida.

Sr. Presidente, já que o Peque-
no Expediente, clurante tôda esta
semana, tern sido quase que total-
mente dedicado a comemoraçöes
diversas, não tendo tido oportuni-
dade de usar da palavra naquela
parte da Reunião, quero aprovei-
tar êste ensejo para trazer ao co-
nhecimento da Casa as reclama-
cöes que me chegararn ültimamen -
te, referentes a irregularidades
praticadas no interior do Estado:
a primeira delas nos vem do mu-
nicipio de Tarumirim e diz respei-
to ao comparecirnento, ha cêrca de
qutnze dias, em Belo Horizonte,

de urna cornissão formada pelo
Sr. Prefeito local e mais oito Srs.
Vereadores que constituem a maio-
na da Cãrnara. Municipal. Vjeram
êles a Capital reclarnar, junto ao
Sr. Secretário da Seguranca, a
desigriacao tie urn Delegado Espe-
cial para aquela cidade, de vez que
o Delegado Civil estd-se exorbi-
tndo em suas funçoes. Inclusive,

durante a Reunião da Cârnara,
cercou o prédio de soldados, no
intuito de pressionar Os Vereado-
res. 0 Sr. Secretário da Seguran
ca prometeu atender ao pedido da
comissão mas, ate 0 momento,
não 0 fez. Apelamos, pois, para S.
Exa., no sentido de que cumpra
a promessa feita ao Prefeito e aos
Vereadores de Tarurnirim.

Recebo de Tarum.irim, reclarna-
çCo da professôra Maria José Bor-
ges, que foi dispensada de suas
funcOes, e em seu lugar contratada
outra, de habilitação inferior.

A terceira comunicação é da pro-
fessôra Maria Antônia de Sousa,
do muriicIpio de Inhapirn. A refe-
rida professOra está cursando o 20
ano normal e foi substitulda por
outra que possul apenas o 4 9 ano
primdrio.

As comunicacOes, Sr. Presidente,
aqui estão e vou,passá-las a ta-
quigrafia para que facam parte do
meu discurso.

Ate o presente momento eu me
limitava a registrar as reclamaçôes,
esperando que as autoridades to-
massern delas conhecimento. Agora,
que ja estão fixados Os critérios tie
convivência, eu me animo a fazer
urn apêlo aos Srs. Secretdrios da
Educacao e da Seguranca, eperan-
do confiante que providências se-
jam tomadas, evitando-se assim que
novas irregularidades, novos fatos
dessa natureza se repitam no in-
terior do Estado.

"Tarumirim
Comissão composta de
Prefeito Xenofonte P. Oliveira
Vereadores -
João Soares de Sousa Lima -

Presidente
Antonio Alves da Cruz - Vice-

Presidente
Dr. Pris Pereira Gomes
Claudino José da Silveira
Onofre de Aquino Batista
Joaquim Roberto Ferreira
José Fernandes de Miranda
Edson Dorniciano de Lima
Vieram it Capital solicitar de-

signacão de Delegado Especial pa-

ra Tar1m jn1m, de vez que o Dele-
gadO Civil, Sr. Guary de Oliveira,
esttise exorbitando, ameaçando
rnOças. Durante a reunião da Ca-
mara cercou 0 predio corn solda-
dos, apenas fazendo pressão".

"20-4-966
ExmO. Sr. Deputado Altair Cha-

gas.
Maria José Borges, professOra

leiga, corn exame de suuiciência,
claSSificada em 1 0 lugar, das Esco-
las Reunidas de Taruaçai, jti corn 5
anos tie exercicio, tendo sido dis-
pensada da sua funcão pela Ins-
petora Seccional D. Algenir de Pau-
la Bonfirn, e em seu lugar sido
contratada outra de habilitacão
inferior;

20 - tendo em vista o Dec. n°
9.646, de 2-2-66, e a Portaria do
Sr. Secrettirio da Educacão, reti-
ficada no "Minas Gerais" de 16-2-66,
que proibern e regulam contrato
de riovos regentes;

39 - considerando que a Portaria
no 7-66 do Sr. Secretdrio da Educa-
cão, de 15-2-66, que retifica dispo-
siçöes do COdigo do Ensino Pri-
mario, contém a escala legal de
preferëncia para convocação de
regentes e formacâo do quadro de
classe;

49 - vem reclarnar de V. Exa.
as providências para restabeleci-

mento de seus direitos.
P. Deferimento.

Taruacu, 7 de fevereiro de 1966.
(a.) Maria José Borges.
Firma reconhecida - CartOrio

de Tarumirim e CartOrio Felicio
dos Santos, da Capital".

"Escola Rural Combinada "Elias
Januário".

COrrego dos Januarios - Muni-
cIpio de Inhapim.

Ex-professôra Maria AntOnia de
Sousa.

Sr. Deputado Dr. Altair Chagas.
1) Tenclo eu comunicado a V.

Exa. a situacão da Escola Rural
Elias Janudrio", venlio fazer-ihe

novas comunicacOes, levando ao
conhecirnento das autoridades a
situação local,

2) No dia 24 de marco de 1966,
recebj urn bilhete, enviado por D.
Ormezinda Bitarães Netto, Inspe-
tora Municipal, a qual me dispen-
sava dos cargos de professOra e
responsavel, a ela, D. Ormezinda,
passava as atribuiçôes de responsti-
vel e a regência do 4. ano para 0
professor José tie Sousa Lucas.

3) Como o povo estava revolta-
do, para evitar urn mal maior, o
rneu pal, corn o apoio de todos, fe-
chou a casa onde fimcionava a re-
ferida escola, a qual foi construIda
por êle corn algurna ajuda dos pais,
como ja aludi no relatOrio. Se a
casa ficasse aberta, o povo usaria
tie violência contra o professor José
Lucas. Não deixaria mesmo entrar
o Sr. José Lucas para o cargo de
responstivel, pois foi êle quern aju-
dou a tirar-me da escola. Ele, co-
mo "homem de verdade", não pode-
na aceitar 0 cargo, pelo menos em
consideracão, pois fui eu quem o
colocou na escola. 0 povo nâo quer
José Lucas, que a 16 tie I evereiro,
foi a mirtha casa, e fazia papel tie
"lôbo" corn pele tie "ovelha".

4) Fechamos a casa, na presença
dos pais, mäes, professôres e alu-
nos. eu disse aos pais que deixas-
sern os filhos sem aprentier, que
os levassem para outra escola. Ao
fechar a casa, o professor José Lu-
cas dirigiu-se a Inspetora, D. Or-
mezinda, que !autorlzou a recome-
car as aulas na casa onde funcio-
na a Escola Municipal, a qual foi
feita por Sebastião Tome de Me-
deiros, no terreno do mesmo, corn
• ajuda tie muitos, como tarnbérn
• de meu pai.

0 Sr. Sebastião, depois tie cons-
truir a casa, passou-a para a Pre-
feitura. Quando D. Ormezinda foi
A Escola "Elias Januário", filiou a
Municipal a nossa, cuja profes-
sôra tern 0 documento, 0 diploma
que foi dado por mini, que tudo
fiz por ela, pensando mesmo em
melhorar a sua situação. A profes-
sOra desta escola é irma tie José
Lucas e sua classe constava tie 29
alunos quandq foi filiada,
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Sr. Deputado, para a construcão

de nossa escola, pedimos ajuda do
Sr. Prefeito durante 3 anos e êle
nao nos atendeu, e agora, êle foi
pessoalmente a Escola Municipal,
acompanhado de muitas pessoas e
rnediu urn determiiiado trecho para
fazer uma construção, aurnentando
a casa, para o funcionarnento da
escola.

1e estã certo, pois não pode
parar a escola ja que Os alunos fica-
rão prejudicados, mas por que êle
não nos ajudou? Isto não é polIti-
ca? E polItica, mas corn P maiUs-
cub.

A maioria dos pais não colocarão
os filhos a responsabilidade do pro-
fessor José Lucas. Outro problema
sério: o povo não quer que a Es-
cola fique corn o mesmo norne, de-
vido aos acontecimentos anteriores.
Que isto chegue ao firn, depende da
Secretaria.

Sr. Deputado, 6 esta a satisfa-
ção a dar-Ihe. A casa ficará fecha-
cia e muitos alunos prejudica-
dos. Quando D. Ormezinda me dis-
pensou, eu ihe escrevi uma carta,
pois a coisa mais diffcil- 6 encon-
trarmo-nos pessoalmente e, apOs
cair no êrro, ela não quis mais en-
contrar-se comigo A situacão do
Corrego dos Januários 6 mesmo
horrivel, e 05 responsáveis por tudo
são as pessoas que já citei em re-
latOrio anterior. Os pais dos alu-
nos não aceitarn perseguição algu-
ma, e sofrern porque vêem os fi-
ihos prejudicados.

Sr. Deputado, sei que o Sr. fard
justica dentro do possIvel, pois o
senhor sempre a fez.

a) Maria AntOnia de Sousa.
P.S - Existe ameaça de que

usarão fôrça policial contra mim,
para entrega de documentos. Avi-
so a V. Exa. que não Os entrega-
rei, porque me julgo acobertada
por direitos de professOra mais
bern habifitada".

0 SR. PRESIDENTE - Corn a
palavra o Sr. Deputado Paulino
Cicero.

OSR. PAULINO CtCERO - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, embo-
ra não conhecamos .tOda a exten-
são da modificacão que se procu-
ra introduzir na Legislacão Eleito-
ral Brasileira, teinos, clesde id, ma-
nifestado a colegas desta Casa, par-
ticularmente, o nosso ponto de vis-
ta favorável ao distrito eleitoral. E
como, Srs. Depuados, 0 flOSSO pro-
nunciamento não terá senão o me-
rito de fixar uma posicão. e não se
reveste de caracteristicas de poder
legiferante e jã que a matCria 6
de natureza legiferante federal, não
vejo porque adiar o pronunciamen-
to cia egrégia Assembléia Mineira;
de tal sorte que, muito pesarosa-
mente, votarei contra o Requeri-
mento de adiamento do meu nobre
colega e amigo, Deputado Geraldo
Quintão.

Goataria, entretanto, de prevale-
cer-me dOstes poucos minutos pa-
ra trazer ao conhecimento dCste
Plendrio os trabaihos que vém sen-
do desenvolvidos pela Comissão
Especial do "Paralelo .20", a que te-
nho a honra de presidir nesta Ca-
sa. Sabe todo o povo mineiro que
a Assernbléia já se incorporou de-
finitivamente a todo dispositivo
que se procura mobilizar ci4antc

da opinião pilblica a fim de dar a
mais absoluta prioridade a conclu-
são da ex-BR-31, hoje, BR-262. Mas,
o que vem ocofrendo, Sr. Presi-
dente, Srs. Deputados, 6 que esta
rodovia, da major significação pa-
ra a integracão .r .odoviária e eco-
nômica de Minas Gerais 6, na ver-
dade, a major reivindicacao . que
tern feito ao Govêrno Central as
classes produtoras do nosso Ps-
tado. E, sem que haja no meu
pensamento ou em mirtha posição
qualquer veléldade de interpretar
que o mais importante trecho se-
ja leste ou oeste da referida estra-
da, percebo que o trabaiho das clas-
ses produtoras de Minas Gerais em
favor cia interligacão do Triãngulo
è Zona EconCmica cia Capital, vem-
-se constituindo em obstáculo para
que 0 DNER concea recursos pa-

ra o trecho leste, aquêie que liga-
rá Belo Horizonte a VitOria. Ainda
agora vemoS 0 Departamento Na-
cional de Estradas de Rodagem
procedendo a urn destaque cia or-
clem de 19 bilhôes de cruzeiros pa-
ra esta Rodovia, que serão inte-
gralmefite empregados no trecho
Belo Horizonte-Uberaba, enquanto
a iigacão Belo Horizonte-Realeza,
na Rio-Bahia, não mereceu, senão,
pequefla contemplação para con-
clusão do asfaitamento do trecho
entre Rio Casca e Abre Campo.

preciso que' se diga que o tre.
cho leste da Estrada terá o cbndão
dc colocar a Capital mineira, por
ligacão asfciltica, em contato corn.
as regiöes do Norte e Nordeste do
flosso Estado, através da interli-
gacão, em Realeza, corn a Rio-Ba-
hia.. As obras estão andando cèle-
remente. No trecho Monlevade-Rio
Casca, jd existern quilOmetros e

quiiOmetros de estrada inteiramen-
te prontos. Corn mais 45 quilOme-
tros, nesta area, teriamos concluf-
do tôcla a implantação bdsica do
trecho, de sorte que, corn mais 6
bilhöes de cruzeiros, concluiriarnos
a ligação Belo Horizonte-Rio-Ba-
hia, na altura de Caratinga, que Li-
garia Belo Horizonte a tOda a re-
gião Norte e Nordeste de Minas
Gerais. A Comissão, Sr. Presiden-
te, entende que não estd suficien-
temente conternplado o trecho bes-
te da estrada. Haverá, na sexta-
feira prCxima, na Sala "José Pro-
enca", o depoimento do Dr. Jorge
Pinto Azevedo, Chefe do 6 0 Distri-
to Rodoviário Nacional, que tern
extraordinária compreensão do sen-
tido reivindicatOrio da nossa posi-
cão no que respeita a re g I ão
leste. E, mais do que isso, a Co-
missão ird mais bonge, pois, na se-
gunda-feira, ela se deslocard de
Belo Horizbnte para a Guanabara,
onde espera obter do Sr. Ministro
cia Viação o destaque de uma par-
cela dos 19 bilhöes de cruzeiros
para que nao seja interrornpida a
construção cia obra corn a ligacäo
13elo Qrizonte-I?4Q caca-Rea1za.

Eram estas as paiavras que nos
durnpria pronunciar a respeito des-
te momentoso assunto, que vem
preocupando, sobremaneira, cada
urn dos 7 membros desta Comissão
Especial.

QUESTOES DE ORDEM

O SR. WALDIR MORATO - Sr.
Presidente, se V. Exa. se der ao tra-
balho de verificar 6 Plendrio, vai
constatar que não ternos nilmero
para votacão do Requerimento Ge-
raldo Qujntao.

Soilcitaria que V. Exa. encerras-
se, de piano, a Reunião.

O SR. CICERO DUMONT - Sr.
Presidente, requeiro a V. Exa. que,
antes de encerrar a Reunião de
piano, corno pede o Deputado W,l-
dir Morato, proceda a chamada
dos Srs. Deputados.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa,
atendendo a solicitação do Sr. De
putado Cicero Dumont, determina
ao Sr. Secretário que proceda a
chamada dos Srs. Deputados.

0 SR. SECRETARIO (Faz a cha-
macia).

O SR. PRESIDENTE - Estão
presentes 32 Srs. Deputados. Ha
nümeio para continuar a votacão
do Requerirnento do Sr. Geraido
Quintão.

QUESTAO DE ORDEM

0 SR. JOST2 MARIA MAGA-
LHAES - Sr. Presidente, o Reque-
rirnento apresentado pebo nobre
DeputadO Cicero Dumont, pedindo
a Casa que se manifeste em favor
do sistema de vota.cão distritai,
encontra-se em fase cia discussão.
Mas, Sr. Presidente, o ilustre De-
putado Geraldo Quiritão apresen-
tou urn Requerimento a V. Exa.,
no sentido de que a discussão do
Requerimento do Deputado Cicero
Dumont fôsse adiada por 10 dias.
Este Requerirnento foi apresénta-
do na Reunião de ontem e jd estd
em fase de encaminhamento. In-
dagaria 	 V. TLxa., em questao
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de Ordem: Primeiro, qual o "quo-
rum", de acôrdo corn o Regimen-
to, exigido para a votação do Re-
querimento Cicero Dumont? Se-
gundo: se o Requerimento Cicero
Dumont é a parte principal. So-
bre esta parte principal, foi apre-
sentada, p e 1 o Deputado Geraldo
Quintão, urn Requerirnento de adia-
mento de discussão, ficando, assim,
como Requerimento acessOrio ao
Requerimento principal, do Depu-
tado Cicero Dumont. Indago qual
seria o "quorum" para votacão do
Requerimento de adiamento? 0 Re-
querimento principal, a meu ver,
exige "quorum" de 42 Deputados,
tendo o Requerimento acessOrio,
lOgicamente, a obrigação de acorn-
panhar o principal. V. Exa. anun-
ciou a presença de 32 Srs. Deputa-
dos. Portanto, no meu entender, não
existe "quorum" para encaminha-.
mento do Requerimento acessório
ao R:equerimento principal.

0 SR. PRESIDENTE - 0 en-
tendimento da Mesa, em outras
oportunidades, tern sido de que o
"quorum" para êsse tipo de Reque-
rimento d o exigido para a discus-
são e, por conseguinte, a presença,
no minimo, de 28 Deputados.

No tocante ao Requerimento no
1175, do Sr. Cicero Dumont, a Me-
sa informa ao nobre Deputado Jo-
s6 Maria Magalhães que 0 "quo-
rum" exigido d de 42 Deputados.
Portanto, ha nümero para votacão
do Requerirnento do Deputado Ge-
raldo Quintão.

QIJESTAO DE ORDEM

0 SR. JOSE MARIA MAGA-
LHAES - Não you me alongar mui-
to, Sr. Presidente, porque V. Exa. ja
deu a devida explicaçao. No entan-
to, n a 0 entendi bern em qua
ponto V. Exa. se baseou para de-
terminar urn "quorum" para Re-
querimento acessOrio e urn outro
"quorum" para Requerimento prin-
cipal. Solicito a V. Exa. que me
sc1areça a respeito desta duvda.

0 SR. PRESIDENTE - A Mesa
informa ao nobre Deputado José
Maria Magalhaes que o principal,
de que se cogita, neste instante,
não é o Requerimento nc 1175, do
Sr. Cicero Dumont, mas sim a ma-
nifestaçao do Plendrio na discus-
são. 0 acessório, portanto, que é
o Requerimento Geraldo Quintão,
Se refere ao principal que é a dis-
cussao. Ora, se a discussão exige
28 Deputados, o acessOrio a dis-
cussão, que é o Requerimento Ge-
raldo Quintão, pedindo seu adia-
mento, também exige a presenca
de 28 Deputados.

0 Deputado José Maria Maga..
lhães, ao conceituar o principal,
sai da essência que é a cliscussão.

0 SR. JOSE MARIA MAGA-
LHAES Sr. Presidente, agra-
deco a explicaçao de V. Exa., que
me convence totalmente e mais urna
vez o credencia 6omo jutz isento
e rosponsdvel pelo andamento dos
trabalhos desta Casa, corn a lisura
e correcão que lhe são peculiares.
Levanto outra Questão de Ordem:
V. Exa., como Presidente desta
Casa e cumpridor rigido do Regi-
mento Interno, estd presidindo esta
Reunião, sern a composição devida
da Mesa Diretora e eu requeiro que
se componha a Mesa corn tôdos os
seus Membros, para prosseguimen-
to dos nossos trabathos.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa,
atendendo it Questão de Ordem do
Sr. José Maria Magalhães, nomeia
Secretdrios "ad hoc" os Srs. De-
putados José Maria Magalhães,
Maurilio Cambraia e Joaquim de
Melo Freire, para comporem a Me-
sa,e dd a palavra ao Sr. Deputa
dO Waldir Morato, para encarni-
nhar a votaçao.

Faz ainda apêlo aos Srs. Secretd-
i-los para não se retirarem da Mesa,
enquanto não terminar a Reunião.

Corn a palavra o Sr. Waldir Mo-
rato.

WALDIR MORATO - Sr. Pre-
sidente e Srs. Deputados.

Ocupo a Tribuna, neste instante,
para prestar meu apoio e solid ne-

dade a pretensão do nobre Dpu-
tado Geraldo Quintão, que pede Se-
ja a votacão do Requerimento Ci-
cero Dumont adiada por 10 dias.
Nosso ato decorre do fato de en-
tendermos que esta matéria, de
grande complexidade, exige desta
Casa profunda meditacão e estudo
meticuloso a seu respeito. Assim
sendo, adiando-se a apreciacão
dessa Proposicão palo prazo de 10
dias, teremos oportunidade de fazer
estudo minucioSo sObre as impli.
caçOes dessa matéria que ora tra-
mita no Congresso Nacional para
que possarnoS, assim, emprestar a
colaboracão da AssemblOia Legisla-
tiva ao Congresso, para que não
fique esta Casa ornissa sObre assun-
to tao relevante.

Ao encaminhar êste Requerimen-
to, sou levado a discorrer sObre o
Requerimento principal e suas im-
plicaçOes ,na vida politica do Pais.

Entendo que a esta altura dos
acontecimentos - jd nos encontra-
mos no mês de abril e corn eleicoes
marcadas para 15 de novembro -
não ha possibilidade material de
adoção de nOvo critério, para dis-
puta de eleiçOes, quando estamos
a menos de 6 mesas do pleito.

A adoção do distrito eleitoral iria
implicar em urn procedimento nOvo
do Tribunal Regional Eleitoral,
qua não estaria, nesta quadra do
nosso calenddrio, em condiçOes de
organizar Os distritos eleitorais an-
tes das eleiçOes de 15 de novembro
prOximo. Chego mesmo a vislum-
brar - sem que esta acusacao re-
caia sObre qualquer membro desta
Casa - manobra continuista daque-
les que pretendem a instalação do
distrito eleitoral. Vejo esta mario-
bra continuista por parte daqueles
que lutarn pelo distrito eleitoral,
porque, se implantado êste siste-
ma, não vejo possibilidade mate-
rial de realização das eleiçOes em
15 de novembro Ora, a conseqUên-
cia seria o adiamento das elei-
cOes. Para qua os Podêres Legisla-
tivos do Pais não sofressem solu-
ção de continuidade dos seus tra-

baihos, não nos restaria outra sO-
lucão senäo a prorrogacão dos
mandatos dos atuais legisladores.
Entendo, portanto, que a exigtiida-
de do tempo não possibilitaria a
instalação de distrito eleitoral para
reaUzação das eleicOes em 15 de
novembro. Em conseqUência disto,
viria a prorrogação dos nossos
mandatos, medida sob todos os ti-
tubs detestdvel e imoral. Mas, os
defensores do distrito eleitoral am-
da usam de urn argumento nOvo
qua me parece mais perigoso do
que êste, que, a rneu var, se identi-
fica corn a manobra continuista.
E que a matéria que tramita no
Congresso Nacional, sObre a adoção
do distrito eleitoral, estabeleceria
urn privilégio para Os atuais ocu-
pantes de postos legislativos no
Pais. Esta preferência sera, natu-
ralmente, repudiada pelo povo, por
todos aquêles que ainda acreditam
na realização de urn autêntico regi-
me democrdtico nesta Pdtria, pnin-
cipalmente por aquêles - tao dig-
nos e ilustres quanto Os Deputados
corn assento nesta Casa - qua para
Cd nos enviararn e pretendem, ago-
ra, candidatar-se a uma Cadeira
nesta Assembidia. Portanto, esta
preferência qua estd sendo articu-
lada no Congresso Nacional viria
barrar a pretensão daqueles que
para aqui nos rnandaram e que,
hoje, aspiram a postos neste Poder
Legislativo. Vejo, pois, mais urna
imoralidade nesta matéria, que é,
justamente, aquela de dar preferên-
cia aos atuais ocupantes de cargos
legiferantes neste Pals.

Mas, falando ainda sObre funcio-
narnento do distrito eleitoral, que-
ro repisar uma tese qua já levan-
tei, em aparte ao Deputado Pinto
Coelho, qua é a sustentacão do non-
to de vista de qua a concentracão
do dinheiro numa area senia rnais
eficaz e atenderia malhor as pre-
tensöes daqueles qua são costumei-
ramente compradores de votos.

Mas, vejo mais ainda, Sr. Presi-
dante e Srs. Deputados; uma As-
sembléia, composta de Deputados



eleitos por distritos, formaria un
Poder Colegiado, dissociado do
interësses maiores do Estado.
que cada deputado Se apegaria ao
interêsses puramente de seus dis
tritos, ja que nenhum interêsse c
movimentaria Para lutar por outro
maiores do Estado. Ficariamos, as-
sim, a mercê daqueles que queirani
afirmarse diante de seus distritos
e assim, quando urn projeto entrar
nesta Assembidia e disser, de perto,
respeito aos interêsses irnediatos
do Estado, talvez não consigamos
"quorum" Para aprovação da ma-
téria, jd que cada urn se sentiria
responsdvel sOmente perante seu
distrito.

Mas, recordo-me ainda - na sus-
tentação desta tese que acreclito
seja o pensamento da maioria dos
representantes do povo brasileiro
- das palavras do Senador Afonso
Arinos de Melo Franco, no seu ii-
vro "Liberdade de Irnprensa", quan-
do examina a questão da reinstala-
cão do distrito eleitoral no Brasil,
que ë, justarnente, o sufocamento
da manifestação das miriorias.

0 Distrito Eleitoral viria trazer,
exatamente, essas conseqüências. E
que, estabelecido 0 critërio de malo-
na dentro dos distritos, ficariam
as minorias sem representaçao nas
Casas Legislativas. Não seria pre-
ciso que eu examinasse Para Os
Srs. Deputados as lastimáveis con-
seqUências désse fato. Adernais,
Sr. Presidente, Srs. Deputados,
num pals con•stitujdo de Esta-
dos que tern as dimensöes de
muitos paises que experimentam
hoje o processo distrital, corno ma-
neira de exercicio do regime demo-
crãtico, podemos antever as difi-
culdades Para a instalação dêsses
dlistritos, da interllgação de suas
.reas e, porque não dizer, da sua

prOpria inexeqUibilidacle diante da
ea1iciade brasileira. 	 -
A Assembléja de Minas vai, den-

tro em pouco, manifestar-se sObre
esta .rnatéria Sabemos do conceito
cue esta Casa goza diante dos le-
isIaclores federais. Isto nos faz

27 -

pesar e dbsar bern as responsabilj
dades do nosso ato. Quantos depu.
tados federais estão corn suas vis-
tas voltadas Para esta Casa, neste
instante, a procura de urn subsfcUo
em que possarn firmar a sua decj-
são? E nOs iriamos decidir ataba-
Ihoadamente matéria tao relevante?
Não. Andou bern o ilustre Depu-
tado Geraldo Quintão, sempre ze-
loso pelos interêsses do povo ml.
neiro, ao pedir o adiamento cia vo-
tacão desta matéria. Vamos estu-
cia-Ia urn pouco mais, Srs. Depu -
tados, não sO manuseando Os tra-
tados que ja versarani sObre o as.
sunto, mas também examinando o
próprio Anteprojeto que hoje tra-
mita no Congresso Nacional, Para
sabermos das suas irnplicaçães, das
cOnseqtiências Iamentdveis que p0-
deria trazer a realização de urn
pleito que se nos avizinha. Não.
Minas Gerais não pode estar as-
sim, a decidir atabalhoadamente
Varnos estudar êste assunto tao
relevante mais calculadarnente, corn
sincoros propOsitos; vamos exigir,
pelo inenos, Srs. Deputados, que
esta Assembléja decida corn urn
"quorum" razodvel, pois, ha três
dias, esta Ipatéria tramita no Le-
gislativo Mineiro e o que ternos
notado d que vinte ou trinta Srs.
Deputados, apenas, por ela tern-se
interessado; os dernais nern mes-
mo se dão ao trabaiho de cooperar
corn a sua presença no Plencirio,
ouvind0 Os argumentos daqueles
que se manifestam prO ou contra
a adoção do distnito eleitoral. Não
vamos raciocinar, neste Estado,
em têrmos de interêsses péssoais,
Para sustentaçao politica dêsse ou
daquele Deputado; tenhamos as
nossas vistas voltadas Para Os in-
terêsses da pátria brasileira, Para
os interOsses daqueles que Para es-
ta Casa nos mandaram, muitos dos
quais talvez nos queiram substituir,
corn justas razOes. Não 0 que eu
esteja a confessar desta Tribuna
qua esta Assernbléia falhou ou tern
faihado nos seus propOsitos. Mas,
reconheço que, na dlnãmica do pro-

55O democrátiCO, a necessidade de
substituicao é ato de rotina. Vamos
dar oportunidades aqueles que la-
butam no interior. do Estado, corn
urn grande cabedal de experiências
peSsOa1S sobretudo aqueles que so-
f rem, neste instante, as consequên-
cias da crise que avassala o Pals.
podem Wes trazer a esta Casa sub-
sIdios valiosos. 0 Brasil conta corn
a experiencia dêsses homens que
virão substituir a nOs outros, que
deixamoS o interior do EstadO ha
mais de três anos e que, por certo,
já nos distanciarnos da realidade
que envolve a vida dos interioranos.

Varnos dar oportunidade aos Va-
lores novos, Para que assim a re-
presentacaO popular seja autêntica,-
a fim de que o povo possa conti-
nuar acreditando no funcionamento
desta democracia. Este o apêlo
que faco a consciência dos Srs.
DeputadoS. - lamentando que se-
jam tao poucos Os que me ouvem
nesta hora - Para que possarnos de-
cidir, corn carinho e corn critério,
sObre matéria tao relevante e da
qual talvez o Congresso Nacional
nao possa prescindir nesta hora di-
ficil Para a Nacão Brasileira. Va-
mos votar 0 adiamento, na esperan-
ça de que os Srs. Deputados se
compenetrem das suas responsa-
bilidades, Para que o Congresso pos.
sa valer-se désse subsidio précioso
e deciclir como meihor convier ao
povo brasileiro -

QUESTAO DE ORDEM

0 SR. JOSÉ MARIA MAGA-
LHAES - Sr. Fresidente, verifica-
mos de Plano que não ha nümero
para prosseguimento dos nossos tra-
balhos. Pedimos a V. Exa. que de-
termine seja feita a chamada dos
Srs - Deputados.

CHAMADA

0 SR. PRESIDENTE - A Mesa
constata em Plenário a presenca de
23 Srs. Deputados. Não ha "quo-
rum".

Tern a palavra o Sr. Secretdr!O
Para proceder a chamada.

O SR. SECRETARIO - (Faz a
chamada) -

0 SR. PRESIDENTE - Estao
presentes 42 Srs. Deputados.
nürnero. Tern a palavra o Sr. Depu.-
tado Gomes Moreira, Para encami-
nhar a votacão do Requerimento
do Sr. Geraldo Quintão -

0 SR. GOMES MOREIRA - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, o erni-
nente colega Deputado Geraldo
Quintao, corn a moderação que ihe
e caractenistica, apresentou a esta
Casa urn Requerirnehto solicitando
o adiarnento da votacão do Reque-
rirnento do nobre Deputado Cicero
Dumont, o qual trata do sistema
de eleicão pbr distnito eleitoral.

Desejo, inicialinente, manifestar a
todo o povo mineiro e aos meus
erninentes pares desta augusta As-
semblOia, que votarei favoràvelrnen-
te ao Requerirnento de adiamento,
levando em consideracao que uma
matOria tao relevante conlo esta
merece urn estudo mais acurado
Para que possamos votar corn a
nossa consciência tranqUila, sern fe-
rirmos os princlpios de liberdade
e democracia que todos nOs defen-
demos de viva voz do alto da Tn-
buna das Alterosas. E corn niuita
razão nos defendernos a liberdade
e a democracia porque ela custou
o sangue de nossos antepassados,
que derarn suas vidas Para que pu-
dOssernos gozar dessa liberdade.

Na minha concepção, o sistema
eleitoral, que a maioria do povo
brasileiro piefere, 0 o sisterna ado-
tado ate o presente momento, de
representaçäo proporcional, onde
todo povo tern a oportunidade de
se manifestar livre e democràtica-
mente na escolha de seus represen-
tantes nas Cãrnaras Federal, Esta-
dual e Municipal. Queremos evi-
tar que o principiO desta democra-
cia seja ferido, tirando-se aquela
liberdade que deve sen concedida
a todos os eleitores, de escoiher
dentre vários candidatos, aquele
que rnerece a sua preferência. Que-
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remos acreditar que a eleicao, pelo
sisterna de voto distrital, venha ti-
rar do eleitor esta prerrogativa. 0
eleitor muitas vêzes conhece outros
candidatos nos quais desejaria vo-
tar. Mas como 0 voto distrital é
uma imposição de candidatos em
nümero restrito, fica o eleitor, mui -
tas vêzes, obrigado a votar em quem
nao queria, preterindo aquêle can-
didato no qual desejaria votar, no
qual reconhecia valores morais e
sobretudo interêsse pela coisa pü-
blica. A Revolução de 31 de Marco
de 1964 foi feita corn o objetivo
quase que exciusivo de moraliza-
çäo dos costumes politicos do povo
brasileiro em todos Os setores da
vida nacional. Assim, tenho a im-
pressão de que, se urn determinado
candidato tern a possibilidade de
aplicar determinada soma em di-.
nheiro ou em bens Para fazer cor-
rupção eleitora], êle terá muito
mais faciLidade, encontrard opor-
tunidade muito major de praticá-la
numa area restrita, como d 0 caso
do distrito eleitoral, do que se fôs-
se aplicar a niesma quantia em to-
do o territOrio mineiro. Do ponto
de vista da corrupcao, achamos que
o voto pelo sistema distrital vern
proporcionar ma.iores facilidades
Para a corrupção, que combatenios
corn tanta veeméncia, no's que so-
mos revolucionários de primeira
hora. Nosso desejo, nosso objeti -
vo, d exatamente a moralização dos
sistemas. Ademais, Sr. Presidente,
urn Deputado . Federal, que deveria
representar todo o territOrio rninei-
ro, passa a representar, apenas, urn
clistrito eleitoral, em pë de igual-
dade corn urn vereador. Dai dizer-
mos que restringe, em muito, a atri-
huição do Deputado Federal e mes-
n'o do fleputado :Estadual, clue fica-
rá apenas adstrito àquela drea ii-
mitada, que serd o seu distrito
eleitoral. Somos favordveis ao Re-
querimento do Deputado Geraiclo
Quintao que, corn aquela sua pen-
deraçao, que 6 uma das suas prin-
cipais caracteristicas, ye o proble-
ma corn objetividade. Major aten-

ção por partf dos senhores Depu-
tados deve merecer o problema.

Corn a consciència tranquila, vo-
taremos contra o Requerimento Ci-
cero Dumont, que faz sugestoes ao
Exmo. Sr. Ministro da Justica, no
sentido de irnplantação de urn nôvo
sistema eleitoral.

Somos, pois, a favor do adiamento
da votaçao do R.equerimento do
nobre Deputado Cicero Dumont, pe-
los vários motivos que já expuse-
mos aos nobres pares desta Casa,
e estou certo de que todos terão
interêsse em examinar e em votar,
O quanto antes, o Requerimento Ci-
cero Dumont. Não ha nenhurn pro-
pOsito preconcebido da parte do
Deputado Geraldo Quintão, que pe-
de o adiamento da votação por 10
Was, nem tampouco de nossa par-
te, que somos favorãveis ao seu
Requerirnento; apenas nos preocu-
parnos corn esta responsabilidade
que sentirnos sôbre nossos ombros,
como representantes do povo rni-
neiro, de resolvermos Os problemas
desta Casa, de acôrdo corn o pen-
samento popular, e de todo o povo
mineiro que nos mandou Para esta
Assembldia. Não poderiamos, de
forma algurna, nesta oportunidade,
ornitir-nos de manifestar o nosso
ponto de vista, de fixar nossa opi-
nião contrária ao Requerimento do
Deputado Cicero Dumont e favorá-
vel ao adiamento pedido pelo Depu-
tado Geraldo Quintão.

- Esgotado o prazo clestinado a
esta parte, passa-se a

2.0 PARTE DA ORDEM DO DIA

0 SR. PRESIDENTE -. Prosse-
guimento da cliscussão do Projeto
n.° 3.521/66 (Resolução), do Sr. Ci-
cero Dumont, o qual dispöe sObre
a tramitação dos Projetos de liii-
ciativa do Poder Executivo, nos
tCrrnos do Art. 29 da Constituição
do Estado, corn a nova redacao
que the foi dada pela Lei Constitu-
cional n.9 14, de 9 de dezembro de
1965.

A Cornissão Executiva opina pela
aprovacão do Projeto, nos têrmos
do Substitutivo e corn as Ernendas
que apresenta.

Em discussão o Substitutivo da
ConIissão Executiva. Não ha ora-
dores inscritos. Encerro a discus-
são.

- VCrn a Mesa:

EMENDA N.° 	 AO PROJETO
N.9 3.521/66

Redij a-se assim a Emenda n.9 13
da Cornissão Executiva:

"Art. - As ReuniOes Ordindrias
as sexta-feiras, no ano em que hou-
ver eleiçöes gerais, presidenciais ou
governarnentaiS diretas, no Estado,
poderão realiz ar-se, por convoca-
ção do Presidente, no horario das
9 as 13 horas.

Sala das Reuni6es, 20 de abril
de 1966.

Cicero Dumont - Aureliano Cha-
ves - LUcio de Souza Cruz.

Justificativa: - Sem apoio Para
rejeitar a Emenda da Comissão, o
que se sugere nesta, visa a obviar
os inconvenientes da mesma.

- Publicar.

EMENDA N.° AO PROJETO
N.c 3.521/66

Redij a-se assim a Ernenda n.° 2
da Cornissão Executiva: -

Art. - Tainbdm podera ter
prioridade, Para inclusão em Or-
dem do Dia, Proj eto da Comissão
Executiva, de outro Poder e do
prOprio Governador, sem prejuizo
da obrigatoriedade, na pauta das
Proposicoes de exblusiva iniciativa
dêste, prevista no Art. 29 da Cons-
tituiçao do Estado, corn a nova re-
dacão que ihe deu a Ernenda Cons-
titucional n.° 14.

Cicero Dumont - Lücio de Sou-
sa Cruz - Florivaldo Dias.

- Publicar.

SUBEMENDA N.o 1 A
EMENDA N° 17

(Projeto n.° 3.521/66)
Acrescente-se 0 seguinte paragra-

10 ao primeiro artigo da Ernenda:
Paragrafo ünico - As conclusOes

da Comissão não conterão matéria
nova, lirnitando-se a apreciação do
Projeto e das Emendas jã apresen-
tadas.

Sala das Reuniôes, 20 de abril de
1966.

Expedito Tavares - Altair Chagas
- Martins Silveira - Carlos Eloy.

- Publicar.
O. PRESIDE, NTE - Os Srs.

Deputados Cicero Dumont e Expe-
dito Tavares apresentam t r e s
Emendas a este Projeto. Em face
disso, declaro encerrada a discus-
são do Substitutivo e de acOrdo
corn o disposto no Art. 173 do nos-
so Regimento, em seus parágrafos
3 9 e 4•0, norneio o Sr. Deputado
Anuar Fares Para ernitir o pare-
cer oral da Cornissão Executiva so-
bre as Emendas de Plenario. Soli-
cito de S. Exa. que faça seu pro-
nunciamento a elas referente.

PARECER ORAL

O SR. ANUAR FARES - Sr. Pre-
sdente, tendo consultado Os demais
membros da Comissão Executiva,
estou em condiçOes de emitir o pa-
recer oral sôbre as Emendas do
Plenãrio, apresentadas pelos Srs.
Deputados Cicero Dumont e Expe-
dito Tavares.

For se tratar de matéria que cer-
tamente virá ao encontro dos altos
interêsses do Legislativo e do povo
do nosso Estado, opino favoràvel-
mente a aprovacão das ref eridas
Emendas.

O SR. PRESIDENTE - Em dis-
cussão as Emendas dos Srs. Depu-
tados Cicero Dumont e Expedito
Tavares. NSo hd oradores inscritos.
Encerro a discussão.

A Mesa vai passar it votacão do
Substitutivo da Comissão Executi-
va, salvo as Emendas da :nesma
Cornissão e as de Plenário.
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Em votaçâo 0 Substitutivo. Os

Srs. Deputados que 0 aprovam
queiram permanecer como se en-
contram. (Pausa). foi aprOvado.

A Mesa vai passar a votacão das
Emendas.

QUESTAO DE ORDEM

OS R.  CiCERO DUMONT - Sr.
Presidente, requeiro a V. Exa. que
seja feita a leitura da Emenda e do
artigo a ser modificado..

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
defere 0 Requerirnento e nomeia o
Sr. Deputado Waldir Morato para
servir corno Secretdrio e proceder
a leitura da Emenda.

O SR. SECRETARIO - (Lé).
O SR. PRESIDENTE - Em vo-

tacão. Os Srs. Deputados que a
aprovam queiram permanecer como
se encontram. (Pausa). Foi apro-
vada.

vER.IFICAcA0

O SR. CiCERO DUMONT - Peco
verificacão, Sr. Presidente.

o SR. PRESIDENTE - A Mesa
vai proceder a verificação soliôi-
tada pelo Sr. Deputado Cicero Du-
mont.

Os Srs. Deputados que votaram
a favor queiram levantar-se. -
(Pausa). Podem assentar-se. Os
Srs. Deputados que votaram con-
tra .queiram levantar-se. (Pausa).

Votaram a favor 18 Srs. Deputa-
dos; contra, nenhum.

Não ha nümero regimental A
Mesa vái proceder a cham'ada dos
Srs. Deputados. Corn a palavra 0
Sr. Secretdrio.

O SR. SECRETARIO - (Faz a
chamada).

- Feita a charnada, deixam de
responder os Senhores:

Ledo Borges - Mario Hugo La-
deira - João Navarro - Reny Ra-
bello - Pinto Coelho -Altair Cha-
gas - Alvaro Sales - Alvimar Mou-
rão - Anibal Teixeira - Artur Fa-
gundes - Ataliba Mendes - Athos
Vieira de Andrade 	 Augusto Ze-

nun - Benedito Xavier - Dalton
Canabrava - Daniel de Barros -
Délson Scarano - Dermeval Pimen-
ta. Filho - Homero Santos - Hugo
Castelo Branco Ibrahim Abi-Ac-
kel - Jarbas Medeiros - Jorge Fer.
raz -- Ladislau Salles 	 Lélis Cha-
ves - José Augusto - José de Castro

Lücio de Souza Cruz - Luiz Jun-
queira - Orlando Andrade - Ote-
1mb Sol - Raymundo Albergaria -
Raul Fernandes - Sebastião Arias-
téclo - Sette de Barros - SinvaSi
Boaventura. - Souza e Silva --
.Waldomiro LObo - Waithon Gou-
lart - Wilson Modesto - Wilson
de Paiva e Wilson Tanure.

0 SR PRESIDENTE - A Mesa
constata a presença de 39 Srs.
Deputados. Não ha "quorum" para
votacao. Vamos passãr a discussão
da matéria em pauta.

2.4 discussão do Projeto n. 9 3.566/
66, do Sr. Gove-mador do Estado,
que fixa o efetivo da Policia Militar
para o exercicio de 1967 e dd ou-
tras providências.

A Comissão de Seguranca Pübli-
ca opina pela aprovacão do Proj eto
nos têrmos em que se encontra re-
gido.

2. DISCUSSAO DO PROJETO
N.9 3.566/66

A seguir, o Sr. Presidente sub-
mete it 2.4 discussão, artigo por ar-
tigo, 0 Projeto fl.0 3.566/66, do Sr.
Governador do Estado, que fixa o
efetivo da PolIcia Militar para o
exercIcio de 1967 e dd outras pro-
vidências. Não houve debates e a
discussão foi encerrada.

3•4 discussão do Projeto n.° 3.535/
66, do Sr. Governador do Estado,
o qual concede promoção aos Ofi-
ciais e Pracas da Policia Militar, da
reserva ou reformados, que tenham
efetivamente participado dos mo-
vinientos revolucionãrios de 1930 on
1932.

A Comissão de Financas opina
pela aprovacão do Projeto nos têr-

is em que se encontra redigido e
n a Emenda que apresenta.
- Vem a Mesa:

REQUERIMENTO

Cxmo. Sr. Presidente da Assem-
ia Legislativa do Estado de Mi-

Gerais.
) Deputado abaixo assinado re-
r a V. Exa. o adiamento da
discussã0 do Projeto n.° 3.535,
10 dias.

ala das Reuniöes, 20 de abril de
6.
/Fanoel Costa.
) SR. PRESIDENTE - SObre a

.sa Requerimento do Sr. Depu-
tado Manoel Costa, pedindo adia-
mento da discussão do Proj eto por
10 dias.

Em votacão o Requerimento. Os
Srs. Deputados que O aprovam
queiram permanecer corno •se en-
contram. (Pausa). Foi aprovado.
Estã adiada a discussão do Proj eto.

1 discussão do Projeto ri. 9 3.572/
66 (Resolucão) da Comissão Exe-
cutiva, o qual dd denominacão de
"Sala José de Medeiros Chaves" a
sala da Diretoria Geral da Secreta-
na da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais.

A Com.issão Executiva opina pela
aprovacão do Projeto.

Em discussäo o Art. 1.0. Não ha
oradores inscritos. Encerro a dis-
cussao.

Em discussãO 0 Art. 2.0 . Não ha
oradores inscritos. Encerro a dis-
cussao.

Encerrada a discussão do Proj e-
to.

- Logo depois, 0 Sr. Presidente
encerra, sem debates, a 1. 1, discus-
são dos Projetos n°s. 3.589, 3.590,
3.591, 3.593 e 3.594, cada urn de
sua vez, deixando de Submetê-los a
votos por falta de "quorum".

o SR. PRESIDENTE - Primei-
ra discussão do Projeto n.° 3.595/
66, d0 Sr. José Castro, o qual dä ao
2.1 Grupo Escolar da cidade de
Cruzilia o nome de "Grupo Escolar

Professôra Benvinda Imaculada
Conceiçao".

QUESTAO DE ORDEM
o SR. MANOEL COSTA - Sr.

Presidente, ja ha em tramitação
nesta Casa, se não me engano, em
terceira discussão, Projeto de in-
ciativa do nobre Deputado Carlos
Eloy, dando denominacão a ëste
mesmo estabelecimento de ensino
da cidade de Cruzflia.

Indagamos de V. Exa., Sr. Pre-
sidente, se não estd o presente Pro-
jeto prejudicado em razão de a de-
nominação proposta pelo nobre De-
putado Carlos Eloy ser outra que
não esta proposta no Projeto n.
3.595.

o SR. PRESIDENTE - A Mesa
vai verificar onde Se encontra 0
Proj eto que o nobre Deputado in.
dica e em que situação se encon-
tra. Se ja tiver sido aprovado em
terceira discussão, o Projeto cons-
tante da pauta ficará prejudicado.
Caso contrario, a Comissão deve-
ri examinar o segundo Proj eto em
face do primeiro.

- A seguir tern sua 2. 4 discussão
encerrada., sam debates ,artigo por
artigo, o Projeto fl.0 3.556/66, da
Sra. Marta Nair Monteiro, o qua]
dã nova redacao ao Art. 217, da
Lei n. 9 2610, de 8-1-62.

ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE - Esgota-

da a matéria constante da pauta e
hão havendo oradores inscritos, a
Mesa encerra os nossos trabalhos
convocando os Srs. Deputados para
a Reunião Especial e Solene, a rea-
lizar-se amanhã, as 14,00 horas, na
cidade de Ouro Préto, transforma-
da em Capital do Estado, concitan-
do Os Srs. Representantes do povo
a que não faltem a tal Reun.ião, em
homenagem a Incon.fidência Minei-
ra, momento culminante de nossa
evolucao histOrica.

Convoca, ainda, para a Reunião
Ordinária do dia 22, as 14,00 horas,
corn a seguinte Ordem do Dia: (La)

H
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I-

ORDEM DO DIA

224-66

1.4 Parte

Das 14 as 15 horâs:

Leitura e aprovacão da Ata.
Expediente, inclusive leitura e

apresentacao de pareceres, Proj e-
tos, comunicacôes, requerimentos e
indicacöes.

Das 15 as 16 horas:

Discussão e votação de pareceres,
requerimentos, comunicacôes e in
dicacOes.

Discussão e votacao de redacôes
finais.

2.4 Parte

Das 16 as 18 horas:

Prosseguimento da votacão do
Projeto n.9 3.521/66 (Resolucão),
do Sr. Cicero Dumont, o qual dis-
pOe sObre atramitacão dos Proje-
tos de iniciativa do Poder Executi.
vo nos têrmos do Artigo 29 da
Constituicão do Esado, corn a no-
va redacao que Ihe foi dada pela
Lei Constitucional n.° 14, de 9 de
dezembro de 1965.

Votacão, ern 2.0 discussão, do Pro-
jeto n.° 3.566/66, do Sr. Governador
do Estado, que fixa o efetivo da
Policia IVflhitar para o exercicio de
1967 e dd outras providências.

Votação, em 2.0 discussão, do Pro-
jeto n.c 3.572/66 (Resolucão), da
Comissão Executiva, o qual dá a de-
nominação de "Sala José Medeiros
Chaves" a sala da Diretoria Geral
da Assernbléia Legislativa do Esta-
do de Minas Gerais.

Discussão do Projeto ri. 0 3.585/
66, do Sr. Governador do Estado,
o qual autori.za o Poder Executivo
a celebrar convênios corn as enti-
dades que menciona, mantenedoras
do estabelecimentos particulares de
ensino médio nas cidades de Carrno

do Rio Claro, Cdssia, Machado e
Areado.

Votacão, em 1.4 discussão, do
Projeto n.° 3.589/66, do Sr. Domin-
gos JOrio, o qual determina que o
Curso Complementar da cidade de
Bicas passe a denominar-se "Cur-
so Complementar Aura Aliada Pe-
reira Lamha".

Votacao, em 1.' discussão, do
Projeto n.9 3.590/66, do Sr. Domin-
gos JOrio, o qual dá a denomina-
cão de "João XXIII" ao Grupo Es-
colar Petrina Pereira, da cidade de
Mantena.

Votacão, em 1.0 discussão, do
Projeto n.° 3.591/66, do Sr. José de
Castro, o qual dá a denominacão
de "Eduardo de Menezes" ao Paid-
cio da SaUde de Juiz de Fora.

Votacão, em 1.0 discussão, do
Projeto n.° 3.593/66, do Sr. Geral-
do Quintäo, o qual dd a denorni-
nacão de "Gthdsio Estadual Jodo
XXIII" ao Gindsio Estadual de Ipa-
trnga.

Votacão, em 1.0 discussão, do
Projeto fl.9 3.594/66, do Sr. Geral-
do Quintao, o qual dd a denomi-
nacão de "Gindsio Estadual São Se-,
bastido" ao Gindsio Estadual de Ti-
mOteo.

Votacao, em 1.0 discussão, do
Projeto n.° 3.595/66, do Srz José de
Castro, o qual dd ao 2. 0 Grupb Es-
colar da cidade de Cruzilia 0 nome
de Grupo Escolar "Professôra Ben-
vinda Imaculada Conceição".

Votacdo, em 2.0 discussão'do
Projeto fl.° 1.558/65, do Sr. Jarbas
Medeiros, o qual concede. isencão
de impostos e taxas estaduais a
Cooperativa Central dos Hortigran-
jeiros de Minas Gerais e suas fi-
liadas.

Votacao, em 2.0 discussão, do
Projeto n.° 3.556/66, da Sra. Marta
Nair Monteiro, o qual dd nova re-
dacão ao Artigo 217 da Lei 2.610,
de 8-1-62.

1.' discussão do Projeto n.° 3.596/
66, do Sr. Manoel Costa, o qual dd
a denominacäo de "Professor Gue-
des Fernandes" ao Gindsio Esta-
dual de Carmo de Minas.

2.' discussão do Projeto n.9 3.488/
65, da Comissão Executiva, o qual
dispOe sObre relevacão de puniçOes
impostas a funciondrios da Secre-
taria da AssemblOia Legislativa do
EstadO de Minas Gerais.

- 0 Sr. Presidente convoca os
Srs. Deputados, outrossim, para a
Reunido Extraordindria do dia 22,
As 20,30 horas, corn a seguinte Or-
dem do Dia: (Lê)

ORDEM DO DIA

Reunião Extraordindria
22-4-66

As 20,30 horas:
1 .0 EscrutInio:

Discussão dos vetos totals opos-
tos as ProposicOes de Lei n°s.:

2.864, que concede auxIlio finan-
ceiro a Associacão Rural de São
João Nepumuceno.

2.873, que autoriza o Govêrno do
Estado a construir a estrada de ro-
dagem que liga Brumado, Munici-
pio de Sabard, a BR-31.

2.874, que concede au.xilio finan-
ceiro especial de Cr$ 1.000.000,
(hum milhdo de cruzeiros) as Obras
Sociais da ParOquia de Nossa Se-
nhora da Abadia, em Uberaba.

2.878, que autoriza o Govêrno do
Estado a construir, nesta Capital,
urn hospital para doentes de gas-
troenterite.

2.384, quo autoriza o Govêrno do
Estado a construir urn Hotel de
Turismo, na cidade de Juiz de Fora.

2.9 EscrutInio:
Discussão do veto parcial oposto

it Proposicão de Lei n.°:
4.167, que altera normas da Lei

n° 3.408, de 6 de juiho de 1965,
acrescentando-lhe outras disposi-
cOes.

- Levanta-se a Reunião.
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SUMARIO - ComparecimenIo -
Palavras do Sr. Presidente -
Ata - Palavras do Sr. Presiden-
te - Discurss dos Srs. Mario
Hugo Ladeira, Expedito Tavares,.
Pauhino Cicero e Carlos Megale
- Palavras do Sr. Presidente -
Encerramento.

OOMPARECIMENTO

- As 14,00 horas, comparecem
cs Senhores:

Bonifáci0 de Andrada - Ledo
Borges - ário Hugo Ladeira -
João Navarro - Pinto Coelho -
Anuar Fares - Alvimar Mourão
- Ataliba Mendes - Benedito
Xavier - Carlos Megale - Delson

noScara - Expedito Tavares -
Florivaldo Dias - Geraldo Quin-
tao - Gerardo Grossi - Homero
Santos - João Bosco - João Luiz
de Carvaiho - Maurilio Cambraia

rioel Costa - Nu- Manes. Coelho
- Orlando Andrade - Paulino Ci-
cer0 - Pires da Luz - Raul Fer-
nandes - Wilson Modesto - Wil-
son de Paiva.

PALAVRAS DO SR. PRESIDENTE
0 SR. PRESIDEa'TE - Está

aberta a Reunião Especial da As-
sembldia Legisliativa do Estado de
Minas Gerais, no seu antigo Ple-
nário, hoje Escola de Farmácia de
Ouro Prêto, para homenagear; na
figura de José Joaquirn da Silva
Xavier, o Tiradent.es, aquêles que
tentararn, corn tanto patriotismo
e corn o derramamento do próprio
angue, .a Independência ci a Pá

trig.

ATA

o Sr. Pinto Coelho (3 Secretã-
rio, nas funcöes de 2 0 ) -- Procede
it leitura da Ata da Reunião an-
terior, a qual e aprovada.

FALAVRAS DO SR. PRESIDENTE
O SR. PRESIDENTE Convido

a participar da Mesa de nossos
trabalhos:

Ilustre Deputado Israel Pinheiro
Filho, representante do Governa-
dor Israel Pinheiro. (Palmas)

Sr. Sebastião Navarro Vieira,
DD. Secretário de Estado da Açäo
Social. (Palmas).

Sr. Euclides Cintra, DD. Secre-
tário de Estado do Trabaiho.
(Palmas).

Sr. Lima Barelos, DD. Secre-
tário de Comunicacöes e Obras
Pübhicas. (Palmas)

Sr. Murilo BadarO, DD. Secre-
tãrio do Govêrno. (Palmas)

Sr. Hugo Aguiar, DD. Secretá-
rio da Administração. (Palmas)

Sr. Gilberto Almeida, DD. Se..
cretârio da Educacão. (Palmas)

Sr Luiz Fernando die Azevedo,
DD. Secretário do Interior. (Pal-
mas)

Dr. Joaquim Ferreira Gonçalves,
Procurador Geral do Estado. (Pal-
mas)

Sr. J , ,-s6 Benedito. Neves, Prefei-
to Municipal de Ouro Prêto. (Pal-
mas).

Sr. Danilo Furtado, MM. Juiz
de Direito desta Comarca. (Palmas)

Professor Vicente Heleno TrOpia,
Diretor da Escola de Farmáeia.
(Palmas)

DePutado Federal Pedro Vidigal.
(Palmas)

ReVmO. Sr. Cônego José Fran-
cisco Versiani Veloso. (Palmas).

Revmo. Padre Agostinho Coim-
bra. (Palmas).

RevfliO. Padre José Martins. (Pal-
mas)

Dr. Amadeu Barbosa, Presiden-
te da Câmara Municipal de Ouro
prêto. (Palmas).

Dr. Copérnico Pinto Coelho, DI-
retor do Museu de Ouro Prêto.
(Palmas)

Dr . Seabra de Brito, Diretor do
DNER. (Palmas)

Dr. Elias Baldelhi, Delegado de
P:hicia. (Palmas)

Cel. Antonio de Pádua Falcão,
Comandante Geral da Policia Mi-
litar. (Palmas).

A Mesa vai passar as homena-
gens aos grandes vultos de nossa
Independência, sobretudo Tiraden-
tes, dando a palaIã aos oradores
inscritos para esta solenidade.

Tern a palavra o Sr. Deputado
Mario Hugo Ladeira.

O SR. MARIO HUGO LADEIRA -
Sr. Presidente, Sr. Representante
do Governador do Estado; Srs. Se-
cretãrios de Estado; Sr. Prefeito
Municipal de Ouro Preto; Sr. Pre-
sidente da Câmara Municipal de
Ouro Preto; MM. Juiz de Direito
desta Cornarca; ilustres autorida.
des civis, eclesidsticas e mhlitares,
minhas senhoras, meus senhores,
Srs. Deputados.

O Poder Legislativo Estadual
transfere..se, simbOhicamente, para
Ouro Prêto nesta grande data de
21 die Os representantes do
povo acorrem a estas plagas sagra-
das para buscar inspiracão nos vul-
tos do passado e nos fatos que aqul
se deram. Em cada canto de Vila
Rica está urn pouco da nossa his-
tOria, portanto de nOSsa vida. Den-
tro desta sala, onde agora nos reu-
nimos, também se reuniram Os
nossos primeiros Constituinte.s.

Fohheando as páginas da Histó-
na, constatanios o amadurecimen-
to da gente que aqui viveu no dl-
tirno quartel do sculo XVIII. Os

acontechmentos desenrolados no
exterior, como a Independência
dos Estados Unidos em 4 de julhO
de 1776; a luta contra as monar-
quias absohutas e contra os tira-
los; a educacão da mocidade bra-
sileira na Europa, sobretudo nas
Universidades de Coimbra e de
Montpellier, e a batahha cia demoS
cracia, que é o "govêrno do povo,
pelo povo, para o povo", muito in-
fluiram no ânimo daquela plêiade
de idealistas. E a situacão interna
era muito favorável, ern face do
abuso das autoridades e da co-
brança de impostos injustos.

Aos ideals dos universitários yin-
dos de Montpellier, como José Joa_
quim da Maia, que se avista corn
Thomas Jefferson, como José Ma-
riano Leah e Domingos Vidal Bar-
bosa, não falta a adesão do entu-
siasta Dr. Alvaro Maciel, dos hi-
teratos Tornás Antonio Gonzaga,
maci0 Ahvarenga Peixoto e Ciáu-
dio Manoel da Costa. Juntarn-se
a êles os sacerdotes Oliveira Ro-
lirn e Correia de Toledo e milita-
res corn 0 Tenente Coronel Frei-
re de Andrada Urna figura rno-
desta, porérn de iøer, destacou-se
entre todos: a do alferes Joaquirn
José da Silva Xavier. Atuante
como era, par onde passava, Tira-
dentes espargia entusiasmo pela
causa.

Grandes pianos pcssufam os
conspiradores de nossa indepen-
dência: desenvolvimento de nossa
vida agricola, . de nosso comércio,
da nossa inddstria. Pensou-se ate
na criação da nossa Universidade
corn0 instrumento capaz de trans-
formar 0 homern, preparando-o
para Os embates da vida.

0 "Dia da Derrama", quando se
cobraniam os impostos atrasados,
seria a data cornbinada para o le-
vante. A Capital se transfeniria
para São João del-Rei.

Tudo, porém, parecia ter ido por
terra: surge a Judas cia Inconfi-
dência, a delacao, a prisão, deso-
lac.o, enforcamento de Tiraden-
tes, o degrêdo perpétuo...

As c nseqüências da Inconfidên-
cia Ivlineira ultrapassaram as fron-

Reumäo Especial da . Assernbléia Legistiva, aos 21
de abril de 1966

PRESIDENCIA DO SR. BONIFACIO DE ANDRADA

Pu
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teiras de iIinas, sensibilizando a
alma civica de nosso povo. Trinta
anos depois rompiarnos os grilhöes
que nos prendiam a metrOpole
portuguêsa e sobreveio a Iridepen-
déncia. J não éramos mais urn
povo eseravo e 0 sentimento nati-
vista Xalou alto. 0 Brash, desde
então, caminha corn seus próprios
pes.

Como diria Will Durant, vimos,
desde aquelas priscas eras, bus-
cando os avatares da felicidade.
Outros povos, também no passado
e agora. a vêm procurando.

o Egito a tinha nos seus monu-
mentos, a China na sabedoria e
na cortesia, a Judéia a possuia nas
suas leis e na sua observancia, e a
India no domInio da vontade e dos
desejos. A prOpria Grécia, berco
de urna civilizacão, vacilou entre
o poder de suas galeras e os tern-
pbs de mármore.. 0 prOprio Plu-
tarco protestou contra a dispen
diosa dotação do paz quando havia
necessidade de uma grandiosa fro-
ta, e Pericles, refutando-o, advo-
gou a causa da beleza. E Os Ro-
manos não encontraram a feici-
dade na forca? E a Inglaterra,
num Irnpério?

Chegarnos a idade contemporâ-
flea, em que o mundo se divide em
dois blocos: o socialista, liderado
pela Russia, acha que a sua poli-
tica ecOnômico-social proporciona
felicidade ao individuo, e o de-
mocrático, liderado pelos Esta-
dos IJflidos, e o que convém ao ho-.
mern Estamos corn Adam Smith,
afirmando que a "riqueza do uma
nacão depende da liberdade do in-
divIduo", e no socialismo não ha ii-
berdade, nem solucão dos proble-
mas eternos do hornem.

o mundo atual possui .quase 3,5
bilhöes de habitantes, tal a explo-
são dernogrâfica por que passa,
dos quais cêrca do 2 bilhOes estão
na Asia e urn sexto no Continen-
te Africano e na America Latina.
Corn isto, as dificuldades aumen-
tam e OS problernas agravados de-
safiam solucão pelos estadistas.

o Pais sonhado pelos "Inconfi-
çientes" ai está crescendo e desen-

volvendo. Atingirnos tal grau do
progresso como poucos. Nossa
marcha ha de continuar pelos anos
at ora e a Nação ha de se ombrear
muito em breve corn as rnais do-
senvolviclas, nao sO pelas suas ri-
quezas e seu aproveitamento, rnas
tambérn pela qualidade de seus Ii-
ihos.

Os direitos preconizados para o
hornem, por João XXIII, de inde-
pendrência para todos Os pOVOS, de
trabaiho para todos, de educaeão
ao alcance de todos, de habitacao
para todos, do alimentacão, de
saUde e de vestuário hão de atingir
os séres humanos, na sua totali-
dade. Dia vird em que todos terão
oporturildade na vida, pois o astro
sol se apresenta no nascente para
todos.

Os oramentos astronOrni-
cos para a guerra hão de ser em.-
pregados na ciência da paz, na
educacão, na saüde publica, na
pesquisa e combate dos males que
afligem a hürnanidade. E então o
hornem ha de sentir-se feliz.

A Nacão estOve a ponto de se
merguihar no caos e o barco a so-
cobrar. Estivemos a urn passo da
derrocada e por urn rnilagre dela
escaparnos. Os supremos desfgnios
de Deus nos livraram dos aconte-
cimentos sangrentos quo se dbram
entre outros palses, como Espanha,
China, Coréia, Vietnã e t ant o S
cutros.

A hora é do compreensão, de
uniao, para sairmos das conse-
quênchas do vendaval que nos as-
solou. Pecamos a Deus para ilu-
minar as autoridades constituldas
- Os erninentes Presidente Hum-
berto de Alencar Castelo Branco
e Governador Israel Pinheiro da
Silva - para quo possam desem-
penhar a contento de todos sua
nobre missão.

Felizes Os POVO5 que tern His-
tOrha. E no seu espeiho que nos
mirarnos. AtravCs da vida dos nos-
sos grandes hornens do passado, do
seu exemplo, nós nos conduzimos.

por esta razão que, nesta data,
anualmente aqui voltamos, em Pc-
regrinação civica, pois que na Ye- I

tusta Vila Rica estd o berco das
asPiracOes do pi'agresSo, do desen-
volvimento, de bern-estar para to-
dos os brasileiros.

(Palmas).
0 SR. PRESIDENTE - Tern a

palaVra 0 Sr. Deputado Expedito
Tavares.

0 SR. EXPEDITO TAVARES -
Exrno. Sr. Presidente.

Exmo. Sr. Deputado Israel Pi-
nheiro Filho, DD. representante
do Sr. Governador do Est.ado.

Srs. Secretários do Estado.
Autoridades civis, militaries o

eclesidstiCaS.
Srs. Deputados.
Meus Senhores.
Foi realmente feliz a iniciativa

do Legislativo Mineiro, transferin-
do-se para esta cidado histórica,
neste dia memoravel. Tendo sido
Ouro Prêto o palco dos aconteci-
mentos principals do nossa histó-
na, que hoj e revivemos corn erno-
eão e civismo, justo que esta As-
sembléia, exprossão das liberdades
pdblicas de nossa terra, se una as
homenagens quo nesta data o Go-
vêrno do Estado presta a rnemórha
do protomdrtir do nossa Indepon
dência. Aqui, pcis, so podem ter
guarida os nobres sentirnentos o o
alevantado ideal da gente rnhneira,
para cuja manifestacão nos con-
gregamos, no culto de amor ao he-
rói major do ncssa Pátria. Foi êsto
O cenénib e ha de ser eternarnen-
te 0 mesmo, para quo noss. ima-
ginacão (e a dos que vivorem de-
pois do nOs) possa recoiher mais
fäcilmente as emocOes do passa-
do e Os lances do grande drama.
Aqui estão e estarão assinaiados
os marcos indeléveis do dorninio
português. 0 Palácio do Governa-
don, suas guaritas e suas ameias.
Parece-nos ainda chegar aos ou-
vidos o tropel dos soldados d'ol Rei
no patio da fortaleza, 0 toque de
recoiher ao cain da tarde e Os pas-
s:s cadenciados da sentinela no si-
lêncio da noito, a atestar a pro-
senca permanente do poder. A
Casa dos Contos, it Masinorra, a
Casa do Ouvidor - tudo exprimia
a ostentacão de dorninio. Os ha-

res, pc'rérn, insatisfeitos e silenclo-
sos, povoados de esperanca, eram
embalados pela poesia de Gonza-
ga. E nos espinitos dos homens
f rtes os sonhos insopitáveis do li-
berdade para a afirmacão de uma
Pdtria livre e forte. Depois o dra-
ma, o degrêdo para muitos, 0
martirio e 0 sacrificio para 0 gran-
de mártir da liberdade. A HistO-
na, todos a conhecemos. Foi nes-
te mesmo cenário transformado
em santuário de civismo. 0 nosso
sentimento do gratidão aos que do-
ram a vida pela liberdado cresce
o avulta, nesta hora. Mas, corno
cultuar, condllgnamente, a rnemO-
na do mdrtir, depois aue surgiu a
liberdade a terra embebida corn
sangue? Como seremos dignos do
seu sacriflcio? 2 o que nos vem
ao espirito ao pisarrnO5 esta terra
de Ouro Pnêto, cheia de rerninis-
cências, de majestosa simplicida-
de, impregnada do sonho e de rea-
lidade, meca da peregninacão na-
cional do civismo.
Entendemos quo estas manifesta-
cöes do amor ao martin da Inde-
pendência, quando aqui compare-
cemos, devem encerrar, acirna do
tudo, elevados propOsitos em nosso
espirito, no intimo do cada urn do
nOs, principalmente, dos que dete-
mos parcela de responsabilidade,
no exercicio do Poder Püblico. E
êsses propOsitos devem sen OS de
lutar permanenternonte pelos ideals
que inspiraram os Inconfidentes:
a luta constante p e 1 o s ideals
quo inspiraram Os Inconfidentes;
a luta pela liberdade e pela gran-
deza da nacão quo ajudararn a
guandar. Urn desafio está lancado

nossa genação. Dopois da inde-
pendência politica, a Patria corn.-
paneceu sobenana no concerto das
nacOes. Veio depois a RepUblic a o
cada dia lutarnos polo aperfeicoa-
mento das instituicOos dernocrd_
ticas.

Uma outra independência, on-
tretanto - esse o desaflo - pre-
eisa ainda sen conquistada. Para
isto e mister que so mobilizem to-
das as fOrcas vivas e atuantes o
se convoquem todos Os homens de
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ba vontade neste Pals, para a
conquista da inclependência eco-
nômica, sern a qual o cidadão não
pode exercer o próprio direito 'a
liberdade. 'E a grande taref a que
nos cumpre realizar. Deveremos,
ainda, quebrar os grilhöes da ml-
séria, da doença e do analfabetis-
mo, que acJrrentam urn sern flU-
mero de patricios nossos. E a na-
ço sO se tornarã forte no dia em
que cada urn de seus filhos tiver
condicOes minimas capazes de ihe
assegurar em uma vida condigna.
Precisamos lutar por uma ordem
sccial mais justa - pois "Se urna
sociedade livre não puder ajudar
aos pobres, que são muitos, não
poderá saivar Os ricos, que são pou-
cos", na expressão de Kennedy; e
"não será tambem empobrecendo
Os ricos que haveremos de ajudar
Os pobre3", como observara Lin-
coln. 2 preciso que cada urn te-
nha urn minimo de confôrto ne-
cessário 'a prática da prOpria vir-
tude. SO c: m a solucão dêsses
problemas estaremos correspon-
dendo ao anseios dcs que sonha-
ram urna grande Pátria. So pelo
trabaiho e pelo sacrificlo podere-
mos realizar a grande taref a; pre_
cisamcs lutar pela implantação de
uma politica hurnana, cristã e
mais justa.

Não entendemos, porém, por
o r d em social mais justa a dos
pregoeiros da subversão e da anar-
quia, que ha pouco, em nosso Pals,
quase nos levaram ao caos e it de-
sordem. Não entendemos por or-
dem social mais justa a das cha-
madas dernocracias populares que,
a pretexto de nivelar econOrnica-
mente Os homens, os eseravizam,
transformandc-os em pee as da
grande máquina estatal. Por jus-
tiça social entendernos a que, em
vez de suprimir a propriedade pri-
vada, procure difundi-la cada vez
mais, a fim de que urn major nU-
mero possivel de cidadãos possa,
efetivamente, exercer êsse direito.
Por justica social, entendemos a
preconizada por S. Santidade o
Papa João XXIII, de saudosa me-
mOna, em sua Enciclica "Mater et

Magistra". Uma Pátria assim é que
haverernos de legar 'a posteridade
realizando,, corn nosso sacrificio, o
sonho do grande mártir.

Corn êsses propOsitos é que de-
verns cultuar a sua rnernOria. E
então, quando tiverms erradica-
do o anaifabetisrno, e não houver
mais criança.s scm escolas; quail-
do tivermos debelado as doenças e
a endernias que afligem nossas
populaoOes; quando as rcdovias
rasgarem, em tôdas as direçOes, a
vastidão continental da Pátria, fa_
zendo circular a riqueza; quando
cada urn tiver a sua casa própria
e uma vida condigna; quando o
lavraclor não precisar mais de de-
brucar-se sôbre o cabo da enxada
e, angustiado, sentir a prOpria im-
potência diante da terra aberta
para a sementeira; então, nesse
dia, poderemos nos orguihar de
ter c nstruido, nestas plagas da
America Latina, urna grande civi-
Jizacão, auténticarnente brasileira,
que se ha de mostrar ao mundo,
como expressäo da pujanca, da
fôrca e da vitalidade de urn povo.
Se assirn procedermos, e ternos fO
que assirn ha de ser, teremos sido
dignos dos nossos heróis e bern
cultuado a memOria do protomár-
tir.

0 SR. PRESIDENTE —Com a
palavra o Sr. Paulino Cicero.

o SR. PAULIN0 CfCERO - Sr.
Presidente da Assembléia Legisla-
tiva do Estado de Minas Gerais,
Exmo. Sr. Deputado Israel Pinhei-
ro Filho, DD. Representante do
Sr. Governador do Estado, Exmo.
Sr. Pedro Maciel Vidigal, Srs. Se-
cretários de Estado, Excelentissi-
mas Autoridades Eclesiásticas, Ci-
vis e Militares, minhas Senhoras
e rneus Senhores, Srs. Deputados.

Corn que enaltecirnento ergo,
hoje, a minha voz neste cenarlo
de Vila Rica, que aprendi a amar
desde os anos mais tenros de mi-
nha infância! Corn que alegria,
SrS. Deputados, posso, hoje,
rever êstes sltios, onde transita-
ram, 'aquelas épocas gloriosas do
setecentismo brasileiro, as figuras

tutelares dos Inconfidentes!
Corn que devanelo revi, hoje, ao
passar pela Rodovia dos Inconfi-
denteS, as pontes de veiha canta-
na e o calcamento de pedra re-
donda, lá de Cacheira do Campo,
onde fôra arrastado em oprObrlo o
exCelSO Felipe dos Santos! Apren_
di, Srs. Deputados, que nesta
terra não se deve fazer barulho.
Aqui jazem, cada urn em seu can-
to, t-dos Os personagens que se
incorporararn, definitivamente, ao
patrirnônio histOrico da Nacão
BraSileira. Acolá existe, certarnen-
te, a figura decantada em prosa e
verso de MarIlia de Dirceu! Se
passamoS pela Rua Principal da
cidade, lã, perto da Casa dos Con-
toS, encfltrarernOS as masmorras,
onde jazeram, em ãnsias patriOti-
cas, Os espiritos inconfidentes que
foram mais tarde fisicamente de-
gredados do Pals. E aqui se fez,
pela primeira vez, a redencão da
Inconfidêflcia Mineira...

(Palmas)
pois, recordo-me, sOrnente em

1952 começou a estabelecer-se co-
mo padrão de con'iportamento ci-
vico da gente mineira e brasileira,
uma cornemoracão que estivesse 'a
altura das tradiç6es e do sacniflcio
de Joaquim José da Silva Xavier,
o Tiradentes. Lernbno-me de que
em 1952 vi estas casas, sobrados
veihos, êsses teihados que muitas
vêzeS dormem corn sua histOnia
sob o sol das tardes, essas casas
que lembram uma ëpoca de fasti-
gio do ouro, onde as figuras po-
diam desempenhar o seu papel no
proscênio da Vila Rica. Menino
afeito 'a vida bucOlica do interior
mineiro, aqul ouvi, ao longe, 0
tropel dos DragOes da Independên-
cia, martelando as calçadas, e as
motocicletas, corn sirenes, abrindo
o cortejo oficial e aqui eu ouvi a
palavra do então Governad:)r Jus
celino Kubitschek de Oliveira
(palrnas) e ouvi, sob urn céu de
abril, recamado de pUrpura, as
palavras de Pedro Calmon, orador
olicial da cerimOnia, tudo numa
toada elvica, que vinha tirar o le-
taro da Inconfidência Mineira,

para projeta-la no cenánio nacio-
nal. Permiti, senhores, que lembre
a q U e 1 a primeira cerirnOnia que
veij jogar numa nova dimensão a
cornemoração do sacrlficio de Ti-
radentes. Evoco o Reitor da Uni-
versidade do Brasil, postado ma-
jestosarnente no palanque, fazen-
do urn irnpr3viso maravilhoso em
que contemplava Tiradentes,
anunciando para todos que nOs
não poderlamos v6-lo , apenas co-
mo estãtua de bronze a barba hir-
suta sôbre o largo peito, a fronte
erguida contemplando o infinito.
NOs não poderiarnos e não pode-
mos, completo hoje desta Tnibuna,
adrnitir que Tiradentes seja ape-
nas urna ftgura de bronze, postada
na praca epônima da cidade, ser-
vindo de inspiração a poetas pro-
vincianos e abrigo para estudan-
tes em noites de serenata, ponque
Tiradentes é hoje uma mensagem
para tôda a nacão Brasileina. Ti-
radentes traduz uma mensagem
de esperança; e Csse desejo e essa
vocacão libertária perpassam to-
das as camadas do povo brasilei-
ro. Tiradentes, meus senhores e
minhas senhoras, estd a indicar-
-nos aquela posicão certa que 0
Brazil deve assumir: posicão dita-
da pela sua prOpnia realidade so-
ciclOgica; posicão inspirada na
sua tradicão cristã, uma posic.o
que possa, efetivamente, signifi-
car aquilo que o poeta inglês John
Dryden, citado por Chesterton,
anunciava como uma posicão cer-
ta de equilibrio estãvel. Existem
muitas posicOes que marcam a
queda dos corpos, mas sOmente
uma que lhes fixa definitivamente
o equilibrio.

E nOs não querernos a queda
para a esquerda, como não dese-
jamos a queda para a direita. Pre-
fenimos o equilibnio estãvel. Não
queremos atrelar-nos ao carro que
pode levar-nos para o desequili-
brio nacional ou para os extremos
desequilibrios visiveis na politica
internacional, porque a posicão
politica que nOs devemos seguir, a
posicão de equillbrio que nos ace-
na, deve fixar-nos em uma moldu-
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ra definitiva, permanente, que sig-
nifique e traduza êste ideal liber-
tário que estamos incorporando
ao nosso ideário politico. Tiraden_
tes, senhoras e senhores, d muito
mais do que uma estátua; é muito
mais do que urn vulto civico a ser
cultuado; Tiradentes é e deverã
ser Para mis, hoje e Para as gera-
cOes futuras, o intérprete de urn
pensamerito nacional, fruto de
uma realidade brasileira que tarn-
bern viveu jã no sCculo XVIII; Ti-
radentes é uma função e urna sin-
tese da nacionalidade, que deseja
ver esta Pátria crescida, irmana-
da; ver esta Pátria sern tantas de-
sigualdades, sem tantos desequilI-.
brios; ver esta Pátria menos sub-
desenvolvida em relação aos pal-
ses industrializados, quo admira-
mos e procuramos imitar.

Tiradentes é muito mais do que
isso; significa ideal de liberdade,
e cada urn de nOs deve trazê-lo na
sua consciência, como modêlo e
paradigma, dentro d0 seu coracão,
imitando todcs Os seus atos, a fin-i
de que o Brasil cresça legalmente,
dernocrhticamente, em beneficio
das geraçöes de hoje e daquelas
que virão.

(Palmas).
O SR. PRESIDENTE - Tern a

palavra o Sr. Deputado Carlos
Me gale.

o SR. CARLOS MEGALE - Sr.
Presidente da Assernbléia Legisla-
tiva do Estad 0 de Minas Gerais;
eminente Deputado Israel Pinhei-
ro Filho, dignissimo representante
de S. Exa. o Sr. Governador de
Minas, Dr. Israel Pinheiro; Srs.
Secretários de Estado; Srs. Depu-
tados Federals e Estaduals; dig-
nissimas autoridades civis, milita-
res e eclesiásticas; Srs. Deputados,
meus Senhores e minhas Senho-
ras.

Corn o 21 de abril, rnadrugou
entre nOs o sonho dernocrático do
dois sentimentos incoerciveis: o
amor a terra e a devoção a liber-
dade. Por isso, virnos a Ouro Prê-
to e me ajoelho neste solo sagra-
do; olho Para esta terra e Para,
stas rnontanhas testernunhas

mudas e seculares d0 malor capj_,
tulo já registrado na história, flo
aponas de Minas, mas de tôda a
Pátria brasileira: a luta pela 11-
berdade, a luta pela justica Se
clocarmos o ouvido ao cho, co-
mo faziarn Os nossos antigos ha-
bitantes, ouviremos ainda as vozes
daoueles que lutaram Para que ho-
je mis pudéssemos viver nessa Pa_
tria, Para quo mis pudéssemos re-
clarnar contra a tirania, Para que
nós tivEssemos, urna vez mais, uma
liberdade plena e absoluta, flãO a
admitindo parcial ou ficticia.

(Palmas)
por isso que nOs aqul estarnos.

por isso que a Assembléia de Mi -
nas, que representa estas tradicoes
tao gloriosas que tanto enrique-
cern nossa HistOria, aqui está pa-
ra rever Ouro Préto, não Ouro
Prêto como apenas reliqula do
passado, mas, Ouro Prêto como
presente. Ouro Prêto onde gera-
cöes Se sucedem. e onde elas pro-
curam transrnitir as geraçöes yin-
douras Csto amor h liberdade, êste
respeito a Justica e it Lei, e dizer
a todos mis que, se algurn dia en-
contrarmos algurn Obice a nos atra..
palhar na luta pela liberdade, de-
vemos voltar a Ouro Prêto para
irnitarmos a sua HistOria e olhar-
mos, então, Para o céu azil de nos-
sa Pátria, coberto, as vêzes, de nu-
vens brancas, corno que signifi-
cando a Paz, quo toclos nOs dese-
jamos, mas não urna Paz efCme-
ra. Queremos, antes, se preciso,
viver nurn perIodo do guerra, mas
fazendo valer o sonho de Tiraden-
tes, o sonho de todos os Inconfi-
dentos, que é o sonho da liberda-
cle, (Palmas) sonho êste, Senhores,
sern . qual é rnelhor não viver,
sem o qual é melhor pedir a Deus
quo nos castigue. Não, Senhores.
Enquanto houver em Minas Ge-
rais esta formação cristã do seu
povo; enquanto orarmos defronte
do nossos altares; enquanto olhar-
mos as pãginas da história e, re-
vendo Os capItulos do passado, pu-
dermos nos manter do fronte er-
guida cotno as palmeiras quo se
estendem Para o ceu; enquanto

vivermos, enquanto a fabulosa
provlflCia do Minas fizer parte da
Federacao, nenhurn tirano escra-
vizarã esta terra, porquo Minas so
levantará no presente, como se le-.
vantOU no passado, gritando: ii-
berdade! liberdade! liberdade!
(PalmaS).

Que meihor testernunho, Sr. Pro-.
sidente, que maior abegria, Srs.
DeputadOS, Para 0 flOSSO coracão
de democratas, quo esta de yen.
mos aqui so unirern as mãos do
homens e muihores, do criancas e
velhos, do militares e sacerdotes,
do civis, de todos, enfim, nosse
matiZ que noste instante se nos
apresenta?

Quando falamos em liberdade,
todos batern pa 1 m a s. E' que
ela mora em nosso coraçao; e
que ola mora em nossa consciên-
cia e sO morrerá no dia em quo
nOs morrermos também. (Palmas)

E corn estas palavras, Sr. Presi-
dente 0 Srs. Deputados, quo saio
desta cidade, rojuvenescido no
mou arnor a democracia, no meu
amor a Minas, no meu arnor ao
Brasil, no rneu amor as nossas
instituicOos. Varnos sair daqul ho-.
je, ao anoitecer, depois do ouvir-
mos os discursos que aqul sorão
pronunciaclos, depois do assistir-
mos as cerimônias comemorativas
doDia do Tiradentes, corn
o repicar dos sinos nas rnatri-
zes, déstes mesmos sinos que cha-
mam Os ouropretanos Para as
missas dorninicais, convocando-os
a rezar pela nossa terra, a podir
Paz e biberdade Para a nossa Pa-
tria. E, quando se fizer ouvir o to-
que-de--s jbencjc, a nossa alma so
ajoebhará nesta Ouro Prêto, altar
da Pãtria, reliquia clvica do Bra-
sil, e he do rogar, mais urna vez, a
Deus que nä0 permita - nunca -
que a nossa gento so acovarde nas
horas dificeis, porquo, nas horas
faceis, bater Palmas aos que não so-
frein, bater Palmas aos que estão
em liberdade, senhoros, não é tao
linportante 0 melhor e comproen-
dermos que a Pátria e todo ésse
COflJ Unto, Os homens quo aqui es-tao e Os horiiens quo, longe dela,

sentern saudade do sua terra na-
tal; a Pátria e tudo isto: é o prêto
quo lavra a terra e Ihe joga a so-
monte quo a fecunda; e o homem
do garimpo, quo oxpbora os sertOes
do Grão Mogol, lutando pela sua
sobrevivência; é o homem dos ca-
fCzais de São Paulo; é o homom
das jangadas nordostinas quo, sin-.
grando as cristas do oceano, pare-
ce queror beijar o próprio céu. A
PCtria é tudo isto, Senhores.

•Mas, a Pátria, neste dia, desde
as matas verdejantes da Amazônia
ate as coxilhas do Sul, se concon
tra aqui, nesta terra, neste céu de
Ouro -Prêto, porque foi daqui, so-
nhores, quo partiu o grito que, se
for preciso, repetirernos: "Libertas
quee sera tamen".

(Palmas).
E de quebrada em quebrada, do

montanha em montanha, por ci-
dades e vilarejos, atravessando
horas, dias, semanas, moses o ate
anos, foram robontar naquele 7
de Setembro, enquanto o so], pare-
condo uma enorrne bola do fogo
parecia querer fugir dos céus, e o
carreiro, corn sua roupa remenda-
da, estupefato, ouvia diante das
águas mansas do Ipiranga, quo
cortava mansarnente as terras
gloriosas do São Paulo, aquêle gri-
to "Indepondência ou Morte". No-
vamente, Senhores Deputados, ro-
presentantes das tradicOos e hon-
ra do Minas Gerais, gritamos: "In-
dependência cu Morto".

Ninguém oscravizará esta terra,
enquanto pudermos falar o en-
quant. as nossas m,ãos forern Ca-
pazes do manojar uma arma em
luta pela ilberdade. (Palmas).

Assim, Srs. Deputados, doixo
esta Tribuna, repito, corn o mou
amor a democracia rojuvenescido,
porque vejo quo o amor a liberda-
de mora no coração, na consciên-
cia, no trabaiho, no tod0 de cada
mineiro e de cada brasibeiro.

Quo Deus abençoe esta terra do
Ouro Prêto! Quo possamos sempro,
aqui, estar prosentes, Para usar-
mos uma Tribuna livre! Quo Deus
abonçoe esta PCtria, a firn de quo
estej amos, amanhã, do braQos da-
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dcs e nenhum de nós se perca nos
descaminhos, a fim de que tods
possarnos seguir a estrêla criado-
ra dos princIpios cristãos, e do
amor it liberdade.

Corn estas palavras, Srs. Depu-
tados, deixo, aqui, as minhas fe-
licitacöes a gente de Ouro Prêto,
pela ventura suprema de ter nas-
cid- nesta terra, de reviver, a cada
instante, os episOdios da Inconhi-
dência Mineira que constituern,
düvida não resta, a major gloria
de todos nOs. Que Deus abencoe
esta geração e a conserve sempre
insubmissa a escravidão. Somos
pela liberdade, corn as bencãos de
Deus, para a grandeza da Pãtria
e das geracSes vindouras.

ENCERRAMENTO

o SR. PRESIDENTE - A Mesa
se incorpora as hornenagens jus-
tissimas aos herOis da Inconfidên-
cia, ao grande Protornártir da nos-
sa Independência, tornando suas
as palavras dos brilhantes orado-
res que trouxerarn, nesta Reunião,
o esplendor dos têrmos e da ma-
nifestacao do Poder Legislativo a
Ouro Prêto, na data rnagnifica
que hoje comemoramos.

A Mesa agradece o compareci-
mento das ilustres autoridades do
Estado e do Municipio, Militares e

Eclesiásticas. Agradece, sobremo_
do, a gentileza da Escola de Far-
macia, antiga sede do Poder Le-
gislativo dSste .Estado, de ter per-
mitido a realizacão, em seu edifj-
cio, desta Reunião, marco das so-
lenidades comemorativas de epi-
sOdios tao caros a vida mineira.

Agradece, também, ao povo alti-
vo de Ouro Prêto, veiha rnatriz do
nosso civismo, antiga Capital, to
cara ainda a todos aquêles que
riasceram e que vivern nas glorio
sas montanhas.

Encerro a presente Reuni5,o,
reafirmando assim os sentimentos
dernocráticos que inspiraram a
realizacão desta solenidade.

Convoco os Srs. Deputados para
a Reunião de arnanhã, a hora re-
gimental, corn a Ordem do Dia j
anunciada.

Suspendo a Reunião, mas peco
a todos os presentes que permane_
cam em seus lugares para terem 0
ensejo de assistir it homenagem de
que vai ser objeto 0 Poder Legis-
lativ, corn a apresentaçäo do Co-
ral de Ouro Prêto, ao qual, desde
ja, a Mesa apresenta seus agrade-
cimentos e suas felicitaçôes ante-
cipadas, corn o aplauso d .e todos.
(Palmas).

- Levanta-se a Reunião.

SUMARIO: - Comparecimento -
Ata— Expediente: Ohicio e
Telegrama - Leitura e Apresen-
tação de Proposiçôes - Parece-
res: para discussã 0 ünica dos
Projetos ns. 3.581 . e 3.592; para
2.' discussão dos Projetos nos.
3.489 e 3.503; para 3. 4 dllscussão
dos Projetos nos. 2.612, 3.223,
3.480, 3.481, 3.484, 3.485, 3.490,
3.491, 3.495, 3.499, 3.508, 3.518,
3.526 e 3.560; de Redacao Final
dos Projetos n°s. 861, 3.435, 3.478,
3.554, 3.555 e 3.569 - Requeri-
mentos nos. 1.194, do Sr. Ulysses
Escobar; 1.197, do Sr. Waithon
Goulart; 1.198, do Sr. Altair Cha-
gas; 1.199, do Sr. Nunes Coelho;
1.201, do Sr. Valdir Melgaço e
respectivos pareceres da Comis-
são Executiva, bern como Proj e-
tos de Resolucão de os. 3.605 a
3.609, da Comissão Executiva;
Projetos de Resolução n os. 3.610
a 3.612, da Comissão Executiva
- Requerimentos n.° 1.202 do Sr.
Geraldo Quintão; 1.203, do Sr.
Salim Nacur, e 1.204, do Sr. Re-
fly Rabello - Discurso e Indica-
cão n. y 1.088, do Sr. Nicanor Ar-
mando - Requerimento do Sr.
Florivaldo Dias - Discurso e Re-
querimento do Sr. João Navarro
- Discursos dos Srs. Athos Viei-
ra de Andrade, Waldomiro LObo,
Cicero Dumont e José Maria Ma-
galhães - DiscussS.o. e Votacão
de Proposicöes - Proj eto de Re-
solução n.° 3.597 - Requerimento
fl.0 1.175 - Prosseguimento da
votação do Requerirnento do Sr.

Geraldo Quintão - Discurso dos
Srs. Carlos Megale e José Bote-
iho - Questão de Ordern - Pa-
lavras do Sr. Presidente - Visi-
ta do Miriistro Roberto Campos
- Norneacão de Conitssão - Dis-
cursos dos Srs. Jarbas Medeiros
e Roberto Campos - Palavras do
Sr. Presidente - Questao de Or-
dern - Respostas do Ministro Ro-
berto Campos - Palavras do Sr.
Presidente - Suspensão da Reu-
nião - Reabertura dos Trabaihos
- 2' Parte cia Ordem do ha -
Prosseguimento da votacão do
Proj eto n. y 3.521 (Resoluqão):
Aprovação da Emenda fl.0 1 -
Aprovação da Subemenda Cicero
Dumont (Prejudicada a Emenda
ri.0 2) - Emendas ns. 3 e 4: Re-
jeitadas - Aprovação da Emen-
da n.° 5 - Rejeicão das Emendas
nos. 6 e 7 - Aprovacao das Emen-
das n.s 8, 9 e 10 - Rejeicao das
Emefldas nos 11, 12 e 13 - Apro-
vaçao de Subemenda do Sr. Ci-
cero Dumont a Emenda n.° 14
(Prejudicada a Emenda n. y 14)
- Aprovacão das Emendas nos.
15 e 16 - Aprovação da Emenda
n.° 16 e da Subemenda Expedito
Tavares - Declaraqão de Voto -
Aprovação das Emeadas nos 17
e 18 - Votacão, em 2.0 d.tscussão,
dos Projetos nos. 3.566 e 3.572 -
Discussão do Proj eto fl. 0 3.585 -
Encerrada a discussão - Reque-
rimento do Sr. Mafloel Costa --
Aprovação do Requerimento e do
Projeto - Votacão em la Discus-
são, dos Projetos n9s. 3.589. 3.590,
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3.591, 3.593 e 3.594 - Votacao, em
24 discussão, do Projeto fl.9 1.558
- Requerimento do Sr. Manoel
Costa - Aprovação - Votacão,
em 2. discussão, do Projeto n.°
3.556 - 1.4 discusão do Projeto
n9. 3.596 - Discursos dos Srs.
Athos Vieira de Andrade, Sebas-
tião Anastácio e Manoel Costa -
Aprovacão - 2. ,, discussão do
Projeto n.° 3.488 - Emenda do
Sr. Homero Santos - Encerra-
mento - Ordem 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 - Aivimar
Mourão - Anibal Teixeira - Artur
Fagurides 	 Ataliba Mendes -
Athos Vieira de Andrade 	 Au-
reliano Chaves - Batista Miranda

Benedito Xavier - Carlos Eloy
Carlos Megale - Cicero Dumont

- Daniel de Barros - Délson Sca-
rano - Expedito Tavares - Flori-
valdo Dias - Geraldo Quintão -
Gerardo Grossi - Gomes Moreira
- Hermelindo Paixão - Hornero
Santos - Hugo Castelo Branco -
Ibrahim Abi-Ackel - Jairo Maga-
lhães - Jarbas Medeiros - Jeho-
vah Santos - Jorge Ferraz - Jor-
ge Vargas - João BOsco - João
Luiz de Carvatho - João Vaz -
Joa.quirn de Melo Freire - José ]3o-
teiho - José de Castro - José Luiz
Baccarini - José Maria Magalhães
- Ladislau Salles - Lourival Bra-
sil - Lücio de Souza Cruz - Mau-
rilio Carnbraia - Luiz Junqueira
- Manoel Costa - Maria Pena -
Marta Nair Monteiro - Martins
Silveira - Nicanor Armando -
Nunes Coelho Odilon Rodrigues
- Orlando Andrade - Otelino Sol
- Paulino Cicero - Pires da Luz
- Raymundo Albergaria - Raul
Fernandes - Salim Nacur - Se-

bastião Anastácio - Sette de Bar-
ros - Sousa e Silva - Ulysses Es-
cobar - Valdir Melgaco - Waldir
Morato - Waldomiro Lôbo - Wal-
thon Goulart - Wilson Chaves -
Wilson Modesto - Wilson de Pai-
va - Wilson Tanure.

- Corn a presença de 76 Srs.
Deputados, o Sr. Presidente decla-
ra aberta a Reunião.

ATA

O SR. ODILON RODRIGUES
(2.0 Secretário "ad hoc") - Procede
a leitura da Ata da Reunião ante-
rior, a qual é aprovada, sem restri -
cOes.

EXPEDIENTE

O SR. JOAO NAVARRO - (1.(?
Secretário) - Lê Expediente cons-
tante da segu.inte matéria:

OFtCIO

São Paulo, 17 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 que foi eleita a
seguinte Mesa para dirigir Os tra-
balhos desta Assembléia, durante 0
presente periodo legislativo.
Presidente - Deputado Francisco

Franco.
1 .0 Vice-Presidente - Deputado

João Ivrendonca Falcão
2. 0 Vice-Presidente - Deputado

Chopin Tavares de Lima
ic Secretário - Deputado Rober-

to Cardoso Alves.
2. 0 Secretário - Deputado Oswal-

do Samuel Massei
30 Secretário - Deputado Paulo

de Castro Prado
4.c Secretário - Deputado Januário

Mantelli Neto.
Prevaleco-me da oportunidade

para apresentar a Vossa Excelên-
cia os protestos de minha alta con-
side ração.

Deputado Francisco Franco, Pre-
idente da Assembldia Legislativa
Lo Estado de São Paulo.
- Ciente. Publicar e agradecer.

TELEGRAMA

Exxno. Sr Presidente da Assem-
hléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

- 281 - DE C. MELO MG -
126-24-20-17.

Levo conhecimento Vossência que
por deliberacão Cãmara Municipal
foi decretado impedirnento prefeito
local sds Läzaro Avila Megda pt
Expedidor.

- Ciente. Publicar.
- Passa-Se 'a

LEITURA E APR.ESENTAcAO DE
PROPOSIcOES

PA.RECERES

- Pelos respectivos relatores são
enviados 'a Mesa Os seguintes pa-
recereS:

PARECER PARA DISCUSSAO
TJNICA DO PROJETO N.°

3.581/66

Comissão de Constituicão, Legisla-
cão e Justiça

De iniciativa governamental, o
Projeto n.° 3.581/66 visa a alterar
a redação do parágrafo 2.c do arti-
go 82, da Lei n.° 3.214, de 16 de
outubro de 1.964.

A proposicão é justa, oportuna e
constitucional, razóes que nos le-
yam a opinar no sentido de que ela
seja aprovada em discussão iinica,
nos térmos em que se encontra ela-
borada.

Sala "José Proenca", 14 de abril
de 1.966.

Expedito Tavares - Presidente
- Jairo Magalhaes - Relator. -
Jarbas Medeiros - Homero San-
tos.

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

PARECER PARA DISCUSSAO
UNICA DO PROJETO N.°

3.581/66

Comissão de EducacSo e Cultura
O Projeto, em exame, de autoria

governamental, altera a redacão do
parégrafo 2.9 do artigo 82, da Lei

3.214, de 16 de outubro de 1964.
Opinamos pela sua aprovação em

discussão ünica, nos térmos em que
se acha elaborado.

Sala "José Proenca", 20 de abril
de 1966.

Lourival Brasil - Presidente e
Relator - Nicanor Armando - Ata-
liba Mendes.

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

PARECER PARA DISCUSSAO
IiNICA DO PROJETO N.°

3.581/66

Camissão de Finanças, Orcamento
e Tomada de Contas

O Proj eto em exame, de autoria
governamental, altera a redação do
parégrafo 2. 1 do artigo 82, da Lei
n.° 3.214, de 16 de outubro de 1964.

Opinamos pela sua aprovacão, em
discussão Unica, nos térmos em que
se acha elaborado.

Sala "José Proenca', 22 de abril
de 1.966.

Artur Fagundes - Presidente -
Valdir Melgaco - Relator - José
Luiz Baccarini - Maria Pena -
Wilson Modesto - Martins Silvei-
ra.

- Publicado 0 Parecer, inclua-se
o Projeto em Ordem do Dia.

PARECER PARA DISCUSSAO
tNICA DO PROJETO N.°

3.592/66

O.missão de Constituição, Legisla-
cão e Justica

O Senhor Governador do Estado
envia ao Poder Legislativo a Men-
sagem n.° 1.067, propondo o Proje-
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to n.° 3.592/66, por fôrca do qual
fica criado urn Gindsio Estadual na
cidade de São Sebastião do Paraf-
so, dando-ihe a denominaçäo de
"Gindsio Estadual Paraisense".

A proposição não carece de re-
paro legal ou constitucional.

Tendo-a como justa e oportuna,
concluimos favoràvelmente a sua
aprovação, em segunda discussão,
tal como estd redigida.

Sala "José Proença", 19 de abril
de 1.966.

Expedito Tavares, Presidente -
Carlos Eloy, Relator - José Luiz
Baccarini - Jairo Magaihães.

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

PARECER PAR.A DISCUSSAO
INICA DO PROJETO N.o

3.592/66

Comissâo de Educação e Cultura

Projeto n.° 3.592/66, de iniciativa
do Goveêrno do Estado, dispöe sO-
bre a criação de gindsio Estadual
na cidade de São Sebastião do Pa-
raäso, corn a denominaçao de "Gind-
sio, Estadual Paraisense".

A douta Comissão de Constituj-
cão, Legislação e Justica, conside-
rou a matéria constitucional.

Esta Comissão, por sua vez, opi-
na pela aprovação do Proj eto, em
discussão Unica, tal como se en-
contra elaborado.

Sala "José Proenca", 20 de abril
de 1966.

Lourival Brash, Presidente -
Ataliba Mendes, Relator - Nicanor
Armando.

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

PARECER PARA DISCtJSSAO
TNICA DO PROJETO N.°

3.592/66

Comissão tie Finanças, Orcamento
e Tomada, tie Contas

O Projeto n.9 3.592/66, de inicia-
tiva do Govêrno do Estado, dispOe

sôbre a criação de gindsio Estadual
na cidade de São Sebastiäo do Pa-
raIso, corn a denominaçäo de "Gi-
násio Estadual Paraisense".

A medida é justa e oportuna
Somos, portanto, pela sua aprova-
çãø, em discussão Unica, tal como
se encontra redigido.

Sala "José Proença", 22 de abril
de 1966.

Artur Fagundes, Presidente
Martins Silveira, Relator - Geral-
do Quintäo - José Luiz Baccarjnj
- Valdir Melgaço - Maria Pena
Wilson Modesto.

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

PARECER PARA 2. DISCUSSAO
DO PROJETO N.° 3.489/65

Conüssâo de Constituição, Legisla-
cA& e Justica

De iniciativa governamental, o
Projeto ri. 0 3.489/65 visa a ser cria-
do o curso secundário de 2.0 ciclo
no Colégio Normal Oficial de Be-
tim.

A Proposição d justa, oportuna e
Constitucional, motivos que nos le-
yam a opinar no sentido de cue ela
seja aprovada em segunda 1iscus-
sao, tal como foi enviada ao Poder
Legislativo.

Sala "José Proenca", 12 de abril
de 1966.

Hugo Castelo Branco, Presidente
- Carlos Eloy, Relator. - Jairo
Magathães - Jarbas Medeiros -
Expeclito Tavares.

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

PARECER PARA 2. DISCUSSAO
DO PROJETO N.° 3.489/66

Comissão tie Educação e Cultura

O Proj eto 11.0 3.489/66, oriundo
de Mensagem governamental, dis-
poe sObre a criacão do curso se-
cunddrio de 2.9 ciclo no Colégio
Normal Oficial de Betirn.

TrataSe de medida justa e opor-
tuna. Opinamos, portanto, pela sua
aprOVaca0 em segunda discussãO,
tal como se encontra redigido.

Sala "José Proença", 13 de abril
de 1966.

Ataliba Mendes, Presidente -
Wilson Modesto, Relator - Nicanor
Armando.
- publicado 0 Parecer, inclua-se

o projeto em Ordem do Dia.

PARECER PARA 2 . 0 DISCUSSAO
DO PROJETO N.° 3.489/66

Comissão de Finanças, Qrçamento
e Tumada tie Contas

o Projeto n.° 3.489/66, oriundo
de Mensagern governamental, dis-
poe sObre a criacão do curso secun-
dário do 2.o ciclo no Colégbo Nor-
mal Oficial de !3etim.

Trata-se de medida justa e opor-
tuna. Opinamos, portanto, favor'a-
velmente a sua aprovacão, em 2.°
discussão, tal como se encontra re-
digido.

Sala "José Proenca", 22 de abril
de 1966.

Artur Fagundes, Presidente -
Geraldo Quintão, Relator - Valdir
MelgaçO - José Luiz Baccarifli -
Martins Silveira - Maria Pena -
Wilson Modesto.

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

PARECER PARA 2. 4 DISCUSSAO
DO PROJETO NP 3.503/66

Comissão de FinancaS, Orçamento
e Tomada tie Contas

O Projeto n.° 3.503/66, oriundo
de Mensagem governamental, apro-
va têrmos de rescisão e de nOvo
convênio firmados entre 0 Govêr-
no do Estado e a Fundação Servi-
ço Especial de SaUde Püblica.

Examinando-0, e S t a Comissão
conclui pela aprovacão do Projeto,
em 2.0 discussão, tal como se en-
contra red.igido.

Sala "José Proenca", 22 de abril
de 1966.

Artur Fagundes, Presidente -
Valdir Melgaço, Relator - José Luiz
Baccarin.t - Martins Silveira - Ge-
raldo Quintão - Maria Pena - Wil-
son Modesto.

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

PARECER 14ARA 3' DISCUSSAO
DO PROJETO 2.612/65

(Corn Redação do Vencido)

Comissão de Fiinancas, Orçamento
e Tomada de Contas

o Projeto n.° 2.612/65, de autoria
do Poder Executivo, cria Colégio
Normal Oficial anexo ao Gindsio
Estadual "Virginia cIa Gama Salga-
do', do municipio de Pocos de Cal-
das.

Foi aprovado em 2. 0 discussäO,
corn emenda.

Assirn sendo, opinamos que deva
ser aprovado, em 30 discussão, corn
a redacão que se segue:

PROJETO N.° 2.612/65

Cria Colégio Normal Oficial
anexo ao Gindsio Estadual
"Virginia da Gama Salgado",
de Pocos de Caldas e contérn
outras providOficias.

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

Art. 1 .0 - Fica criado urn Cole-
gio Normal Of icial anexo ao Gind-
sio Estadual "Virginia da Garna
Salgado", de Pocos Caldas.

Art. 2° - Para atender ao dis-
posto no artigo anterior, ficam cria-
dos, no Anexo II da Lei n.° 3.214,
de 16 de outubro de 1964, Os se-
guintes cargos:

7 (sete) cargos de Professor de
Ensino Médio, nivel XV, de elasse
singular;

2 (dois) cargos de Irispetor de
Alunos I, nivel III;

2 (dois) cargos de Continuo-Ser-
vente I, flivel II.
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Art. 3.9 - 0 Professor Primário

contratado que possuir o diploma
de curso colegial, normal ou de for-
macao, assirn como o de curso nor-
mal regional ou curso ginasial nor-
mal, que, corn certidão de contagem
de tempo, provar ter 5 (cinco) anos
de efetivo exercIcio no magistério
primdrio estadual, fica efetivado,
respectivamente, corn tOdas as van-
tagens da carreira do Professor de
Ensino Primdrio ou Regente de En-
sin0 Primãrio.

Art. 4.o - As despesas resultan-
tes desta lei correrão pelas verbas
prOprias do orcamento do Estado.

Art. 5•0 - Revogam-se as dispo-
siçOes em contrdrio.

Art. 6.0 - Esta lei entrard em vi-
gor na data de sua publicação.

Sala "José Proença", 22 de abril
de 1966.

Artur Fagundes, Presjdente -
Wilson Modesto, Relator - Maria
Pena - José Luiz Baccarinj -
Martins Silveira.

Voto contra a ernenda, por Se
tratar de urna medida de desigual-
dade - Valdir Melgaco.

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

PARECER PARA 3•3 DISCUSSAO
DO PROJETO N. 3.223/65

Comissâo de Finanças, Orçamento
e Tomada de Contas

O Projeto n.° 3.223, concede sub-
vençöes a diversas instituiçoes.

Esta Comissão, examinanclo-o, é
de parecer favorável a sua apro-
vação, em 3. 4 discussão, de acOrdo
corn o Projeto e as Emendas ane-
xas.

Sala "José Proença", 22 de abril
de 1966.

Artur Fagundes, Presidente -
e Relator. - Wilson Modesto.
José Luiz Baccarinj - Valdir Mel-
gaco - Maria Pena.

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

Emencla n 9 29 ao Projeto fl. 0 3.223.
- (Modificativa) -

Comissão tie Finanças, ' Orçamento
e Tomada de Contas

Modifique-se a redação do art.
2.9 do Projeto n.° 3.223, pela Se-
guinte:

"Art. 2. - Para acorrer as des-
pesas desta lei, fica o Poder Exe-
cutivo autorizado a abrir crédito
especial ate o montante das sub-
vencoes concedidas, podendo, para
tanto, realizar as operacôes de cré-
dito que se fizerem necessárias".

Sala "José Proenca", 22 de abril
de 1966.

Artur Fagundes - Wilson Modes-
to - Valdir Melgaco - José Luiz
Baccarini - Maria Pena.

- Publicar.

PARECER PARX 30 DISCUSSAO
DO PROJETO N.c' 3.480/65

Comisso de Financas, Orçamento
e Tomada de Contas

De autoria do Poder Executivo é
o Projeto n.° 3.480/65, que dispöe
sôbre a criacão do Ginásio Indus-
trial Estadual na cidade de Itairia.

A medida ora proposta virá bene-
ficiar a juventude estudantil daque-
le municfpio.

Esta Comissão, exam.inandoo, é
de parecer favorCvel it sua aprova-
cão, em 30 discussão, nos têrmos
em que se encontra redigido.

Sala "José Proerica", 22 de abril
de 1966.

Artur Fagundes, Presidente -
Valdir Melgaco, Relator - José Luiz
Baccarini - Geraldo Quintão -
Martins Silveira - Maria Pena -
Wilson Modesto.

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

PARECER FIARA 3. DISCUSSAO
DO PROJETO N.° 3.481/65

Comissão de Fiinancas, Orçamento
e Tomada de Contas

O Projeto n.9 3.481, de autoria
do Poder Executivo, autoriza a ins-

tituicão da Fundacão Universitária
"Tiradentes" de São João del-Rel.

Trata-se de medida justa, opor-
tuna e constitucional, motivos por
que opiflamoS pela sua aprovacão,
em 3." discussão, nos têrmos em
que se encontra redigido.

Sala "José Proença", 22 de abril
de 1966.

Artur Fagundes, Presidente. -
Geraldo Quintão, Relator. - Valdir
Melgaco - José Luiz Baccarini -
Martins Silveira - Maria Pena -
Wilson Modesto.

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

PARECER I'VIRek 3." DISCUSSAO
DO PROJETO N. 9 3.484/65

Comissão tie Financas, OTçamento
e Tomada tie Contas

O Projeto n.° 3.484/65, oriundo
de Mensagem governamental, dis-
pOe sôbre a criação do Colégio Nor-
mal Oficial da cidade de Abaeté.

A medida muito beneficiarti Os
jovens do municIpio de Abaeté e lo-
calidades circunvizinhas. Somos,
portanto, favoráveis a a provaçâo do
Projeto, em 3. discussão, nos tar-
mos propostos.

Sala "José Proenca', 22 de abril
de 1986.

Artur Fagundes, Presidënte. -
Maria Pena, Relator. - José Luis
Baccarini - Valdir Melgaco -
Martins Silveira -Wilson Modesto.

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

PARECER FM?L 3." DISCUSSAO
DO PROJETO N.° 3.485/65

Comissão de Finanças, Orçamento
e Tornada tie Contas

O Projeto n.° 3.485/65, oriundo
de Mensagem governamental, dis-
poe sObre a criacão do ColCgio Co-
mercial Oficial no muriicIpio de São
Lourenco.

xarninando-o, veriricamos ter o

mesmo sido aprovado em 2.9 discus-
são, sem emendas.

Nosso parecer, portanto, é pela
sua aprovação também em 3.4 dis-
cussão.

Sala "José Proenca", 22 de abril
de 1966.

Artur Fagundes, Presidente. -
José Luiz Baccarini, Relator. -
Maria Pena - Wilson Modesto -
Martins Silveira - Valdir Melgaço.

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

PARECER P)AR 3." DISCUSSAO
DO PROJETO N.c 3.490/65

Comissäo de Financas, Orçamento
e Tomada tie Contas

De autoria do Poder Executivo é
o Proj eto n.° 3.490, que visa a criar
urn Colégio Comercial Oficial na
cidade de Passa Quatro.

A providência proposta visa a. am-
pliar a réde oficial de estabeleci-
mentos de ensino médio, a fim de
beneficiar corn o amparo do poder
püblico a, juventude das cidades do
interior.

Tratando-se de matéria justa e
oportuna, somos de parecer favo-
ravel a sua aprovacão, em 3." dis-
cussão, fibs têrmos em que se en-
contra red.igido.

Sala "José Proenca", 22 de abril
de 1966.

Artur Fagundes, Presidente. -
Maria Pena, Relator - José Luis
Baccarini - Valdir Melgaço - Mar-
tins Silveira - Wilson Modesto.

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

PARECER PjARA 3." DISCUSSAO
DO PROJETO N.° 3.491/65

Comissão de Finanças, Orçamento
e Tomada de Contas

O Projeto n.° 3.491/65, de auto-
na do GovOrno do Estado, dispOe
sObre a criacão de urn Colégio Nor-
mal Oficial na cidade de Cachoe-
ra de Minas.
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Examinando-o, verificamos que
foi o mesmo aprovaclo em 2' dis-
dussao, tal como foi elaborado.

Nosso parecer, pOrtanto, é que
seja aprovado, em 3.' discussão,
nos têrmos de sua redacão inicial.

Sala "José Proenca", 22 de abril
de 1966.

Artur Fagundes, Presidente. -
Wilson Modesto, Relator. - Maria
Pena - José Luiz Baccarinj - Val-
dir Melgaco - Martins Silveira.

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

PARECER RABA 3' DISCIJSSAO
DO PROJETO N.9 3.495/66

Comissâo tie Financas, Orçamento
e Tomada de Contas

o Projeto n.c 3.495/66, oriundo de
Mensagem governamental, dispóe
sObre a criacão do curso secundá-
rio do 2.0 ciclo no Colégio Normal
Oficial "Vital Brasil", da cidade de
Campanha.

A medida é justa e oportuna. So-
mos, portanto, favordveis a apro-
vacão do Projeto, em 39 discussão,
tal como se encontra .redigido.

Sala "José Proenca", 22 de abril
de 1966.

Artur Fagundes, Presidente. -
Martins Silveira, Relator. - Ge-
raldo Quintão - José Luiz Bacca-
rini Valdir Melgaco - Maria Pe-
na - Wilson Modesto.

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

PARECER PAR. 3•9 DISCUSSAO
DO PROJETO N.9 3.499/66

Comissão de Fiinancas, Orçamento
e Tomada tie Contas

Através da Mensagem Especial n.°
1.012, a Senhor Governador do Es-
tado enviou a esta Casa a Proj eto
n.9 3.499, que autoriza a instttui-
cão da Fundação da Facudade de
Filosofia e Lêtras tie Guaxupé.

Examinando-o, verificamos que
foi o Proj eto aprovado, em 2.a dis-
cussäo, sem Emendas,

Noss0 parecer, portanto, para 3.
discussão, é que 0 mesmo seja
aprovado tal coma se encontra ela-
borado.

Sala "José Proenca", 22 de abril
de 1966.

Artur Fagundes, Presidente e Re-
lator. - Geraldo Quintão - Mar-
tins Silveira - Valdir Melgaco
José Lu.iz Baccarini -.-- Maria Pena
-- Wilson Modesto.

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

PARECER PARA 3•9 DISCUSSAO
DO PROJETO N.° 3.508/66

Comisso de Financas, Orçamento
e Tomada tie Contas

De autoria do Poder Executivo é
o Projeto n.° 3.508/66, que concede
auxIlio financeiro ao Sindicato dos
Assistentes Socials do Estado de
Minas Gerais, parapagamento da
aquisição de sua sede prOpria.

Examinando-o, somos de parecer
favortivel a sua aprovacão, em 3•3
discussão, nos têrmos em que se
encontra redigido.

Sala. "José Proença", 22 de abril
tie 1966.

Artur Fagundes, Presidente. -
Martins Silveira, Relator. -,B Ge-
raldo Quintão - José Luis acca-
rini - Valdir Melgaço - Maria Pe-
na - Wilson Modesto.

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

PARECER 1MA 3•9 DISCUSSAO
DO PROJETO N.9 3.518/66

Comissão de 1inancas, Orçamento
e Tomada de Contas

0 Projeto n.° 3.518/66, oriundo
de Mensagem governamental, dis-
pOe sObre a criação do Colégio Es-
tadual "Professor Gabriel Manda-
cam", na cidade de Diamantina.

Foi a Projeto aprovado, em 2.
discussão, sem Emenda.

Somos, portanto, favortiveis a
sua aprovacão, em 3•0 discussão,
tal corno se encontra elaborado,

Sala "José Praenca", 22 de abril
de 1966.

Artur Fagundes, Presidente -
José Luiz Baccarini, Relator - Ma-
ria Pena - Valdir Melgaço - Mar-
tins Silveira - Wilson Modesto.

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

pARECER 1ARA 3.' DISCUSSAO
DO PROJETO N.° 3.526/66

Comissão tie Finanças, Orçamento
e Tomada de Contas

o Projeto 119 3.526/66, oriundo
tie Mensagem governamental, auto-
riza a Govêrno do Estado a per-
mutar imóvel cam a Sociedade Con-
cepcianista do Ensino.

Examinando-o, concluimos pela
aprovacão do Proj eto, em 30 dis-
cussão, tal como Se encontra redj-
gido.

Sala "José Proença", 22 de abril
de 1966.

Artur Fagundes, Presidente. -
Geraldo Quintão, Relator - Vald.ir
Melgaco - José Luiz Baccarini -
Martins Silveira - Maria Pena -
Wilson Modesto.

- Publicado 0 Parecer, inclua-se
a Projeto em Ortiem do Din.

PARECER F'ARL 33 DISCUSSAO
DO PROJETO N.c 3.560/66

Comissâo de Financas, Orcamento
e Tomada de Contas

o Poder Executivo envia a con-
sideracão do Poder Legislativo a
Projeto n.° 3.560/66, par fOrça do
qual se pretende abrir a Secretaria
de Estado da Educacão, para a
Conselho Estaclual de Educacão, a
crédita especial tie Cr$ 64.800.000
(sessenta e quatro milhOes e aito-
centos mil cruzeiros).

Fai aprovado, em segunda discus-
são, sern Emenda.

Examinando-o em terceira discus-
são, concluImos no sentW.o de que

seja êle aprovado, tal como estti
redigido.

Sala "José Proenca', 22 tie abril
de 1966.

Artur Fagundes, Presidente e Re-
lator - Maria Pena - José Luiz
Baccarini - Valdir Melgaco - Mar-
tins Silveira - Wilson Modesto.

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

PARECER DE REDAcAO FINAL

Comissão de Redacão

O Prajeta n.° 861/65, tie autoria
do Sr. Deputado João Bello, que
declara tie utiidade pUblica a As-
sociacão tie Protecão a Maternida-
tie e a Infância tie Tombas, corn
sede na cidatie tie Tombos, foi apro-
vado nas discussOes regimentais,
sem Ementia.

Assim sentia, somos de parecer
que se lhe tie, coma final, a reda-
qãa abaixo, que estti tie acOrdo
corn a Projeto, para que, sob esta
forma, seja enviado a sancão.

PROJETO N.° 861/65

Declara de utilidade pdblica
a Assaciacäo tie Protecão h Ma-
ternitiade e a Infância de Tom-
bos, cam sede na citiade de
Tombos.

A Assembléia Legislativa do Es-
tatia tie Minas Gerais tiecreta:

Art. 1. - Fica declarada tie uti-
litiade püblica a Assaciacão tie Pro-
teção a Maternitiade e a Infãncia
tie Tombos, cam setie na cidatie de
Tombos.

Art. 2.0 - Revogatias as tiisposi-
cOes em cantrário, esta lei entrarti
em vigor na data tie sua publica-
cãa.

Sala "José Praenca", 22 de abril
tie 1966.

José Maria Magalhães, Presidente
- Carlos Megale, Relator - Ba-
tista Miranda.

- Publicar.
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PARECER DE REDAcA0 FINAL

Ccmissão de Redaçäo

o Projeto n.° 3.435/65, de autoria
do Sr. Deputado Joaquim de Melo
Freire, que declara de utilidade pU-
blica a Santa Casa de MisericOrdia
de Muzambinho, corn sede na cida-
de de Muzambinho, foi aprovado
nas discussöes regimentals, sem
Emenda.

Assim sendo, somos de parecer
que se ihe üê, como final, a reda-
cão abaixo, que estd de acôrdo corn
o Projeto, para que, sob esta forma,
seja enviado a sanção.

PROJETO N.° 3.435/65

Declara de utilidade pUblica
a Santa Casa de MisericOrd.ta
de Muzambinho, corn sede na
cidade de Muzambinho.

A Asembléia Legisla.tiva do Es-
tado de Minas Gerais decreta:

Art. 1.0 - Fica, declarada de uti-
lidade püblica a Santa Casa de Mi-
sericórcUa de Muzambinho, corn se-
de na cidade de Muzambinho.

Art. 2.0 - Revogadas as disposi-
cOes em contrário, esta lei entrard
em vigor na data de sua publica-
ção.

Sala "José Proença", 22 de abril
de 1966.

José Maria Magalhães, Presidente
- Carlos Megale, Relator - Batis-
ta Miranda.

- Publicar.

PARECER DE REDAcA0 FINAL

Comissão de Redacâo

o Projeto n.9 3.478/65, de autoria
do Poder Executivo, que dispôe so-
bre doacão de imOvel ao "Lar Beta-
nia", foi aprovado nas discussOes
regimentais, sem Emenda.

Assim sendo, somos de parecer
que se Ihe dê, como final, a redação
ahaixo, que estd de acOrdo corn o
Proj eto, para que, sob esta forma,
seja enviado 4 sancäo,

PROJETO N.° 3.478/65

DispOe sôbre doacão de jmo-
vel ao "Lar Betânia".

A Assembléla Legislativa do Es.
tado de Minas Gerais decreta:

Art. 1.0 - Fica o Poder Executjvo
autorizado a doar, ao "Lar Beta-
ala", para construcao de sua sede
e instalacão dos seus serviços as-
sistencials, o terreno de proprieda.
de do Estado, constituIdo por par-
te do triãngulo compreendido en-
tre as Ruas A, C e R, da Quadra 5,
cia plants geral da Cidade Indus-
trial de Contagem, medindo 3.000
m2, drea esta que constitui prolori-
garnento da érea onde foram edifj-
cados os Grupos Escolares Aarão
Reis e Geraldo Linhares.

Pardgrafo ünico - Reverterá o
imOvel ao dominio do Estado se
desvirtuada, a qualquer tempo, a
destinacão prevista no artigo.

Art. 2.9 - Revogam-se as dispo-
siçOes em contrário.

Art. 30 	 Esta lei entrará em
vigor na data de sua publicação.

Sala "José Proença", 22 de abril
de 1966.

José Maria M:agalhäes, Presidente
- Carlos Megale, Relator - Batis-
ta Miranda.

- Publicar.

PARECER DE REDAçAO FINAL

Coniissâo de Redação

o Projeto fl.0 3.554/66, de autoria
do Sr. Deputado João Navarro,
que considera de utilidade publica
o Lions Clube de Guaxu pé, foi
aprovado nas discussOes regimen-
tals, sem Emenda.

Assim sendo, somos de parecer
que Se lhe dO, corno final, a reda-
cão abaixo, que estd de acôrdo
corn o Proj eto, para que, sob esta
forma, seja enviado a sanco.

PROJETO N.9 3.554/66

Considera de utilidade pübli-
ca o Lions Clube de Guaxupê,

corn sede na cidade de Gua-
xupé.It Assemble Legisiativa do Es-

tado de Minas Gerais decreta:
Art. 1. - Fica considerado de

utilidadepüblica o Lions Clube de
GuaxuPe, corn sede na cidad de
GuaxuPe.

Art. 2.0 - Revogadas as disposi-
çOes em contrario, entraré esta lei
em vigor na data de sua publica-
çäO.Sala "José Proeflca", 22 de abrii
de 1966.

José Maria Magalhães, Presidente
- Carlos Megale, Relator - Batis-
ta Miranda.

- Publicar.

PARECER DE REDAAO FINAL

Comissâo de Redaçâo

o Projeto n.° 3.555/66, de autoria
do Sr. DeputadO Carlos ElOy, que
dá denorninacãO a Grupo Escolar
em Cruzllia, foi aprovado rias dis-
cussOes regimentais, sem Emenda.

Assirn sendo, somos de parecer
que se ihe dO, como final, a reda-
ção abaixo, que esté de acOrdo corn
o Projeto, para que, sob - esta for-
ma, seja enviado a sanco.

PROJETO N.° 3.555/66

Dd denominacão a Grupo Es-
colar em CruzIlia.

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

Art. 1 .0 - Fica denominado "Mon-
sen.hor João Câncio" 0 Grupo Es-
colar de Cruzilia, construldo corn
recursos do Piano Nacional de
Educação.

Art. 2. - Revogam-se as disposi-
coes em contrário, entrando esta
lei em vigor na data de sua publi-
cacao.

Sala "José Proença', 22 de abril
de 1966.

José Maria Magaihäes, Presidente
- Carlos Megale, Relator - Batista
Miranda.

- ublicar.

PARECER DE REDAçAO FINAL

Comissão de Redaco

o Projeto n.° 3.569/66, de autoria
do Sr. Deputado Ledo Borges, que
revoga Os parcigrafos 2. 0 e 3.0 do
art. 40 cia Resoluçäo n.° 735/65, foi
aprovado nas discussOeS regimen-
tais, corn substitutivo.

Sornos, pois, de parecer clue se
lhe dO, como final, a redaçäo abai-
xo, que estd de acOrdo corn o subs-
titutivo apresentado pela Cornisso
Executiva, para que, sob esta for-
ma, seja enviado a sançäo.

PROJETO DE RESOLUCAO N.°
3.569/66

Fixa normas para 0 paga-
mento dos subsIdios dos Depu-
tados.

.A Assembléia Legislativa do Es-
tado de Minas Gerais promulga:

Art. 1.9 - 0 Deputado perceberá
2/3 (dois tOrços) dO que recebe o
Deputado Federal, assim discrim.i-
nado: o subsldio fixo mensal, a
diana corno parte varidvel corres-
pondente ao comparecimento e a
ajuda de custo.

§ 1.° - 0 subsidio fixo e as did-
rias seräo pagos mensalrnente.

§ 2.0 - A ajuda de custo serd
paga em duas parcelas iguais, sen-
do a primeira no inIcio da sessão
legislativa e a segunda no seu en-
cerramento.

Art. 2.9 - 0 Deputado não terd
direito a ajuda de custo em convo-
caqão extraordindnia, feita em ime-
diato prosseguimento a sessâo le-
gislativa ou dentro de 15 (quinze)
dias de seu encerramento e sO a
receberd se comparecer.

Pardgrafo Unico - 0 Deputado
sO fard jus a percepcäo integral
da ajuda de custo, em sessão ex-
traordindnia, se comparecer ao ml-
nimo de 1/3 (urn têrço) das reuniOes
realizadas, e o suplente, se compa-
recer, a metade.

Art. 3•0 - 0 subsldio fixo serd
paso mensalmente
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I - Integralmente, ao Deputado,
quando no exercIcio do mandato,
licenciado para tratamento de sail-
de ou afastado nos têrmos dos ar-
tigos 21 e 22 da Constituição do
Estado.

II - Proporcional, a razão de
1/30 (urn trinta avos) diário, quan-
do o deputado licenciar-se para
tratar de interêsse particular e,
quando suplente, convocad0 para 0
exercicio do mandato ou do mes-
mo se afastar, tiver exercido, no
mês, mandato por tempo inferior
a 15 (quinze) dias.

Art. 4.0 - As diárias serão pagas
mensa.lmente:

I - Integralmente, ao deputa-
do, ainda que f altar a 4 (quatro)
reuniöes no máximo por rnês, 0
que será considerado a servico do
mandato.

II - Integralmente, ao deputa-
do, durante o periodo de afasta-
mento do mandato, por motivo de
licenca para tratamento de saüde,
de conformidade com Os artigos
21 e 22 da Constituição Estadual,
ao que estiver fora da Assçrnbli:a
a servico desta, em Comissão ex-
terna ou de inquerito, ou consti-
tuida na forma regimental.

III - Deduzidas as correspon-
dentes aos dias em que não compa-
recer, além do limite estabelecido no
item I dêste artigo, e aos dias em
que estiver afastado do mandato
para tratar de interêsses particula-
res, ou afastado na forma dos arts.
21 e 22 da Constituicão Estadual,
desde que perceba pelo Poder Exe-
cutivo, e ao que, tendo compare-
cido a reunião, deixar de votar, a
não ser que se tenha declarado im-
pedido, e desde que sua ausência
concorra para a falta de "quorum"
na votacão.

Art. S.c - Não se aplicarão as
normas do artigo anterior- e itens
corn referência as reuniôes extra-
ordindrias, cujo pagamento de did-
rias sOn-iente será devido pelo efe-
tivo comparecirnento.

Art. 6.1 - A ajuda de custo é
dvida em duas parcel.as iguais, sen-

do a primeira parcela paga no mi-
cio ou durante o periodo da sessdo
legislativa, comprovado o compa..
recimento, e a segunda parcela, no
seu encerramento.

§ L° - 0 suplente convocado
durante a sessão ord.inäria perce-
berd a primeira parcela da ajucja
de custo na razão de 1/60 (urn ses-
senta avos) por dia de exercicio do
mandato, ininterrupto ou não.

§ 2.9 - 0 suplente convocado du-
r.ante a sessâ0 ordindria fará jus 'a
segunda parcela quando houver
exercido o mandato, durante a ses-
são legislativa ordindria, por pe-
riodo superior a 60 (sessenta) dias,
ininterruptos ou não, podendo ser
efetuado o pagamento desta par.
cola no afastarnento desde que sa-
tisfeita a condicão.

§ 3.c - 0 suplente convocado so-
mente poderd perceber uma ajuda
de custo por sessão legislativa.

§ 40 - 0 deputado que não exer-
cer o mandato pelo prazo mInimo
de 60 (sessenta) dias, durante a
sessão ordindria, não fard jus 'a
segunda parcela da ajuda de custo,

Art. 7.9 - Apurar-se-d 0 "quan-
tum" estabelecido no art. jo a vis-
ta de processo instruIdopeia pu-
blicação, no Didrio do Congresso
Nacional, de Resolucão que esta-
beleca novos nIveis de remuneracão
para 0 deputado federal.

Art. 8.9 - As normas contidas
nesta Resolucao tern vigência a
partir da; instalacão da presente ses-
são legislativa ordindria, deduzidas
as importâncias jd percebids a
titulo de ajuda de custo.

Parágrafo ünico - Durante a
presente sessão legislativa, o de pu-
tado efetivo continuará percebendo
a ajuda de custo na forma prevista
pela Resolução 735 de 21 de dezem-
bro de 1965, sendo o duodécirno
pago integralmente, ainda que 0
deputado se afaste par.a, tratarnento
de saüde ou na forma prevista pe-
los artigos 21 e 22 da Constituição
EstacIua.

Art. 9.° - Revogam-Se as dispo-
sicoes em contrãriO, entrando esta
ResolucãO em vigor na data de sua
publiCacaoSala "Jose Proenca", 20 de abril
de 1966.

José Maria MagalhãeS, Presiclente
Carlos Megale, Relator - Batis-

ta Miranda.
- Publicar.

REQIJERIMENTO N.° 1.194

ExmO. Sr. Presidente da Assem-
bléia LegiSlativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

o DeputadO signatáriO, nos t8r-
ff05 do art. 89 § § 1., 2.0 e 59 do
Regimefito Interno, modificado Pe-
la, ReSOluQao fl.0 312, requer ihe Se-
jam concedidos 61 (sessenta e urn)
dias de licenca para tratarnentO de
saüde, de acôrdo coin laudo médi-
co oficial anexO.

Sala das ReuniôeS, 19 de abril
de 1966.

Ulysses Escobar.
- Publicar.

PARECER SOBRE 0 REQUERI
MENTO N.° 1.194

ComissãO Executiva

o Sr. Deputado Ulysses Escobar,
através do presente Requerimento,
pede licença por 61 (sessenta e urn)
dias, para tratamentO de saUde.

o RequerirnentO estd acompanfla-
do do respectivo atestado medico.
Opinamos, pois, pela sua aprOva-
cão e, para o referido fim, subme-
ternos it apreciacãO da Casa o se-
guinte:

PROJET0 DE RES0LUcA0
N.e 3.605/66

Concede licenca ao Deputado
Ulysses Escobar.

A Assembléia Legislativa do Es-
tado de Minas Gerais promulga

Art. 1 .0 - Flea concedida, nos
têrrnos do Art. 89, § § 1., 2. 0 e 5.9 do
Regimento Interri0 modificado pela

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

0 DeputadO infra-assiflado, de
acOrdo corn o § 5•0 do Art. 89 do
Regirnento Interno, modificado pe-
la ResolucãO 312, requer a V. Exa.
61 (sessenta e urn) dias de licenca
para tratar de interêsse particular.

Sala das ReuniOeS, 19 de abril
de 1966.

Waithon Goulart.
- A Com.issão Executiva.

Através do Requerimento n.°
1.197, o Senhor Deputado Walthon
de Andrade Goulart solicita ihe Se-
ja concedida licenca por 61 (ses-
senta e urn) dias, para tratar de
interêSse particular, corn funda-
mento em dispositiVo regimental.

Nada tendo a opor, esta Comis
são opina pela sua aprovacão e,
para o referido firn, submete 'a

consideracão da Casa 0 seguinte

ResolucãO n.° 312, licenca ao Depu-
tado Ulysses Escobar, por 61 (ses-
senta e urn) dias, par tratamento
de saüde, nos térmos do laudo me-
dico oficial.

Art. 2.9 - Revogam-Se as dispo-
sicöes em contrário, entrando esta
Resolucão em vigor na data de sua
publicacão.

Sala da Comissão Executiva, 20
de abril de 1966.

Bonifácio de Andrada, Presidente
- João Navarro, Relator - Anuar
Fares - Ledo Borges.

- Publicar.
REQUERIMENTO N.° 1.197

PARECER SOBRE 0 REQUERI-
MENTO N.e 1.197

ComissãO ExecutiVa

PROJETO DE RES0LUcAO
N.° 3.606/66

Concede licenca ao DeputadO
Walthofl de Andrade Goulart.

A Assembléla Legislativa d0 Es-
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tado de Minas Gerais promulga:
Art. 1.9 - Fica concedida, nos

têrmos do § 5.0 do art. 89, do Re-
gimento Interno, modificado pela
Resoluçao n.° 312, licença ao Depu -
tado Waithon de Andrade Goulart,
por 61 (sessenta e urn) dias, para
tratar de interêsse particular.

Art. 2.9 - Revogadas as disposi-
çOes em contrdrio, esta Resolução
entrará em vigor na data de sua
publicação.

Sala da Comissão Executiva, em
22 de abri de 1966.

Ledo Borges, Presidente e Rela-
tor - Pinto Coelho - Reny Rabel-
lo - Mario Hugo Ladeira.

- Pubilcar.
REQUERIMENTO N.0 1.198

Exmo. Sr. Presidente da Asem-
bléia Legislativa do Estado de ivti-
nas Gerais.

o Deputad infra-assinado requer
a V. Exa., de acOrdo corn o § 2.0
do Art. 89 do Regimento Interno,
modificado pela Resolução n.9 312,
61 (sessenta e urn) dias de licença
Para tratar de interêsse particular.

Sala das ReuniOes, 19 de abril
de 1966.

Altair Chagas.
- A Conüssão Executiva,

PARECER SOBRE 0 REQUERT-
MENTO N.° 1.198
Comissão Executiva

o Senhor Deputado Altair Cha-
gas, através do Requerimento n.°
1.198, solicita Ihe seja concedida
licença por 61 (sessenta e urn dias),
Para tratar de interêsse particular,
baseado em dlsposjtjvo regimental.

Examinandoo, n ad a ternos a
opor, motivo pelo qual somos fa-
vordveis a sua aprovação e, Para 0
referid0 fim, submetemos 'a consi-
deração da Casa o seguirite:

PROJETO DE RESOLUcA0
N.° 3.607/66

Concede licença ao Deputado
Altair Chagas,

A Assernbléia Legislativ.a do Es-
tado de Minas Gerais prornulga:

Art. l.° - Fica concedida, nos
têrrnos do § 50 do art. 89, do Re-
gimento Interno, modificado pela
Resoluçao n. 312, licenca. ao Dep-
tado Altair Chagas, por 61 (sessen -
ta e urn) dias, Para tratar de in-
terêsse particular.

Art. 2. 1 - Revogadas as disposi..
cöes em contrdrio, esta Resoluçao
entrard em vigor na data de sua
publicacao.

Sala da Corniss,o Executiva, 22
de abril de 1966.

Ledo Borges, Presidente e Relator
Reny Rabello - Pinto Coelho

Mario Hugo Ladeira.
- Publicar.

REQUERIMENTO N.° 1.199

Exrno. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estad 0 de Mi-
nas Gerais.

o Deputado abai.xo assiriad0
quer a V. Exa. licença por 61 (ses-
senta e urn) dias, Para tratar de
assuntos particulares.

Sala das Reuniôes, 18 de abril
de 1966.

a) Deputado Rafael Nunes Coe-
lho.

- A Cornissão Executiv&

PARECER SOBRE 0 REQUERI-
MENTO N.° 1.199

o Sr. Deputado Rafael Nunes
Coelho, atravës do presente Reque-
rimento, pede licença por 61 (ses-
senta e urn) dias, para tratar de
assuntos particujares.

Somos favordvejs a sua aprova-
cãc e, Para o referido urn, submete-
mos 'a apreciação da Casa o re-
guinte:

PROJETO DE RES0LTJcAo
N.° 3.608/66

Concede licenca ao Deputado
Rafael Nunes Coelho.

A Assembléla Legislativa do Es-
tado de Minas Gerais prornulga:

Art. 1.0 - Pica concedida, de
acordo corn 0 § 50 do art. 89, do

egimento Interno, modificado pe-
la ResOlUcãO n.° 312, licença ao
DepUtado Rafael Nunes Coelho, por
61 (sesSenta e urn) dias, Para tra-
tar de interêsse particular.

Art. 2.0 - Revogadas as disposi-
çöes em contrário, esta Resolucão
entrará em vigor na data de sua
publicacáO.

Sala da Comissão Executiva, 20
de abril de 1966.

Bonifácio de Andrada, Presidente
- João Navarro, Relator - Anuar
Fares - Ledo Borges.

- Publicar.

REQUERIMENTO N.° 1.201

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

o Deputado abaixo assinado
quer a V. Exa. liceniça por 61 d.ias,
Para tratar de assuntos particula-
res.

Sala das ReuniOes, 28 de abril de
1966.

Deputado Valdir Melgaço.
- A Comissão Executiva.

PARECER SOBRE 0 REQUERI-
MENTO N.° 1.201

Comissâo Executiva

Através do Requerimento fl.°
1.201, o Sr. Deputado Valdir Mel-
gaço solicita Ihe seja concedida 11
cenca por 61 dias, Para tratar de
interêsse particular.

Nada tendo a opor, esta Comis-
são opine, favoràvelrnente it sua
aprovacão e, Para o referido firn,
submete 'a consideracao da Casa 0
seguinte:

PROJETO DE REsoLucAo
N.c 3.609/66

Concede licenca ao Deputado
Valdir Melgaqo.

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

Art. 1.9 - Fica conceclida, nos
têrrnos do § 5. 0 do art. 89, do Re-
gimento Interno, modificado pela
Resolucão n.° 312, licenca ao Depu-
tado Valdir Melgaco, por 61 (ses-
senta e urn) dias, Para tratar de
interOsse particular.

Art. 2.9 - Revogadas as disposi-
goes em contrdrio, esta Resolucao
entrard em vigor na data de sua pu-
blicacão.

Sala da Coniissão Executiva, em
22 de abril de 1966.

Bonifãcio de Andrada, Presiden-
te - João Navarro, Relator -
Anuar Fares - Ledo Borges.

- Publicar.
- Vêm a Mesa:

PROJETO DE RESOLUQAO
N.9 3.610/66

Cria 0 Serviço de Radiotelegrafia
da !ssembldia Legislative,.

Art. 1.9 - Fica criado o Servico
de Radiotelegrafia do Poder Legi-
lativo que se constituirã de uma
estação transmissra e receptora
instalado no Paldcio da Inconlidên-
cia e utilizará, Para suas comuni -
cacOes, tOda e qualquer estacao ou
réde radiotelegrdfica ou radiotele-
fônuca de propriedade do Estado.

Art. 2.0 - 0 Poder Legislativo e
o Poder Executivo estabelecerão,
por via de convênio, os hordrios em
que, cada urn dêles, operard o sis-
tema radiotelegrãfico e radiotelefô-
nico de propriedade do Estado.

Art. 3.9 - Pica aberto o crddito
especial de vinte milhöes de cruzei-
ros (Cr$ 20.000.000) Para atender
'as despesas decorrentes desta lei,
inclusive estudos tdcnicos e aquisi-
cáo do equipamento.

Art. 4.0 - Esta Resolucáo entra-
rá em vigor na data de sua publica-
cáo, revogadas as disposiçöes em
contrdrio.

Sala da Comissão Executiva.
Bonifácio de Andrada, Presidente

- Anuar Fares, Relator - Pinto
Coelho - João Navarro - LeãQ
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Bbrges - Mario Hugo Ladeira -
Reny Rabello.

Justificativa - 0 crescente volu-
me de correspondencia da Assem-
bléla Legislativa e o conseqUente
aumento de despesas corn a tarif a
postal e telegrduica recornenclam
medida que as recluza agora e evi-
te maiores no Luturo.

o aumento da populaçao, as suas
reivindicaçOcs, a defesa de seus
interêsses encontram ressonâncja
na Casa da Lei.

O interêsse de Se recorrer ao Le-
gislativo é revelado na elevada Ire-
qUência do povo it sua sede, onde
cUàriamente urna pequena multi-

däo é vista transitando pelas suas
dependéncias.

De outra parte, Os reclamos que
advém do Interior, e a necessidade
da pronta informação exigem que
a Assembléia use, racionalmente, as
várias rêdes radiotelegraficas e ra-
diotelefônicas do Estado, oriundas
do concessão do Poder Central.

o projeto traz economia, propor-
ciona expediente rápido Para a exe-
cução de medidas e decisôes do
Poder Legislativo e o aproxima do
povo, elernento basic0 de sua exis-
têncja.

- Publicado, nos têrmos do Art.
171 do Regimento Interno, o Pro-

jeto, inclua-se ern Ordem do Dia.

PROJETO DE LEI N.° 3.611/66

Autoriza o Fader Executjvo a
firmar ConvOnio corn a Assem-
bléia Legislativa Para o fim es-
pecificado.

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

Art. 1.0 - Flea o Poder Executi-
vu autorizado a firmar convénio
ccm a Assembléla Legislativa Para
colocar 'a disposição desta, em ca-
rter Permanente, urn minimo de
30 (trinta) servidores policials.

§ 1.0 - Os servidores referidos
no artigo poderão ser urn Delegado
ce Polfcia de Carreira, 16 (dezes-
seis) Guardas Civis, 4 (quatro) Fis-

cais de Trânsito e 8 (oito) Inves.
tigadores.

Art. 2.1 - Os servidores policiaiz
que passarem a servir ao Poder Le-
gislativo n ão sofrerão qualque
prejuizo em seus vencimentos, van-
ta.gens e beneficios, garantindo-s
-thes tudo que I Or ou vier a ser
previsto na Iegislacao aplicdvel as
suas respectivas classes, inclusive
o direito a promoção.

Art. 3•0 - Desde que colocados a
disposiçao da Assembléia Legislati.
va, passam os funcionários referi -
dos nesta lei ao contrôle do Poder
Legislativo, submetendo-se 'as nor-
mas e regulamentos que lhes La-
rem imp ostos.

Art. 40 - Não se podera promo-
ver, a não ser corn anuência da Ca-
missão Executiva da Assembléia, o
retOrno de qualquer dos servidores
colocados 'a disposição do Poder
Legislativo a seus cargos de origem,
nem serd vdlida qualquer outra con-
vocação feita a Osses funcionários
pelo Poder Executivo, sern que a
Assembléja tenha conhecjmento
prévio do ato, num prazo rninimo
de 30 (trinta) dias de sua deere-
taeão, ou da expedição de ordem
Para seu cumprirnento

Paragrafo ünico - Serão imedia-
tamente substituIdos os funcioná-
rios que retorriarem ao Fader Exe-
cutivo, ou pelo mesmo convocados
Para outras funçOes, nos têrrnos do
artigo.

Art. 5•0 - Do convênio a ser
firmado entre as dois Podêres cons-
tarão, entre outros elementos, a
forma de requisição, seu cumpri-
mento, duração de permanOncia
dos funcionérios a disposiçao da
Assembléia, processos de ret6rn 0 e
outras providéncias indispensaveis
ao cumprimento da presente lei.

Art. 6. 0 - Esta lei entrara em
vigor na data de sua publicaçao,
revogadas as disposiçOes em con-
trario.

Sala das ReuniOes, 22 de abril de
1966.

BOfljfaClO de ,Andrada - João Na-
varro - Ledo Borges - Mario Hu-
go Ladeira - Arivar Fares - Pinto
Coelho - Reny Rabello.

- pubLicado o Proj eto, inclua-se
em Ordern do Dia.

PROJETO DE REsoLucAo
N.° 3.612/66

DA o nome de "Cldudio Pi-
nheirO de Lima" 'a sala do Ga-
binete do 1.0 Vice-Presidente.

A A..ssemblëia Legislativa do Es-
tado de Minas Gerais promulga:

Art. 1 .0 - A Sala do Gabinete
do 1 . 0 Vice-Presidente da Assem-
bléia Legislativa passa a denomi-
nar-se "Sala Cláudio Pinheiro de
Lima".

Art. 2.0 - Em cumprimento ao
disposto no artigo anterior, far-se-a
confeceionar placa metálica corn a
denomiflacão, em alto relêvo, que
será afixada em lugar de destaque,
no Gabinete, em solenidade oficial.

Art. 3•0 - As despesas decorren -
tes desta Resolução correrão pela
verba prOpria do Poder Legislativo.

Art. 4•0 - Revogadas as disposi-
çôes em contrário, esta Resolucão
entrard em vigor na data de sua
publicacão.

Sala das ReuniOes, 22 de abril de
1966.

Bonifácio de Andrada, Presidente
- Ledo Borges, Relator - Mario
Hugo Ladeira - Anuar Fares -
Pinto Coelho - Reny Rabello -
João Navarro.

Justificativa: 0 Deputado Cldudio
Pinheiro de Lima, recentemente Ia-
lecido em trdgieo desastre aviatO-
rio, exerceu lideranca ativa em nos-
so Estado, nos poucos anos em que
se dedicou 'a vida publica.

Mas foi o bastante Para que Os
mineiros vissem em sua persona-
lidade aqueles tracos marcantes
do homem püblico superior, devo-
tado a causa do povo e aos altos
interêsses do Estado.

Cldudio Pinheiro de Lima desta-
COu-se também na Assembléla Le-

gislativa, quando se viu eleito seu
1 .0 Vice-Presidente, na gestão an-
terior. Homem de trato ameno, do-
tado de grande sinipatia pessoal,
revelou-se excelente adrninistrador
no exercfcio do elevado cargo. Sou-
be dar solucão tranqUila aos mais
intrincados problemas a que fra
chamado Para resolver.

Sua memória permanece bern vi-
vida nesta Casa e sentimos ser de-
sejo geral dos Srs. Deputados ho-
menaged-la de algum modo. Este
• motivo que nos leva a .apresentar
• presente projeto de Resolucão,
Para o qual temos a certeza dos vo-
tos favordveis de todos os nobres
pares.

- Publicado, inclua-se em Ordem
do Dia.

REQUERIMENTO N.c' 1.202

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

0 Deputado signatario, ouvida a
Casa, requer a V. Exa. se digne
fazer urn apêlo ao Exmo. Sr. Dr
Israel Pinheiro, dignIssimo Gover-
nador do Estado, no sentido de de-
terminar as providëncias necessd-
rias Para que seja ligada •a MG-4
it BR-262, por estrada de rodagem,
corn pavirnentacão asfáltica, Partin-
do de Ana de Matos, no Municiplo
de Jaguaracu, e indo ate o Valão,
no Municlpio de São José do Goia-
hal, cortando os municIpios de Ja-
guaracu, Marliéria, Dionisio e Gola-
bal.

Sala das ReuniOes, 22 de abril
de 1966.

Geraldo Quintao - Wilson de
Paiva - Gomes Moreira - Gerar-
do Grossi - Wilson Chaves.

Justificativa: - A MG-4, estrada
pavirnentada, jd tern o seu primei-
ro trecho construldo, ou seja, de
João Monlevade 'a cidade de Coro-
nel Fabriciano. A BR-262, estrada
que ligard VitOria, no Estado do
Espirito Santo, a Cuiabá, no Esta-
do de Mato Grosso, encontra-se em
constrUçãO.
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Ligando a MG-4 'a BR-262, tôda
a região siderurgica de Cel. Fabri-
ciano, Ipatinga e TirnOteo, onde es-
tao implantadas as iridüstrias pe-
sadas da tJsiminas e Acesita, fica-
rd ligada 'a zona produtora do Rio
Doce.

o centro consumidor de Cel. Fa-
briciano precisa de mercado for-
necedor para alimentacao dos seus
cento e cinqUenta mil habitantes.
Como se sabe, a região dos munici-
pios de Goiabal, DionIsio, Marlié-
na, Jaguaracu, Rio Casca, São Do-
mingos do Prata, D. Silvério, etc.,
ficará mais prOxima de Coronel Fa-
briciano e poderd levar para au
tOda a sua producão agricola, que
é abundante.

So 50 quilOmetros de estrada e
é de grande interêsse para o Esta-
do sua execucão. As terras dos mu-
nicipios que ficarão ligados 'a zo-
na de Usiminas e Acesita são as
mais férteis do Vale do Rio Doce
e os resultados positivos dessa es-
trada dispensam argumentos.

Sala das Reuniöes, 22 de abril
de 1966.

Geraldo Quintão.
- A Comissão de Transportes.

REQUERIMENTO N.9 1.203

• Exmo. Sr. Presidente da Assern-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.
- 0 Deputado que êste subscreve

vem destacar, novamente, o inte-
rêsse do Municipio de TeOfilo OtO-
ni, no sentido de manter os servi-
cos da Estrada de Ferro Bahia-
-Minas e de convocar a opiniã0 de
técnicos sôbre a importância dessa
ferrovia para o soerguimento do
progresso de tôda urna vasta região
do Estado. Urna das maiores au-
toridades no assunto e que muito
bern poderá apresentar urn meticu-
loso trabaiho a respeito do proble-
ma é o Dr. Nelson de Figueiredo,
Chefe do Departarnento de Cultu-
ra Popular, da Secretaria do Tra-
bl..bo e Cultura Popular.

.Assim sendo, o Deputado abaixo

assiñado, corn o assentimento dos
Srs. Deputados, indica 'a Casa Se-
ja dirigido Oflcio ao Senhor Secre-
tärio do Trabalho e Cultura Popu-
lar solicitando a liberacao do ilus-
tre Dr. Nelson de Figueiredo, a fim
de que o mesmo possa articular a
realizacao de urn congresso sObre
a Estrada de Ferro Bahia-Minas
e o Pôrto de Caravelas, a realizar-se
na cidade de TeOfilo Otoni.

Sala das Reuniöes, 22 de abrj]
de 1966.

Salim Nacur - Florivaldo Dias
- Jorge Vargas - Joaquim de Me-
lo Freire - Wilson Chaves.

- A Cornissão de Trabalho.

REQUERIMENTO N.° 1.204

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

Os ilustres maestros, Srs. Otavia-
no José Fernandes e Lindolfo Cae-
tano dos Santos, veteranos da Po-
ucla lVtilitar, acabarn de compor
lêtra e melodia de uma peca a que
denominaram "Hino a Minas Ge-
rais".

Desnecessário ressaltar a eleva-
da sensibilidade musical dos dois
citados mestres, cujos nomes são
por demais conhecidos nas'rodas
artIsticas do Pals e responsãveis
por numerosas pecas de nosso re-
pertOrio.

Considerando que Minas Gerais
não tern urn hino oficial, parece-
nos oportuno urn movimento no
sentido de supnir esta lacuna, o
que poderá resultar na oficializa-
cão do trabalho dos maestros Ota-
viano José Fernandes e Lindolfo
Caetano dos Santos.

ssim sendo, fazendo anexar ao
presente lêtra e müsica da peca em
questão, requeremos, na forma re-
gimental, as providências da As-
sembléia Legislativa, através de sua
Mesa, no sentido da organizacão
de urn concurso para a escoiha da
müsica que será o Hino de Minas
Gerais, quando deverá a vencedora
sen oficializada. Sugerirnos. outros-
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aim, o entrOsameflt o da Casa corn arrôjO civico, sua marcante capa-
o poder ExeCUtiVo, para maior bri- cidade de renünCia e abnegacãO.SenhoreS DeputadoS. SOmente
lho do certame. Sala das ReufliôeS, 22 de abril de personalidades destemeroSas da es-tatura do Alferes da ConjuracãO Mi-
1966.ny Rabello - Geraldo QuintãO neira, forjadaS de fé e moldadaS
- Joao Lui.z de Carvaiho - Sousa no ago do mais lidimo altruismo,
e Silva.	 •	 são capazeS de tamanha heroicida

- A ComisSão ExecUtiva. 	 de e vislumbram, atrás dos horro-
o SR. PRESIDENTE - Corn a res patibulareS, alérn dos oprObios,

palavra o Sr. Nicanor Armando. dos escárfleOS e dos vitupérioS, as
o SR. NICANOR ARMANDO - glOnias exaltadaS pelas geracôes
- Srs. presidente e Srs. Repre- pOsteraS, e contemplam, corn intui-

sentafltes do Povo Mineiro. 	 tiva antevisão, o patibulo infamafl
SOrnente hoje nos f 01 possivel La- te transformarse num maravilho-

lan sabre a Semana cia Inconlidên so altar de liberdade, nurn fulgido
oráculo de adrniráveis inspiracöeS,

cia. que Deputado, filho da herál- nurn inviolãvel legado de civisrnlo.
dica e veneranda São João del-Rei, que mao, quals fontes vivas, desse
não podeniamos silenciar, na sema- dentar seus sucessoreS no tempo,
na em que, corn orgulho a vibracão, alentando-Os, guiando-OS, nortean-
se reverenciohl a memónia abnega- do-os.
da do AlfereS JoaqUim José da Sil- A vida humana, no breve perlodo
va. Xavier, por alcunha o Tiraden- que se evola do berço ao tUmulo,
tes, norne que exerce pnimazia no sern voltar-Se para Os valores irnor-
escruluio dos rnais altos valores hu- tais - a santidade, a virtude, o he-
manOS da Nação. 	

rolsmo - não passa de tecido mis-
Perpetrariamos desaire e omissäo tenioso de soirimento e de procis-

imperdoáVeis. A data magna de 21 são de adversidadeS e sacnifIciOs,
de abril deve constituir para todos esmaecendose, unexoravelmente,
OS 

sanjOa.neflSeS urn perene dIsti- nos enigmas sombrioS de uma se-
Co e civismo e, para todos Os bra- pultura.
sileirOs, uma legenda que enobrece 	 E TiradenteS, nurne tutelar da
e empolga. que a liçãO subli- Pãtria, compreendeU essa trágica
me do protornartir da Independêfl- e linda realidade - e valorizandO
cia do Brasil projeta o cunho da se, pela majestade de seu sacrifI-
perenidade e reflete inextinguivel cio e pela beleza de seu holocaUSto,
manancial de exemplos. 	 perenizOU-Se nos recônditos da

0 vulto histOnico do Alferes da conSciência nacional e torflOU-Se 0

InconfidöflCia agiganta-Se, 'a pro- ponto cêntriCo dos gloriosos fastos
porção que o tempo se escoa, qual de nossa histOnia.
montanha, majestosa e a.ltaneira, Horãcio, em famoso verso da ode
que mais se esplende e mais se "ad romanoS", proclamava que é
apruma, quanto mais distantes de- doce e honrOso morrer pela Pátnia.
la nos colocamoS. 	 Duice et decorum pr Patria mon.

Se evocarmos aquêles tempos 	 0 grande cisne quis, por assim
ominosos, se nos situarmos na ëpo- dizer, imortalizar a monte, quando
a em que vivera o Alfa;es Silva generosarnente aceita em defesa docXavier, se examinarmoS as leis e que temOs, no tempo, de ma ll s amo-

perquinirmoS os costumes e os des- ravel e caro - a átnia, por cujos
mandos do insaciavel mandonismO supremos anseios devemos sacni-
português, teremos compreendido ficar-nos ate 'a completa irnolaçãO.

O transbordaflte vigor cia seu idea- E corno nos fala, hoje, 'a alma,
lismo, a indestrutIvel fOrca de sua corn mats viva e redobrada inten-
devoção a Patnia, seu magnanimo sicJ.ade, a imperecIvel lição do bra-

I
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VO lider da Inconfidêncja Mineira.

A Pdtria deve ser 0 taberndculo
de nosso amor e de nosso culto e
esta Pátria est,remecida, por que
morreu o impávido Alferes de São
João del-Rei, quase se transforma-
ra, ha 2 anos atrds, pela nefasta
acao de maus filhos e de maus po-
liticos, nurn viveiro de agitaçOes
demagOgicas, num centro de im-
pulsöes exciusivistas, numa pra-
ca de conluios espürios e de conci-
lidbulos inomindveis.

Mercê de Deus, porém, quando
tudo parecia desolação, indiscipli-
na, desordem, insensatez e irres-
ponsabilidade; quando se entene-
breciam Os horizontes e as insti-
tuiçoes soçobravam; quando pen-
clitavam, insidiosamente, ate as
prOprias bases da constituiçao da
familia, da famflia que ë 0 funda-
mento indissolüvel da sociedade e
da Pdtria - eis que, gloriosa arran-
cada de nossas Fôrcas Armadas,
sustentdc.ulos da nacionalidade e
seu legitimo orguiho, abroquelada
na unanimjdade do sentimento po-
pular, - restaura no Pals a digni-.
dade e o respeito, contra os quais
agora se insurgem Os inconforma-
dos, os politicos afeitos 'a tdpida
atmosfera do poder e aos despri-
mores dos dias idos.

Que gnitem contra a redentora
Revoluçao de marco de 64. Pouco
importa. 0 que é imprescindivel d
que- não voltem ao poder aquêles
que tanto denegriram e enxovalha-
ram a Nação. A Revolução demo-
crática e anti-comunista de marco
de 1964, que evitou a cubanizaçao
do Brasil, ha de completar-se atra-
yes de medidas enérgicas e sanea-
doras.

A essência da liberdade não con-
siste em fazer o mal e permitir que,
em seu norne, se consumam e se
perpetrem os mais ignObeis aten-
tados 'a moralidade administratiya
e que o vIcio aviltante medre 'a sua
sombra.

Não! A liberdade nao reside na
tolerância ao mal e na indfferença
'a ignominia. E apenas urn sinai

de liberdade adulterada e defornia
da pela malicia humana. Eis por
que pregamos a adocão de medidas
rigorosas, que tanto escandalizarn
os energümenos que pretendem a
ilimitada liberdade como cobertura
para suas vidas de ambiçOes as
mais desregradas, certeza de im-
punidade e uma existência de na-
babos e de regalos it sombra cO-
moda do poder.

0 Govêrno do Marechal Caste-
lo Branco, que emergiu de urn mo-
vimento armado como expressão de
esperanca e signo de austeridade,
que busca, por todos os rneios, o
bern da Pãtnia, não deve permitir
se percam, em futuro prOxhno,
seus esforcos idealistas e as con-
quistas de uma politica retilinea.
0 povo brasileiro d generoso, pa-
cifico e nobre, rnas, nos longos de-
cênios de que chamarlarnos de es-
poliação psIquica, corroeram-ihe as
entranhas, deformaram-ihe a capa-
cidade de julgar, obliterararn-ihe a
razão, mistificaram-no corn entor-
pecentes demagogicos sempre 'a
mao dos politicos profissionais. No
memento, ë cornpreensivel e ate
perfeitarnente escusável a impopu-
laridade efêmera do govêrn fede-
ral, que não ministra sedativos,
como seus antecessores, e busOa a
ablucao de turnores malignos que
minavam e comprornetiam a san-
tidade do organismo social e po-
litico de nossa Pátnia.

o povo, acostumado 'as mirabo-
lantes ostentacoes demagOgicas, res-
sente e sofre, no momento, as dores
dessa politica que quer erradicar
a causa dos males e não apenas
acobertar seus efeitos e iludir o
povo e trair-ihe a confianca em
proveito de iiiterêsses subalternos,

A Revolucao ainda não desen'ipe-
nhou o papel histOnico que lhe foi
outorgado.

Constitui, pontanto, imperativo
inarredável, no momento, forrar-se
o Presiclente Marechal Castelo Bran-
Co de major energia e não permitir
que os trânsfugas, ontem banidos
do poder, pelas portas da frente,

voltem, 'a socapa, pelos fundos, e,
furtivamante, se apossem do p0-

der.ao pode o GovêrnO Revolucio-
nário divorciar-se da palpitante
realidae e distrair-se das afliçöes
da quase totalidade do povo bra-
5iieirO - que não mais resiste 'a
carestia e ao drama do alto custo
de vida. CumPre, pois, ao Govër-
no da União intervir mais eficiente-
mente na vida econOmica, a I irn de
impedir abusOS, disciplinar a po-
tëncia do capital, punir as dege-
nereSCeflcs da competicãO econO-
mica, impulSiOflar a producao, me-
ihorar as condicôeS de vida do p0-
vo que se deli-nba e aniquila, sem
estimUlo e sem onde trabaihar, e
afastálo, enfim, do aguilhão da pe-
nüria extrema.

Em hipóteSe contrdria, 0 prOnun-
ciarnento das urnas nos prOximos
pleitos serd, sem düyida, melancO-
lieU para a Revolução que serd ba-
tida e assistirá ao fenômeno humi-
ihante de as urtigas desterrarem
as rosaS.

o que urge, pois, C a continuida-
de da Revolução, corn uma econo-
mia policiada e uma filosofia poll-
tica - que complete a reabilita-
ção da vida püblica, evitando o
triunfo dos movimentos revanchis-
tas e das fOrcas de desagregacão.

o que urge e recuperar, sem tar-
danca, o pals, econOmica e finan-
ceiramente - e aprimorá-lo nas
instituicCeS politicas para assegU-
rar a felicidade do poyo.

preciso que o Presidente Caste-
10 Branco e as FOrças Armadas,
que sempre foram entidades de vi-
gilância, de ordern e de segurança
do povo, convencarn-se dessas ver-
dades enquanto C tempo e adotem
providencias adequiadas, preferen-
temente no domlnio econOmico, 'a
obra redentora da Revolução de 31
de marco, protegendo-a tambCm
contra o vandalismo dos incapazes
de esforços pelo bem-comum -
que não compreendem os milagres
do patriotisrno e da M.

Respiramos uma atmosfera cheia
de penigos e de inquietacöes para
nossa combalida naciorialidade. E
escorregaremos para as brumas do
desconhecido, se Os honrados mi-
litares e estadistas de devocao de-
sinteressada, como Milton Campos,
não ajudarem, corn decisão e fir-
meza— e não prestigiarem unis-
sonamente - o Presidente Mare-
chal Castelo Branco.

0 povO sente cansaco e enjOo pe-
10 espetCeulo deprimente das ma-
quinacães e das incompatibilidadeS
de urna poiltica inveterada que tao
duramente yem perturbando a paz
coletiva.

Não se pode construir a grandeza
de uma Pdtria sObre a incompreen-
são agressiva e sObre o Odio parti-
dário. A politicagem deletCnia, es-
tCril e sem honizonte, tern ofereci-
do Os maiores embaracos ao pro-
gresso do Pals.

Que as forcas militares, 'as quais,
tantas vêzes, em momentos de cri-
ses assoberbantes, confiaram-se as
diretri.zes da yida nacional, não
permitam que desleais brasileiros,
despreparados para a vida püblica,
sem abnegacão pela coletividade,
malbaratem, adulterem e corrom-
pam Os tesouros amealhados pela
Revolucão de 1964.

Não sej amos imprevidentes, mi-
iltares do Brasil. Não se deixem
envolver por politicos que, por con-
veniências particularistaS, transf or-
maram-se em pregoeiros de urn am-
biente de escunidão, de desequili-
brio, de descontentamento do povo
e de desprestigio ao Govêrno Re-
volucionánio - Evitem, corn seu
acrisolado patriotisrno e sentimen-
to de solidaniedade, o desespêro e
a impaciência do povo, que não de-
seja agitação e quer ardentemente
livrar-se desta hora tormentosa que
estarnos atravessando - Militares do
Brasil! Salvem a Pdtria - Livrern-
na da tirania dos ambiciosos e
aventureiros exploradores da an-
güstia do povo, fazendo, para tan-
to, reviver em seus espIritos a cha-
ma de libertacão que iluminou a

q
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vida e o martfrio glorios0 de Ti-
radentes!

Ainda da Tribuna, Sr Presiden-
te, apresento a Casa a seguinte In-
dicação:

INDICAçA0 N.c' 1.088

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

0 Deputado signatário desta, na
forma regimental, requer a V. Exa.
digne-se de, apOs manifestação do
Egrëgio Plenrio, enderecar aos
Exmos. Srs. Governador do Es-
tado, Secretário da Fazenda, Se-
cretário de ComunicaçOes e Obras
PiThlicas e Secretárjo do Interior
- Indicação no sentid 0 de se ii-
berar a verba destinada a repara-
coes da cobertura do ediffcio Fo-
rum "Carvaiho Mourão", na cidade
de São João del-Rei.

Sala das Reuniôes, em 22 de abril
de 1966.

Nicanor Neto Armando - Bene-
dito Xavier - Gerardo Grossi -
Florivaldo Dias Maurlijo Cam-
braia - Geraldo Quintão - Alvi-
mar Mourão.

Justificativa: - Em precarfssirnas
condiçöes encontra-se a cobertura
do prëdio onde está instalado o
Forum "Carvaiho Mourão", na ci-
dade de São João del-Rei. Se não
se proceder agora aos serviços
de sua restauraçao, ocorrerá a im-
possibilidade dos trabaihos foren-
ses na ëpoca chuvosa, o que provo-
cará sérios transtornos àquela mo-
vimentada Comarca.

A verba destinada a êsses traba-
ihos jd se acha consignada em lei,
bastando apenas sua liberaçao. Es-
tamos certo de que as altas auto-
ridades acima mencionadas não se
eximirão de recomendar as incUs-
pensdvejs providências para a rea-
lização das citadas obras.

Sala das Reuniôes, 22 de abril de
de 1966.

Nicanor Armando
- A Comisão de Finanças.

16

REQUERIMENTO

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

Os Deputados abaixo assinados
requerem a V. Ea. urn voto de
aplausos corn o Exmo. Sr. Dr.
Luiz Roberto Veiga de Brito, DD.
Diretor do Departament 0 Nacional
de Obras de Saneamento do Minis-
terio de Viação e Obras Püblicas,
pela intensificacão das obras de
protecao a cidade de Aimorés, con-
tra as enchentes do Rio Doce, ago-
ra corn o atêrro do cais em ritmo
acelerado.

Sala das Reuniôes, aos 22 de abril
de 1966.

Florivaldo Dias - Nicanor Ar-
mando - Martins Silveira - Ge-
rardo Grossi - Odilon Rodrigues
- Alvimar Mourão

Justificatjva: - As obras do cais
de Airnors são devidas a atenção
do saudoso Presidente GetüLio Var-
gas ao pedido feito pelo Prefeito
da época e, dado o reconhecimento
de sua necessidade, tiveram inicio
em 1953. Dado o seu volume e ex-
tensão e a carência de recursos, fo-
ram executadas corn verbas anuais
modestas e daf não terem ainda
sido concluidas. Deve-se, todavia.,
o seu iniclo ao ilustre, digno e de-
dicado Engertheiro, Dr. Camilo Me-
nezes, ex-Diretor daquele importante
Departamento, que contou corn os
esforços de outro não menos ilus-
tre.Engenheiro, o Dr. Roberto Via-
na, DD. Chefe do Distrito do E.
Santo, corn sede em VitOria, Os
quais, enfrentando as dificuldades
da ëpoca, estudaram, projetaram e
deram inicio as importantes obras
que, embora não term.inadas, ja
tern prestado por vdrios anos con-
secutivos os servicos para que fo-
ram projetadas: proteger a cidade
de Aiinorës contra a füria das
dguas do caudaloso Rio Doce.

E a população da cidade ja teve
ocasião de assistir, do alto do cais,
a mais de 80 centImetros de altura
sôbre o nivel da Cidade, a enchen-

tes que, em outras épocas, a pos
em panico, fazendo-a correr para
os morros e se abrigarem nos edi-
ficios mais altos da Cidade.

E ao prestarmOs esta modesta ho-
menagem justa ao atual Diretor,
desej amos estendê-la aos demais
piretores que o antecederam e apro.
veitar 0 ensejo para pedir os me-
lhores esforcos, para que a obra
continue no ritmo em que a vi sen-
do executada em minha ültima visi-
ta a Aimorés, para que possamos
inaugurä-la ainda no atual Govêr-
no Castelo Branco, tendo como seu
Ministro de Viacão e Obras Pñ-
bljcas o eminente Marechal Juarez
Távora, aos quais estendemos a
nossa homenagem.

Sala das Reuniôes, 22. de abril
de 1966.

Florivaldo Dias.
- Publicar.
0 SR. PRESIDENTE - Tern a

palavra o Deputado João Navarro,
orador prèviamente inscrito.

0 SR. JOAO NAVARRO - Sr.
Presidente, Srs. Deputados.

No pequeno municipio de Paiva,
nos Ultimos anos, temos assistido
aos mais diversos e diferentes epi-
sOdios, no que diz respeito as opi-
niOes divergentes dos que militam
naquela cidade.

Ainda ha pouco tempo, esta Ca-
sa teve noticia cia que urn dos che-
fes politicos daquela localidade, nu-
ma madrugada, havia feehado as
portas da Câmara Municipal, a firn
de impedir a entrada. dos vereado-
res, no dia seguinte, para a reunião
marcada.

Naquela oportuniclade, ainda no
govêrno passado, pediamos ao en-
tao Secretário de Segurança Pñbli-
ca as providências necessdrias.

E virnos aquêle politico ter de
voltar atrds na sua deliberação, pa-
ra que fôsse respeitado o direito
dos vereadores daquele municiplo.
Na atual Sessão Legislativa, assis-
timos agora a outro ato de des-
mando de determinados politicos
daquela cidade mineira,

A Cârnara Municipal, reunindo-se
corn nümero insuficiente de verea-
dores, aceitando urna decisão que
contrariava os dispositivos do Re-
gimento daquela casa, resolve de-
cretar 0 "Impeacheament" do Pre-
feito Municipal, Sr. Jair Toledo de
Faiva.

Tudo havia sido combinado e tra-
mado contra aquele Prefeito que
então se viu obrigado a valer-se
da Justica, a fim de que pudesse
vir a ser reintegrado no cargo para
o qual foi eleito pelo sufrãgio do
povo daquela cidade. 0 Prefeito
Jair Toledo de Paiva, mostrando-se,
naturalmente, indignado corn aque-
la medida arbitrdria por parte dos
vereadores de sua cidade, impetrou
o indispensdvel mandado de segu-
ranca que veio a ser apreciado pelo
Juiz de Direito da Comarca de Bar-
bacena. E au, corno era de se es-
perar, e corno não poderia deixar
de acontecer, aquela autoridade ju-
diciria determinou, de imediato,
que o Prefeito voltasse as suas fun-
goes naquele municipio mineiro.

E preciso, Sr. Presidente e Srs.
Deputados, que de uma vez por
tOdas seja colocado urn paradeiro
naquelas movirnentacöes a que fre-
qUentemente aquêle rnunicipio estd
a assistir, provocadas por parte de
determinados politicos que, haven-
do sido derrotados nas urnas, não
compreenderam que devem respei-
tar o resultado das mesmas.

Os tempos mudaram e d preciso
que seja aceita a decisão do povo.
Conseguiu, assim, o Prefeito do Mu-
nicIpio de Paiva., nosso companhei-
ro Jair Toledo, aquela decisão que
nOs todos esperavarnos, e que ihe
foi dada pela Justica. E e por isto
que na tarde de hoje ocupamos
esta Tribuna para solicitar a Assem-
bléia de Minas que vote uma medi-
da de aplauso ao povo daquele mu-
nicIpio, na pessoa de seu Prefeito,
em face da reintegracão, em face
da sua volta b, frente da Prefeitura
daquele Municipio.

Corn estas palavras, deixo aqui a
satisfação da maioria do povo de

AL
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Paiva corn que viu retornar it fren-
te de seu Municipio aquele quo
para ali foi mandado pela vontade
expressa de seus conterrãneos.

Na oporturiidade, apresentamos it
Casa o seguinte Requerimento:

REQUERLMENTO

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

Peco a Vossa Excelência, ouvida
a Casa e assentindo esta, se digne
de determinar a inserção na Ata
dos no s s o S trabaihos de hoje
de urn voto de congratulaçöes ao
altivo povo do Municipio de Paiva,
na pessoa de seu digno Prefeito,
Sr. Jair Toledo do Paiva, pela sua
reintegração no cargo, ern Virtu-
do de sentenca liminar concedida
em mandado de seguraca por êle
impetrado contra a decisão da Ca-
mara do Vereadores daquele Mu-
nicjpio, ao Dr. Newton Fonseca,
M.D. Juiz de Direito da Comarca
do Barbacena.

Dêsse voto do congratulaçães pe-
ço dar ciência ao interessado.

Sala das Reimiöes, 20 do abril
de 1966.

João Navarro - Wilson do Paiva
- Valdir Melgaco - Waldir Mora-
to - Paulino Cicero.

Justificativa: - Em data de 11
do corrente mês de abril, a Cãma-
ra Municipal do Paiva reuniu-se ox-
traordinàriamente para apreciar e
julgar as conclusôes de uma Comis-
são Parlamentar do Inquérito por
ela prOpria instituida. Tais con-
clusöes apontavarn 0 Prefeito como
iricurso na prãtica de irregularida-
des. Afinal, foi votado o "Impeach-
ment" do Prefeito.

Estarrecido e ind.ignado, o Pro-
feito Jair Toledo de Paiva imp'?-
trou contra essa decisão mandado
de seguranca ao Dr. Newton Fon-
seca, MM. Juiz de Direito de Bar-
bacena, fundamentando o seu pe-
dido nos seguintes argumentos:

a) - A Câmara Municipal de Pai-
va näo tinha competência para

constituir uma Comissäo Parla-
mentar de Inquerito;

b) - Os fatos que determinaram
a sua constituição eram inteiramen.
te inverIdicos;

c) - Sua decisão final contraria-
va 0 Regimento Interno, eis quo
sendo a Câmara composta do 9
(novo) edis, 8 foram os Vereado-
res quo comparecerarn a sessão ex-
traordindria e a votacão final apon-
tava 4 a favor do impedimento e 3
contra, quando êsse impedimento
so poderia sor decretado so con-
tasse pelo menos corn 5 votos a fa-
vor, ou seja, a decisão deveria ter
sido tornada pela ma.ioria absoluta
dos seus membros e não dos Verea-
dores presentes.

0 ilustrado Juiz do Barbacena,
acolhendo o pedido do Prefeito Jair
Toledo de Paiva, determinou, limi-
narrnente, a sua reintegração no
cargo do Prefeito do MunicIpio de
Paiva e estamos certos de que a
Justiça, ao apreciar o rnérito do
mandado de segurança por êle im-
petrado, doterrninard a sua reinte-
gracão de'finitiva no cargo de Pro-
feito, pois, sO assim será rostabe-
lecido o impOrio da Lei e da Jus-
tica.

João Navarro.

COPIA

O Dr. NEWTON FONSECA,
2.1 Juiz do Direito da Comarca
do Barbacena, Estado do Minas
Gerais, etc..
Manda os oficiais do justiça do

juizo quo, em cumprimento dêste
e a requerimento de Jair Toledo
do Paiva, conforme Mandado do
Seguranca q u e so processa por
êste Juizo e cartOrio do 1. 9 Oficio,
procedam a manutenção lirninar do
Suplicante no cargo de PREFEITO
MUNICIPAL d0 Municipio do Pai-
va, para o qual foi nomeado, digo,
foi eleito em 1962 e diplomado aos
12 do dezembro do rnesmo ano,
permanecendo o mesmo no exercI-
do de seu cargo ate que outro con-

vencimento revogue a decisão dêste
JuIzo. Cumpra-se.

Barbacona, 18 de abril de 1966.
Eu, Ana de Azevodo Coutinho, ti-

tular do CartOrio do 1.0 Oficio Ju-
dicial e Notas - Titular Ana Ma-
ria do Azevedo Coutinho; Substi-
tuto - TarcIsio Nascimento Olivei-
ra - Barbacena - Minas.

CERTIFICAMOS QUE, em cum-
primeiro ao mandado rotro, dirigi-
mo-nos a Cidade do Paiva, desta co-
marca do Barbacena, Estado do Mi-
nas Gerais, na Prefeitura Municipal
daquelo Municipio e, aI, irnitimos
O Sr. Jair Toledo do Paiva, Prefei-
to do MunicIpio daquola Cidade,
conforme se ye do auto retro.

0 referido é verdade, do quo da-
mos fé:

Paiva, 19 do abril do 1.966.
Geraldo da Silvoira - Oficial do
Just,ica. - Alfredo Alves da Cruz -
Oficial do Justica.

COPIA

Auto de Irnissão de Posse
Ano do Nascirnento do Nosso Se-

nhor Jesus Cristo, aos dezonove
dias do rnës de abril do mesmo ano,
em cumprimento do mandado retro
dirigimo-nos a PREFEITURA MU-
NICIPAL da Cidade do Paiva e, aI,
ou, Oficial do Justiça abaixo assi-
nado, corn Alfredo Alves do Cruz,
tambOm Oficial do Justiça, imiti-
mos na posse mansa e pacifica o
senhor Jair Toledo do Paiva - Pre-
feito do mesmo Municipio - con-
forme determina o Mandado do
M.M. 2.9 (segundo) Juiz do Direi-
to da Primoira Vara da Comarca
de Barbacena, Estado de Minas Ge-
rais, conforme determinou o man-
dado. Eu, Geraldo Silveira, digo,
eu, Geraldo da Silveira, Oficial de
Justica, servindo corno Escrivão da
DiligCncia, datilografei e assino corn
Alfredo Alves da Cruz, tambOm Of i-
cial do Justica, e corn o imitido, 0
Prefeito Sr. Jair Toledo de Paiva.

Geraldo da Silveira - Oficial de
Justica

Jair Toledo do Paiva - Prefeito
Municipal.
Alf redo Alves da Cruz - Oficial
de Justica.

(firrnas reconhecidas polo CartO-
rio do 3.0 Offcio-Barbacena).

- Publicar.
O SR. PRESIDENTE - Tern a

palavra o Sr. Deputado Athos Vi-
eira do Andrade.

O SR. ATHOS VIEIRtA DE AN-
DRADE - Sr. Prosidente, Srs. Do-
putados.

Fazendo desta a real Tribuna Po-
pular, dosojo dar corthecimento a
Casa do uma carta por mim reco-
hida, a propdsito da noticia voicu-
lada pela imprensa do que o ilus-
tre Senador Milton Campos não

aceitaria a indicacão do seu nome
como candidato ii Presidência da
Repüblica. Estd a carta vazada nos
seguintes têrmos:

"Belo Horizonte, 19 de abril de
1966.
Mui caro Deputado Athos Vioira

do Andrade:
Saudaçóes parlamentares:
Montanhês tal qual você, caro

Deputado Athos, sigo aquela regra
do mineiridade sOcio-jurIdica, quo
ensina:

"os abusos não justificarn a ex-
tincão do uso"...

Jd me prostou 0 talentoso par-
lamontar mineiro a ma.is valiosa
colaboracao, quo rocebi na minha
modesta Vida pUblica, isto 0, tovo
coragem, civisrno e brasilidade pa-
ra ler, nessa augusta AssornblOia,
certa c?rta por rnim anteriormente
enderecada a outrem, por êste e
por outros represontantes do povo
mineiro, todavia, dovolvida ao re-
metente, independentemonte de
"AR-postal".

Renovando-Ihe o meu sonsibiliza-
do agradecimento, ouso pedir-ihe
nôvo favor, quer dizer, so tal soli-
citagão não constituir abuso do sua
amabilidade o tolorància, do qué,
do quando em quando, reivindico
fazor moderado uso.

0 nosso caro matutino Associa-
çlo "Estado do Minas", em sua edt-

II
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Qw-

cão de sdbado (23), divulgou, sob
manchete da primeirapágina, a no-
ticia de que Milton Campos recusou
fôsse seu nome arrolado a lista de
candidatos a Presidência da Repü-
blica, que seria ou serd oferecida
a Convencão Nacional da Arena.
dentro nos poucos clias que aI vêm.

De modo algum me surpreende-
ram a recusa e respectivos motivos
que a ela dão fundamentos por
parte dêsse notdvel coestaduano
nosso e grande brasileiro, porque
gozo de suspeição e impedimento
para falar a respeito dêle, de vez
que, desde 1956 (quando me inscre-
vi, enfrentei e me classffiquei em
concurso para Assistente JurIdico
dêste Estado), acho-me licenciado
do escritOrio de advocacia de Pedro
Aleixo onde a êste e äquele, a am-
bos, tive a honra de servir por au-
xiliar, desde o 3•0 ano do curso de
bacharelado, feito no antigo e sau-
doso edlihicio da Praca "Afonso An-
nos".

Sem embargo dos fundarnentos
morais em que pOs a recusa de
seu nome a lista que será submeti-
da por mim a ansiada Conven-
cão, reputo de conveniOncia para
a paz e a tranquiLidade de nossa
infeliz Pátria ser no norne do mi-
neiro e senador nacional (porque,
não obstante eleito por Minas, ser-
ve por cultura e vocacão filosOfi-
cas a todo o Brasil) recusante ob-
jeto de tOda sorte de exames, "an-
ranjos e cobinacOes" (tema mate-
mdtico-algebnico e não eleitoral), id
porque ca:be aos convencionais a ta-
refa de escoiher 0 meihor entre Os
bons, já porque a lista de candida-
tos noticiada pela imprensa ficou
longe de ser populosa, ao contrdrio,
a quern de baldia, muito menor do
que a de cassacão de mandato de
Deputados Federais, cuja 2. "edi-
zione" espero desde "31 de marco
de 1964".

Vou mais longe, Deputado Vieira
de Andrade: - da lista de nomes de
candidatos a Presidência cia Repd-

blica a sen submetida a Convenção
Nacional da ARENA sO figuram pes-
soas que presumo respeitáveis
(presunçao 0 antOnimo jurIdico de
convicção), ja porque as não co-
nheço nern pessoalmente, nem do
referéncias, jd porque, decepciona-
do, aos 18 anos, corn a "Revolucao
do 30", fiquei corn PEDRO DE TO-
LEDO KLINGER na "Constitucio-
nalista de 32 2, edição que so não
triunfou porque Minas e o resto do
Brasil trairarn São Paulo?!...

De então para cd, passei a votar
o meu desprêzo aos pseudo-esta-
distas desta infeliz terra de "mes-
ticos irigoverndveis" (LE BON, GUS-
TAVE) e, polo tempo afora, presen-
ciei a "alforria de 34", (Constituj-
cão), o emplacarnento da "Polaca de
37", o frustrado "28 do outubro de
45", a atual seduzida e permanente-
mente violada Constituicao Vigend-
na de 46, o retôrno - do chefe "p0-
lac6filo" e seu pessoal de copa e
coziriha, etc., etc.

Na0 vale a pena enumerar pes-
soas e fatos politico-eloitoreiros...

E, assim, comparecendo a elei-
çOes gerais e plebiscito apenas pa-
ra não ter outras divergências corn
o fisco da União, não votando em
brancos, nem em pretos, netn em
"negroes", apenas sulragando em
favor de Deputados Federais (ALEl-
XO e estadual (TAVEIRA), não
tendo podido comparecer, por mo-
lOstia, ao pleito em que foi triun-
fante o "tal d:a RENINCIA', quo
nos conduziu, por adicao, multipli-
cacao e ponteciação ao caos, que
teve pon interrupção de cena tea-
tral rocambolesca o surto sedi-
cioso de "31 de MARCO DE 6411,
chego, agora, a abril do 66 e, das
esperanças quo nutria do Ultimo
movimento do rebeldia, por consi-
derd-lo redentor, já me estou arro-
pendendo do tudo o que "liz e
aconteci" em Rio Piracicaba (ondo
morava e moro), pois, ao quo so
depreende da esquemada sucessão
"do Venerando Presidente Castelo

Branco (0 ünico Presidente de Re-
püblica, que me provocou intcrês-
se de cumpnimentá-lo, coisa quo o
fiz scm convite e scm embargo do
bloqueio policial, militar, nessa au-
gusta AssemblOia), da lista ostensi-
va de candidatos a sucessão do
'ciesempenado cabra cearense" sO
percebo certa coisa trernendamen-
to angustiadora: - a Gonvenço da
ARENA serd transformacia em nO-
vo "Colosseo" (Coliseu), mediante a
exibição de gladiaclores uniformi-
sados do COsar, Crasso e Porn-
peU...

Dc duas, uma:
alfa) - ou Os convencionais su-

gerern ao Congresso Nacional a
prorrogaçäo do mandato cia Castel0
Branco, ate 1970;

beta) - ou se acrescentem, os-
tensiva e a contra gOsto dos ora
apontados, Os nomes de Milton
Campos e Benedito Valadares. para
Presidente e Vice-Presidente ca P-
püblica), dois autênticos 	 jirOS
de Minas Gerais"...

O resto (quo 0 o na" irnportan
te) cabo aos glonio''5 Exercito, Ma-
ninha, Aerond,,Ji:ca e PolIcia Mfli-
tar do Mir- Gerais. Os militares
da ativ da resorva retornam aos
sei'- quantOis e lares, para a ga-

.1antia do pleito, da posse e da ad-
rninistnacao dos eleitos, para que
a cornupção e a subvensão conti-
nuem em exIlio.

Em sIntese, como dinia Antonio
TOmes, o povo brasileiro jd estd
corn o picud cheio do "picaretas"
e picaretagem.

Atenciosa e cordialmente
(a) Roldão de A.lmeida.
O SR. PRESIDENTE - Tern a

palav.ra 0 Sr. Deputaclo Waldorni-
ro LObo

O SR. WALDOMIRO LOBO - Sr.
Presidente, Srs. Deputa.dos, vie ouvi
ontem, pela TV Belo Horizonte,
Canal 12, uma noticia a respeito do
Sr. Secretdnjo da Sadde, dizendo
que inümeros Deputados estão des-
gostosos corn aquele titular, o Pro-
fessor Mendonca. Mas, dêsses mu-
xneros Doiutados, o unico citaclo foi

o Deputado Waldorniro LObo. Dis-
scram que eu tive uma dliscusSo
corn o Secretdrio em sell Gabine-
La por não tar resolvido alguns pro-
blames. Não desejava, Sr. Presi-
denite, tratar dOsse assunto, mas
se ha urn Deputado que tern uma
grancie adrniração pelo atual Se-
cretdrlo de Saüde, C OsLo modesto
Dcputado qua agora estd nesta Tn-
buna. De fato, tive urna discussão
corn o Sr. Secretcirio de Saddo,
mas resolvj o problerna na hora e
depois polo telefone. 0 desentendi-.--
mento não foi cliretamente cony)'
mas corn uma funcionãria ,, re
cebeu do Secrotcinio a amen-
to urn tanto nispidc1ThS 0 caSO
fol nesolvido. Nfr e verdade quo
eu esteja em- m Inc. do outros
Deputadosemi0 campanha con-
tra iial Secretarlo de Saude;
netr0, consideno-o born
eëretdnio, que vem promovondo

uma boa administração. Felizes de
nos so todos os Secretánios do atual
Govêrno fOssem como o Secretánio
de Saüde. Depois dêsse incidente,
o atual Secretánio ja resolveu vá-
nios pnoblemas meus, scm o meu
comparecimento a seu gabineto.
Para ovitar confusOes, inch hoje
ao seu gabinete dan a mao a pal-
matOria. Pica, portanto, esclanoci-
do que nada existo entne mim e o
atual Secretcinio da Saüde, pessoa
quo muito admiro.

Tenho cniticado bastante 0 Scene-
tcinio do Abastecimento, quo foi
aqui defendido polo Deputado Set-
te de Banros, corn a afirmação de
que o Secretdnio do abastecimento
era honesto. Ora, eu não disso que
S. Exa. era desonesto; disse que
era inoperante. A irnpnonsa tarn-
bOrn concorda comigo. 0 "Didnio
de Minas" do domingo, dia 17, pu-
blicou urn artigo cujo titulo 0:
"TnOs Secretcirios Marcados Para
Cain", que diz o seguinte:
TRIES SECRETARIOS MARCADOS

PARA OAJIR
Baixo rendimento do trabalho po-

dená levar o Sr. Israel Pinheiro a
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trocar Os Secretários de Agricultu-
ra, Abastecimento e Viacâo. Essa
inforrnacão vem de setôres do ex-
PSD e revela que 0 Sr. Israel Pi-
nheiro estd aborrecido corn a irn-
produtividade das três Secretarias
e descompassarnento no setor de
pianos. A Secretaria de Agricultu-
ra, conforme comprornisso de cam.-
panha do Sr. Israel Pinheiro, seria
dinamizada e rearticulada para re-
cuperar sua forca de trabaiho, mas
nada foi feito ate agora pelos téc-

icos, funcionários e o próprio Se-
Evaristo de Paula. Dal a

POSslk.ld de uma mudança.
Quanto Secretarias de Viaçâoe Abastecime 	 estaria havendoproblernas poht1 	 pOlS Os doissecretarios sao do 	 Além denao estarem rendendo o Sr.

Israel Pinheiro esperava, 6, SrsLima Barcelos e Feliciano
são ligados a esquemas politicos do
MDB. Lima Barcelos é indicação
do Deputado Federal Milton Reis
e o Sr. Feliciano de Oliveira solu-
cão de setores extremados da ban-
cadaestadual: Sette de Barros e
José de Castro Ferreira.

Eu ignorava que houvesse essa
dissidência entre o Govérno e .o
atual Secretário de Abastecirnento.

le, infelizmente, nacla está fa-
zendo. Feijão estd a Cr$ 800 o quilo
e o atual Secretdrio não se preo-
cupa em buscar feijão em outro
lugar qualquer para fazer concor-
rência a êsse comércio desonesto.
A came também val subir de pre-
go. Daqui a pouco, o feijão sera
vendido as düzias.

le está apenas imitando o ou-
tro Id de dma. Esta crItica não é
minba, não sou eu quem a fax, mas
é uma critica de todo mundo. Co-
mo a critica que surge agora: exis-
te o livro "Olhai Os Lirios do Cam-
p0", de Erico VerIsshno. Sal ou-
tro livro agora, corn o nome de
"Olhai o Lirismo do Campos" . Vão
ser vendidos "Bulhöes" de exem-
plares. Esta é uma critica que o
povo faz, procurando, assim, desa-

bafar suas mdgoas, escrevendo em
tOda a parte a respeito e critican-
do êsses dois Ministros do Govër-
no. Eu, como representante do po-
vo, não posso dizer que o Secretd-
rio de Abastecimento devia chamar
Secretdrio do "Planeja-aumento",
e é 0 que êle está fazendo. Vêm
dizer-me que êle d honesto. Mas,
meu Deus, eu não disse que èle
seja desonesto. E - isso 'ndo inte-
ressa. No homem pUblico, como
em qualquer urn, honestidade não
d virtude; d obrigação. Eu apenas
disse que S. Exa. queria construir
outro mercado, antes de abastecer
Os que existem e estão vazios. De-
pois de abastecer Os que ha, pode
construir quantos quiser. Agora,
construir num terreno determina-
do de urn Deputado Federal, d que
não pode. 0 Deputado não tern cul-
pa. Quer urn born negOcio. 0 ter-
reno é dêle. 0 que nOs querernos

ver reuniôes corn Os donos das
quit5 para saber qual o con-sumo 5 anal de tornates, a urn
de prornovb ,o abastecimento das
quitandas. 0 queremos e pro-
mover vendas por '--egos mais bal-xos, pOls isso e 0 quo sta interes-sando ao povo, nesta horA drama-
tca da vida nacional.

o SR. PRESIDENTE - Com
palavra o Sr. Cicero Dumont.

o SR. CICERO DUMONT - Sr.
Presidente, Srs. Deputados.

O "Didrio de Minas", da semana
passada, publicou uma nota, dizen-
do: "0 Tribunal de Contas da pre-
juizo de mithôes ao Estado".

O egrdglo Tribunal, tomando co-
nhecimento da noticia, e por näo
ser a mesma procedente, mandou
ao redator daquele Orgão o ofIcio,
no qual demonstra que n5o eThia
ao Tribunal de Contas resolver o
problema.

Fol votada, aqui, uma Lei abrin-
do crddito especial para •permitir
ao Estado entrar corn sua contri-
buicão no convênio assinado coin
a StJDENE, USA ID e corn o Minis-
tério da Educação, para melhora-
rnento d0 ensino primdrio 1 no Polj-

gono da Sêca. 0 Secretdrio da Fa-
zenda sO encaminhou o expediente
necessário ao Tribunal de Contas
agora em marco déste ano, qundo
o crédito ja estava venciclo. Estan-
do 0 prazo jd esgotado, não podia
ser utilizado 0 crédito, de vez que
foi aberto em 65. 0 prOprio Se-
cretdrio da Fazencla, ao encarninhar
o expediente ao Tribunal, levantou
Odvidas quanto a possibilidade de
o Tribunal registrar êste expedien-
te. Em face dSste obstdculo legal,
flão podia, na verdade, aquela Co-
lenda COrte superar a dificuldade.
O que cabia aU Tribunal foi, exata-
mente, o que fez: prirneiro, retificar
a notIcia, per não ser exata; não
permitir que o pUblico tenha uma
impressão diferente do que é, real-
mente, aquele Orgão; em segundo
lugar, o Tribunal cornunicou ao
Sr. Secretdrio da Fazenda a im-
possibilidade legal. Pox outro la-
do, tendo 0 Presidente do Tribunal
dado conhecimento das dificUl-
dades, procurei o lider do Govêr-
no, a quem expus os -problemas,
tendo S. Exa. prornetido que to-
maria as providências para prorro-
gar aquele crédito e estd corn seu
prazo vencido.

Assirn, segundo informacôes do
lider do Govêrno, a Mens-agem de-
ye entrar, nesta Casa, dentro de
48 horas.

Em vista disto, Sr. Presidente,
faço esta retificacão a respeito do
noticidrio do "Didrio de Minas",
corn os esclarecimentos necessdrios
para restabelecer a verdade sObre
0 episOdio.

Para, melhor esciarecimento do
assunto, Sr. Presidente, dou como
lido o expediente que se encontra
em minhas mãos e quo passarei it
taquigrafia, fazendo urn a pêlo a
imprensa para que faça esta reti-
ficação, nào tinto como urna ho-
menagern ao Tribunal de Colitas,
mas como homenagem aO Instituto
de Informação a Opinião Püblica.

(A matdria que o orador solici-
tou fôsse consiclerada como lida é
a seuinte),

PRESTAcAO DE CONTAS
Minas estd para perder milhôes

de urn convénio corn a Alianca pa-
ra o Progresso, porque 0 Tribunal
de Contas não registrou, no tem-
po prOprio, uma lei de crddito pa-
ra o Estado participar do acôrdo.
Tao importante quanto o diiiheiro
em si d a sua destinação: obras
de educacão na area mineira do
Foligono da Sêca. 0 Tribunal jã
explicou, mas não convenceu defi-
nitivamente. Não era posslvel re-
gistrar a lei, que é de dezembro de
1965, porque isso não se faz em viii-
te dias. 0 processado deveria estar
pronto ate janeiro para o dinheiro,
dOlar originhriamente, ser libera-
do. 0 Tribunal, em conclusã-o, ati-
ra a culpa sobre "reparticOes corn-
petentes", por onde a peticão de
registro devia correr antes de che-
gar-ao seu plendrio. 0 mais corre-
to, entretanto, seria dividir a cul-
pa, assumindo aquêle Orgão a sua
prOpria. Que a burocracia continua
vigente na mdquuna governamental,
apesar das tentativas de reforma
adnulnistrativa, isso é verdade. Mas,
O Tribunal de Contas não é tam-
bern essas coisas. Ao contrdrio,
conserva-se como uma instituição
onde nenhuma renovação aunda so-
prou. E cldssico 0 exemplo do re-
gistro de aposentadorias de funcio-
ndrios sacramentados, tantas vêzes,
so quando o servidor se aposentou
do servico e da vida. Uma refor-
ma urgente tern de ser não apenas
admitida, mas imposta ao Tribunal
de Contas. E não é ünicamente ao
de Minas, rnas a todos, porque o re-
gime não é diferente aqui ou em ou-
tros Estados. Impossivel é deixar
como estd, filosofia que, inclusive,
não se afina corn urn pals em fase
revoluciondria. 2 a hora de se exi-
girern do Tribunal também as suas
contas.

TC dd prejuIzo de milhöes
ao Estado

Minas Gerais vai perder vdrios
milhöes de cruzeiros no setor edu-
cacional do PolIgono das Sêcas por-
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que o Tribunal de Contas não re-
gistrou, ate hoje, a lei 3.720, de 10
de dezembro de 1965, abrindo o
crédito especial de Cr$ 93.333.336
a Secretaria de Educaçã 0 para
atender aos compromissos do Es-
tado no convênio celebrado entre
a USAID, SUDENE e Ministërio da
Educacão e as despesas corn a Co-
missão de Educaçao naquela drea
mineira.

0 item IV, letra d, n.° 4, do acOr-
do feito entre as entidades e o Es-
tado diz que "se qualquer das par-
tes contribuintes não efetuar trans
feréncias de fundos dentro dos
prazos que possam vir a ser acor-
dados, as dernais partes contribuin-
tes poderão sustar a efetivaçâo de
suas transferéncias" 0 Estado de-
ye todo o exercIcio de 1965 e mais
Os meses de janeiro, fevereiro e
marco do 1966. A parcela de 1965
seria paga corn o crédito especial
que está no Tribunal de Contas pa-
ra o registro e a de 1966 corn Os re-
cursos orcamentdrjos. SEM RE-
GISTRO - 0 Tribunal de Contas
informou, ontem, que os empenhos
3 e 4, relativos a lei n.° 3.720, não
são de 10 de dezembro do ano pas-
sado e não poderiam ser levados a
registro antes de 1966. 0 expedien-
te teria de passar por diversas re-
particoes, ate chegar a fase do em-
penho, o que seria pràticamente
impossivel em 20 dias.

Belo 1-lorizonte, 15 do abril de
1966.

Sr. Redator-Chefe do "DiCro de
Minas".

Praça Raul Soares, 339
NESTA.
Prezado Senhor,
Na edicao de seu matutino de 12

do corrente, fornos surpreendidos
corn uma noticia, absolutamente
inverIdica, na terceira, e urn suel-
to na quarta pdgina, totalmente in-
justo nos seus têrrnos, a propOsito
do cornportamento do Tr ibunal de
Contas do Etado de Minas Gerais,
que temos a honra do presidir, no
caso do registro de dois empenhos
Tel erentes ao Convnio clebrado

entre nosso Estado e a Sudene, o
Ministérjo da Educacão e Cultura
e a Usaid.

Pelo modo bastante minucjoso
corn que foi redigida, a noticia po-
derd impressjonai- Os leitores de
seu apreciado jornal, não fOra ou-
trossim cavilosa em seu conteüdo,
como poderd verificar V. Sa. atra-
vCs da informaçao do Chefe do
Departarnent 0 de Fiscalização Fl-
nanceira dêste Orgão, que passo as
suas mãos.

As inforrnaçöes fornecidas k sor-
relfa, por pessoa visivelmente inte-
ressada, mas pouco esclarecjda
acêrca da presteza corn que aqui
se processarn os registros, fizeram
incidir o jornal em dois equlvocos:
veicular falsa notfcia e levantar fal-
sa imputaçao sôbre urn Orgão cuja
existência Se origina na Constjtuj -
ço e que so procura bern servir
a Minas, cumprindo a lei.

0 redator do suelto, por outro la-
do, tao hdbil quão ligeiro no ex-
pender seus juIzos cediços, por
repetidos, contra instituicOes vigi-
lantes como são os Tribunals de
Contas, devia antes de lançar ao
papel seus periodos, consultar nos-
sa lei orgânica, id que so pOs a
doutrinar acêrca de reformas ur-
gentes alvejando êste Orgao. Atia-
vds de uma simples consulta, apu-
raria o diligente jornalista que es-
tamos observando os prazos, co-
mo 0 corriqueiro em todos os
atos juricucos, e que os curn-
primos 'a risca. Ademajs nos-
sas reuniöes são püblicas, o Tribu-
nal de Contas funciona do portas
abertas como qualquer tribunal em
sistema dernoerdtico, e o resuitado
do nossas sessOes vai publicado no
dia irnediato no "Minas Gerais", Or-
gao dos podéres püblicos do Es-
tado. For all, quern tern interêsse
na marcha do seus processos nesta
Casa pode acompanhar, três vêzes
por semana, o curso regular de
nossos trabaihos, scm interntpcão
durante todo o ano.

A seu tempo, pois, todos os atos
referent ao cQnvênio objet,- c1

cuidadoS de seu jornal, foram all
estampados no expediente oriundo
de nossas sessöes. 0 Tribunal de
Contas, de forma alguma, como as-
soalha 0 suelto, "atira a culpa so-
bre reparticOes competentes". Ele
sOmente cumpre a Id, observando
Os prazoS.

Como poderd V. Sa. ver na in-
formacãO anexa, Os atos que de-
pendiam de registro neste Orgão fo-
ram rigorosarnente providenciados
no tempo oportuno mas, ao arre-
pio da Id, os empenhos relativos a
despesa sO deram eritrada aqui a
31 de marco, acrescidos, ainda, de
cuidadosa citacao, ao p0 de cada
urn, de dispositivo de lei que proi-
be seu registro.

De tudo isso que aqui vai ex-
presso, V. Sa. poderá extrai'r a ver-
dade, recolocando Os fatos ern sua
posicão exata.

Como as informacOes difundidas
na notIcia são inexatas, e, pois, in-
juriosas, ferindo o bbrn nome déste
Tribunal, que estaria militando con-
tra interêsses da cornunidade mi-
neira, acrescidas, ainda, da opinião
esposada no suelto, vimos solid-
tar, tambOm de acOrdo corn a lei,
a publicação desta earta e da in-
formação do Chefe de Divisão de
Fiscalizaçao Financeira do Tribu-
nal de Contas, nos mesrnos locals
de seu matutino.

Atenciosarnente,
a) Luiz Domingos da Silva -

Presidente do Tribunal de Contas
Confere corn o original.
Belo Horizonte, 15 de abril de

1966.
a) Manila D. Teixeira.

Assessor de Contabilidade.
Senhor Fresidente,
Em cumpnimento as determina-

goes de V. Exa. sôbre as notas pu-
blicadas no "Djánjo de Minas", des-
ta data, informanios o seguinte:

1.9 - 0 convênio cebebrado entre
0 Estad0 de Minas Gerais, a Su-
perintendncja de Desenvolvi.men-
to do Nordeste (SUDENE)), 0 Mi-
nistOrlo da Educaqão e Cultura e
a Agenda para o Desenvolvimento

Internacional (USAID/BRASIL), fol
registrado neste Tribunal de Con-
tas em 29 de janeiro de 1965;

2.0 - 0 registro de crOdito espe-
cial aberto peba lei 11.0 3.720, de 10
de dezembro de 1.965, no valor de
Cr$ 94.333.336, foi autorizado pelo
Tribunal ern 22 de dezembro de
1965;

3. - Os empenhos 3 e 4 relati-
vos a despesa do convênio em 1965,
de que trata o crOdito especial aci-
ma citado, aos quais se refere a
nota publicada no referido Orgão
da imprensa, deram entrada neste
Departarnento em 31 de marco p.
passado, e iii foram exarninados pe-
10 serviço competente.

40 - Cumpre-nos esclarecer am-
da, nesta oportunidade, que dos re-
feridos empenhos consta a seguinte
observaçao feita pebo Departarnen-
to de Execucão Orçamentária da
Secretdria da Fazenda: "Encami-
nharnos o presente ernpenho ao
Tribunal de Contas, notando, no
entanto, que êste contraria 0 dis-
pOsto no artigo 45, da Lei 4.320,
de 17 de marco de 1964, que diz: os
crOditos adicionais terão vigência
adstrita ao exercicio financeiro em
que foram abertos, salvo expressa
disposicão legal em contrdrio, quan-
to aos especiais e extr.aordinários".

São êstes, Sr. Presidente, os es-
clarecimentos que nos cumpre ole-
recer a V. Exa. sObre o assunto.

D.E.F., 12/4/66.
(a) Paulo Aarestrup.
Confere corn o original".
(a) Geny.
—0 SR. PRESIDENTE - Tern a

palavra o nobre Deputado José Ma-
ria Magalhães.

O SR. JOSE MARIA MAGA-
LHAES - Sr. Fresidente, Srs.
Deputados.

"Nivel universitdrio deve ser san-
cionado".

Ha dias fizernos urn apêlo ao Sr.
Governador do Estado, no sentido
de que S. Exa., de acOrdo corn
noticidrio da imprensa e corn a pa-
lavra de elementos politicos liga-
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dos a S. Exa., não vetasse o Pro-
jeto que foi aprovado por esta Ca-
sa, inclusive corn urn voto da ban-
cada do Govêrno, sObre o nivel uni-
versitário.

Naquela ocasião, salientamos Os
pontos mais relevantes do referido
projeto, inclusive o de que êle sig-
nificava urn tratarnento de igualda-
de para Os servidores universitãrios,
eis que os engenheiros do Estado,
de ha muito, estão em situação de
nivelamento no quadro do, funcio-
nalismo, em meihor situaco que
os demais servidores universitários
do Estado.

Sr. Presidente, como a hora des-
tinada a esta parte da Reunião es-
tá a esgotar-se, pediria apenas a
V. Exa. considerasse como lido o
manifesto em favor da sanção do
projeto de nIvel universitário, ma-
nifesto êste assinado por eminen-
tes homens do nosso Estado, den-
tre Os quais cit0 o Sr. Reitor da
Universidade Federal de Minas Ge-
rais, Dr. Aiuisio Pimenta, Revmo.
Dom Serafim Fernandes de AraU-
Jo, e a figura simpdtica e admirada
por tôda Minas Gerais, de medico
humanitário, de homem Integro e
digno, do Prof. Lucas Machado.

PROJETO DE NIVEL UNIVERSI-
TAR,IO: ENTIDADES FORMIJLAM

UM APLO AO GOVERNADOR

A,o Governador do Estado foi di-
rigido ontem o seguinte memorial:

"Exmo. Sr. Governador Israel Pi-
nheiro da Silva.
Palácio da Liberdade -
Na qualidacie de dirigentes de

seus Orgãos máximos, de suas due-
rentes unidades de ensino superior
e de associaçOes representativas de
clsse, sediadas em nosso Estado
e inteirarnente solidários corn o es
pinto que vem definir novos pa-
dröes de vencimentos dos servido-
res estaduals de nivel universitdrio
e que constam do projeto de lei ora
encaminhado ao julgamento de
Vossa Excelência, apressamo-nos
em manifestar nossa confiança e

nossa certeza de que o eminente
Governador, mais uma vez, em sua
operosa vida de homem püblico e
dc administrador, saberd corres-
ponder ao mérito e a pretensão des-
sa abnegada e condigna parcela do
funcionalismo de nosso Estado.

Nossa certeza e nossa confiança
se justificam e mais avultam am-
da, Sr. Governador, não sOmente
pelo espirito de objetividade de tao
oportuno propOsito de compensa-
çao que soube ser reconhecido e,
assim, merecer o integral apoio de
nossa egregia Assembléia Legisla-
tiva, mas também pela circunstân-
cia de que, obedecendo a preceito
constitucional vigente, a proposi-
ção foi ilustrada, elaborada e en-
viada pelo Poder Executivo e que
a êle retorna novamente para a
apreciacão final de V. Exa. que
não deixou de prestigia-lo em tôdas
as fases de sua tramitacão legis-
lativa. - Tranquilos e confiantes
estamos, pois, todos nOs, ao con-
tarmos também corn outra feliz
coincidOncia reservada pelo desti-
no, a de caber - a decisão final de
uma situação que marcard ëpoca
em têrmos de remuneraqäo a ser-
vidor universitdrio, em nosSo Es-
tado - a V. Exa. que sempi sou-
be - se preocupar em racionalizar
e valorizar o trabaiho de tôda cate-
goria de servidor, positiva concep-
qão essa que dentre muitas outras
asseguram confianca e certeza ao
povo mineiro que o elegeu seu Go-
vernador, nessa fase de réestrutu-
racao do Pals. Cordlais saudaçôes,
(a) Aiuisio Pimenta, Reitor da Uni-
versidade Federal de Minas Gerais;
Dorn Serafim Fernandes de Araü-
Jo, Reitor da Universidade CatOli-
ca de Minas Gerais; Walter Ma-
chado, Diretor da Faculdade de Ar-
quitetura da UFMG; Rodoipho
de Abreu Bhering, Diretor da
Faculciade de Ciências EconO-
rnieas da UFMG; Lucas Montei-
ro Machado, Diretor da Faculda-
de de Ciências Médicas da UCMG;
Lourival Vilela Viana, Di r e to r
da Faculdade. de Direito da UFMG;

Joaquim Marcelo Klein Teixeira,
Diretor da Escola de Engenharia da
UFMG; Jorge Viana Martins, Dire-
tor da Faculdade de Farmdcia e
Bioquimica da tJFMG; Arthur Ver-
siani Velloso, Diretor da Faculdade
de Filosofia da TJFMG; Padre Or-
lando Oliveira Vilela, Diretor da Fa-
culdade de Filosofia da UCMG; Os-
car Versiani Caldeira, Diretor da Fa-
culdacle de Medicina da UFIVIG; He-
ho Sena Figueiredo, Diretor da Fa-
culdade de Odontologia da UF1VIG;
João Goncalves Mello Jr., Di-
retor da Faculdade Mineira de Di-
reito da UCMG; LeOnidas Machado
Magalhães, Diretor da Escola de
Veterindria da UFMG; Olavo Fires
de Albuquerque, Diretor do Institu-
to Politécnico da UCMG; Francisco
Jose Neves, Associacão Médica de
Minas Gerais; Spencer Procópio de
Alvarenga, Associação Mineira de
Farm acêuticos; Darcy Rebelo, As-
sociacão Brasileira de Odontologia;
João Domingos Pinto, Sociedade
Mineira de Engenheiros.

- Esgotada a hora destinada a
Leitura e Apresentacao de Proposi-
cCes, segue-se a

DISCUSSAO E voTAcAo DE
pRoposIceEs

o SR. PRESIDENTE - A Mesa
vai passar a parte da Reunião de-
dicada a discussão e votacão de
proposicOes.

Estão abertas as inscricôes para
a Reunião do dia 25.

PROJETO DE RESOLUçAO

Sôbre a Mesa Proj eto de Resolu-
cão n.Q 3.597 i da Comissão Executi-
Va, que concede licenca ao Depu-
tado Augusto Zenun.

Em discussão o Projeto. Não ha
oradores inscritos. Encerro a dis-
cussão.

Em votacão. Os Srs. Deputados
que 0 aprOvam queiram permanecer
como se encontram. Foi aprovado.

- A Promulgacão.

REQUERIMENTO N.° 1.115

- Requerimento n.9 1.175, do Sr.
Cicero Dumont, de apoio ao Voto
distrital.

A Mesa vai prosseguir na vota-
cão do Requerimento de autoria do
nobre Deputado Geraldo Quintão,
que solicita o adiamento da discus-
são do referido Requerimento por
10 dias.

Tern a palavra o nobre Deputado
Carlos Megale, que d.ispöe, ainda,
de cinco minutos para terminar
suas consideraçöes a respeito do
Requerimento em pauta.

Tern a palavra o nobre Deputado
Carlos Megale.

0 SR. CARLOS MEGALE - Sr.
Presidente, Srs. Deputados.

Alguém jd disse: "Se uma coisa
4 boa, fazei-a corn coragem; se 4
ma, não a facais".

Colagas nossos vein ocupando es-
ta Tribuna, sucessivamente, uns
apoiando e outros combatendo o
voto distrital. A mim me parece,
Srs. Deputados, que o voto distrital
restringe a liberdade, fere urn pou-
co a democracia e faz corn que
pratiquemos atos que, na realidade,
prefciririamos não praticar. Mas,
Sr. Presidente e Srs. Deputados,
independe de nOs a votacão ou não
do projeto, pois êle 4 de decisão
do Congresso. Nós poderernos, ape-
nas, dar a nossa opinião a respeito
do mesmo - 0 que me parece, real-
mente, essencial, nesta hora, é que,
passando ou não a vigorar, para
as prOximas eleicöes, o voto distri-
tal ou o voto proporcional, quando
para esta Casa ou para o Congres-
so Nacional voltarem Os represen-
tantes do povo, eleitos pelo voto
distrital ou pelo voto proporcional,
cuidernos, sèriamente, dos interês-
ses do Estado, da RepiIblica; cuide-
mos, sèriamente, dos interêsses do
povo que, a cada dia, anda mais
cabisbaixo, mais desanimado, mais
miserdvel e faminto. Pouco impor-
ta que seja adotado urn ou outro
processo. Pouco importa que rios
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elejamos sob esta ou aquela ban-
deira. 0 que importa 6 que nos lem-
bremos de que foi feita uma revo-
luca.o para a mudança de costumes;
• que importa 6 que saibamos que
• povo continua, a cada dia que
passa, nurna luta major para a so-
brevivéncia e Os pals de familia,
quando saem para o trabatho, Se-
jam aqueles de profissOes liberals
OU OS que, no interior, amanham
a terra, de sol a sol, sabem que,
quando voltarem para casa, não
ganharam, as vézes, o suficiente
para 0 sustento de seus flihos e
sabern, tambëm, que nas redonde-
zas de seus lares n.o hd uma es-
cola para alfabetizarem seus fi-
thos. Isto ci que cabe a nOs, repre-
sentantes do povo; cuidar, mis que
recebernos dos cofres püblicos, do
dinheiro do povo que para all vai
em forma de impostos; isto 6 que
cabe aos hornens do govêrno, os
quais, nas campanhas eleitorais,
prometern paz, tranqijjljdade e ri-
queza, mas, depois que sobem ao
poder, lembrarn-se apenas de fa-
zer perseguiçOes a pequenos fun-
cionái'ios e remoçOes daqueles que
na.o tern quern Os ampare. Isto 6 0
que nos cabe fazer, numa hora co-
mo esta, de reivindicaçOes, não de
ordem pessoal, mas de ordem cole-
tiva, porque, fora disto, Srs. De pu-
tados, carninharernos para o caos
e de nada adiantarã 0 Os sacrificios
que tenharn sido feitos nesta Repü-
blica por homens bern intenciona-
dos. For isto disse eu que, embora
indopencia de nOs a solucao do voto
distrital ou proprocional, sou con-
tra o primeiro, pois, repito, acho
que êle restringe a liberdade numa
hora em que devernos ampliá-la. 0
c'ue clevernos fazer, nesta hora, 6,
por exemplo, visitar a Central do
Erasil, a noite, ir em baixo dos via-
dutos, onde veremos rnulheres corn
selos ressequidos a sern coragem
de tird-los para os fiihos corn re-
ceio do que dCles não saia leite pa-
ra aquelas criancas que tiverarn a
desgraça de não ter quern as am-
pare. E preciso ver nordestinos

que caminharn léguas e lëguas a
procura de assistência e não encon-
tram govern 0 que mitigue a fome
de seus filhos. 2 isto que precisa-
mos ver e resolver. Pouco nos im-
porta que o voto seja direto ou in-
direto, por distrito ou nao. 0 que
6 preciso ci que cada urn de nOs as-
suma a responsabjljdade de nos-
sos comprornissos, que cada urn
de mis responda por aquilo que nos
pesa sôbre os ombros. Fora daf,
ci urna traição generalizada. Fora
clai, ci methor renunciarrnos a nossa
condiçao de representantes do p0-
vo. Aguardemos o que vern ai, näo
sabemos para onde caminhamos.
Oxald o arnanhã do Brasil seja urn
amanhã radiante de sol, onde pos-
samos contemplar as criancas ca-
minhando para as escolas, de ho-
mens assistidos nas fazendas pelos
Podéres Püblicos, corn crédito fa.-
dl, escola para seus filhos, adubos
e sernentes a preços razodveis, a
fim de que Cles - que são sempre
esquecidos pela Nação, rnas que, na
verdacle, são os sustentdculos de
todos os cicladãos que moram nas
cidades de grande confOrto - pos-
Sam engrandecer mais esta Pátria.
Fora dal, estaremos transformando
esta Pcitria em verdadeira Babel.
Os homens não se entenderão mais.
A n-beds, jé aviltada, se aviltarci
mais ainda como se fOsse pos.sivel
o dinheiro ser tao dcsrnoralizado,
corno jd o ci hoje. Tenho acompa-
nhad0 aqul os debates, onde uns
so manifestam favoréveis so voto
distrital a outros, contrários, como
eu o sou. Mas, não importa que
sejamos vencidos ou vencedores.
Importa que vencidos e vencedores
se unam, nesta hora dificil, para
ecudir a Pátria,, que homens das di-
versas regiOes do Estado, represen-
tando aqui o pensamento cia coleti
vidade mineira, não apenas da cole-
tiv.dade quo viva corn algurn con-
fOrto e dinheiro, mas tambcim da-
queles que não dispãern de recursos
Para compra.r querosene, para ilumi-
nar sues choupanas, qua näo dis-
pOem de recursos para pagar esco-

las, para comprar remcidios, para
comprar urn trapo para esconder o
corpo flu de suas muiheres e filhos,
repito, é que hornens das diversas
re'giOes do Estado se unam para a
defesa de todos. E' para isto qua
precisarno-nos uflir, sam distincão
de classe partidária, de filosofia, de
riqueza, de religião, de categoria
social, mats, antes de tudo, corn o
pensarnento voltado para os altos
destinos da Pátria cornum.

Somos urna geração que estd de
passagem por aqui. As geracOes
que hão de nos suceder terão a
responsabilidade de espelhar e pau-
tar Os seus atos naquilo que aqui
fizemos. Se andamos mal, daremos
rnau exemplo, porque as geraçOes
futuras tirarão exemplo dos nossos
atos de agora. E ci pena, senhores,
que os deputados que ora nos en-
ticam não venham para aqui, como
nOs, dizer o que sentem. E preci-
so fazer isto. Não se brinca corn a
sorte dos outros, corn a fome e corn
a misciria do povo. Naquilo qua me
diz respeito, pouco importa o des-
tino que me aguarda. TOdas as ye-
zes qua sentir necessidade de vir
aqui levantar minha voz em favor
rias instituicOes e do povo, eu aqui
estarei. Nunca cortejei populanida-
de. Apenas acho que devo cumprir
corn o rneu dever.

0 SR. PRESIDENTE - Corn a
palavra o Sr. José de Castro Bo-
telho.

0 SR. JOSÉ DE CASTRO BOTE-
LHO - Sr. Presidente, Srs. Depu-
tados. No mornento em que, nesta
Casa, so discute uma indicacão fei-
ta ao Sr. Ministro da Justica, polo
eminente Deputado Cicero Dumont,
nCo poderia eu, na condicão de
deputado, representante do uma
importante zona do Estado de Mi-
nas Gerais, que 6 o Triãngulo Mi
neiro, deixar de consignar aqui 0
meu ponto.de-vista sôbre tao im-
portante problerna.

Muito embora a indicacão reflita
apenas urn ponto-de-vista a ser ax-
posto so Sr. Ministro, poderd tar

em si urna sign.ificacão profunda
para aiteração da sistemdtica elei-
toral vigente, corn influência no pro-
cesso politico brasileiro.

Em que peso o respeito e a ad-
rniração que tenho pelo Senador
Milton Campos, que foi autor de
urn projeto apresentado ao Con-
gresso Nacional em outra etapa da
vida brasileira, em que pêse essa
adrniracao, devo dizer sos Srs. Do-
putados que o meu ponto-de-vista,
ernbora modesto, de hornern que,
apenas, viva no interior do Esta-
rio, ao apreciar o problemà, diverge
daquele contido no projeto daquela
cipoca do ilustre Senador mineiro,
e diverge por que, naquele tempo,
quando o mesmo foi apresentado
a consideracão do Congresso,
tras eram as conicOes poilticas
do nosso pals. Lembro-me de
que, naquela época, jd tramita_
va, pelo Congresso Nacional, tam-
bern, o proj eto do eminerite Depu-
tado polo Rio Grande do Sul, Sr.
Raul Pila, qua propugnava pela
emenda parlamentarista. Entretan-
to, os parlamentares não deram a
devida, irnportãncia aqueles proje-
tos fundamentados na prOpria rea-
lidade brasileira de então. Os tem-
pos passaram e a conjuntura poll-
tica modificou-se intensamente, e o
que observarnos e que aquela idéia
do Sen ador Milton Campos estd
sendo aproveitada, agora, por po-
liticos que viram nela uma solucão
interesseira para os casos que ihes
dizern respeito. Deixo de fazer re-
ferências, rneus senhores, aos auto-
res da fOrmula salvadora, neste mo-
mento, porque as julgo do segunda
irnportância. Acredito que a fOr-
mula nada tern de salvadora; pelo
contrdrio, aquêles que atentarem
bern para o problema politico atual
hão de convir que estão errados
nas sues perspectivas; que a reali-
dade politica que mis vivernos ci ou-
tra e não permite que lancernos
mãos do tais fOrmulas salvadoras
que vão, sern düvida, nos compro-
meter moralmente, senão poiltica-
monte.

I
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Coloco-me, Sr. Presidente, contra
o voto clistrital, porque - parece

eate urn paradoxo - urn homm que
vive numa região de grande impor-
tância eleitoral e que, por tradiçao,
pertenceu aos quadros da ex-UDN;
que e, por assim dlizer, urn dos fun-
dadores da ex-UDN na sua cidade
de Araguari, possa vir aqui colocar-
-Se contra essa fOrmula que se diz
salvadora, que 0 o voto distrital. Co-
loco-me contra o voto distrital por
virias razöes; entre elas citarej al-
gumas que julgo de real importân-
cia. Prirneirdmente, porque 0 urna
fOrmula imoral. Näo sei corno ho-
mens sOrios possam ple4tear vo-
tos, em tais condicOes, homens que
se devem apresentar perante seus
eleitores corn condicão politica e
condição moral suficientes, dizen-
do a êsses mesmos eleito .res que
terão obrigacão de votar nos can -
didatos apontados, que lhes serão
impostos, e por isso a sua liberda-
de serd cerceada. SO isto bastaria
para impedir que tivOssernos con-
dicão moral para enfrentar o elei-
torado a que pertencernos. Segun-
do, é urn êrro politico, sobretudo
para aquêles que pensam encon-
trar no voto distrital sua fOrmula
salvadora. Digo isto, meus senho-
res, porque iremos criar, corn êsse
cerceamento de liberdade, corn essa
coacäo, Os mOrtires; iremos criar
Os pdrias; irernos criar Os injusti-
cados, aqueles que, aproveitando Os
fatos recentes da nossa vida politi-
Ca, poderão argumentar, e corn ra-
zäo, que foram cerceados nos seus
direitos; que foram injusticados.
Hei de provar aos senhores Depu-
tados o efeito psicolOgico que ira
produzir no meio do povo, quando
o mesmo povo, essa mesma niassa,
fOr devidamente instruIda nos pro-
cessos de coacão levados a efeito
por aquêles que pretendem encon-
trar uma solução politica, numa
injustica praticada contra os mes-
mos.

Temos bern vivo na rnemOria
urn exemplo recente, numa eleicão
de que apenas saimos e em que

criamos os mOrtires, Os cassados,
criamos os injustiçados e os resul-
tados, como Se viu, foram aqueles
contrdrios a tôdas as perspectivas,
foram aqueles de uma eleiçao que
absolutamente não refletiu as pers-
pectivas naturais que deveriam re-
fletir.

Vemos o Govêrno vitorioso do
Sr. Israel Pinheiro, fruto mais de
urn engano e de urna revolta do
povo que, dificilmente, ihe permi-
tird tranqüilamente urn govêrno
corn apoio popular de Minas.

0 tempo 0 escasso para que eu
enumere outras razOes. Voltarei
em outra oportunidade para de-
rnonstrar que a experiência da vi-
da politica leva-me agora a :afirmar
que o voto distrital ë urn êrro po-
litico e urn atentado conra a moral.

QUESTAO DEORDEM

o SR. JOSE MARIA MAGA-
LHAE.S - Sr. Presidente, tornamos
conhecirnento de que esta Casa ira
receber, dentro de mais alguns ins-
tantes, a visita do erninente Minis-
tro Robero Campos.

Primeiramene, iridago a V. Exa.
se serd permitido aos Srs. Deputa-
dos fazer perglmtas ao Sr. Minis-
tro, de acôrdo corn a vontade do
cada urn.

o SR. PRESIDENTE - A Mesa
inforrna que a presença do Sr.
Ministro Roberto Campos 0 urna
visita ao Poder Legislativo Esta-
dual e não estão previstos debates
ou dialogos sObre a situacao na-
cional. S. Exa. ird fazer-se ouvir
e antes serO saudado por urn ilustre
Deputado, não havendo oportuni-
dade para se manter discussOo sO-
bre problema afeito a sua Pasta.

NOMEACAO DE COMISSAO

A Mesa cornunica ao Plendrio
quo o Sr. Ministro do Planejamento
já Se encontra nesta Casa e nomeia
a Cornissão formada pelo Srs. De-
putados Anuar Fares, Manoel Cos-

ta, Jarbas Medeiros e José Maria
Magalhães, para irern ao Gabinete
da PresidOncia e de 10 introduzirern
no Plendrio o Ministro Roberto
Campos.

Nos tOrmos do art. 104 do Reg.
mento, a Mesa transforma a Reu-
nião em recepcão.

(Toma assento it Mesa, ao lado
do Sr. Presidente, S. Exa., o Sr.
Ministro do Planejamento).

O SR. PR.ESIDENTE - A Mesa
tern, pois, a honra de anunciar a
presenca do nobre Ministro do Pla-
nejamento, Sr. Roberto Campos,
que hornenageia esta Casa corn sua
visita.

Tern a palavra o nobre Deputado
Jarbas Medeiros, que ird saudar
S. Exa..

O SR. JARBAS MEDEIROS -
Exrno. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Srs. Deputados.
Exrno. Sr. Minisro Extraordind-

rio para o Planejamento e a Coor.
denacOo EconOmica, Prof. Roberto
de Oliveira Campos.

A Assembléla Legislativa do Es-
tado de Minas Gerais recebe corn
simpatia a visita de Vossa ExcelOn-
cia, que vern a Capital brindar nos-
so povo corn os finos lavores de
sua inteligência.

A figura e o nome do atual Mi-
nistro Extraordindrio para o Pla-
nejamento e a Coordenação Eco-
nOmica são cercados e antecedidos
por urna aura do legenda, urn to-
quo como que messiOnico do al-
quimista das artes raras da eco-
nornia e da finança; do homern pro-
videncial, do tOcnico capaz, que tal-
vez consiga consertar a máquina
nacional, conhusa e emperrada; da-
quele que muito tern feito por es-
quematizar as solucOes para os pro.
blemas que afligem o Brasil e, par-
ticularmente, nosso Estado.

Veste-se Vossa Exceléncia da tü-
nica da esperarica, tecida dos an-
solos e dos sonhos de rnilhOes de
brasileiros, todos êles dispostos ao
trabalho e aplicados ao trabaiho,

apenas desejosos de que a cultura
e a inteligência do seu Ministro e
o apoio irrestrito que lhe dO o Sr.
Presidente da R.epOblica gerem
aquelas condicOes que tornern o es-
fOrco produtivo, quo transforrnem
a ação da fOrca muscular e do tra-
to intelectual em produtos e ren-
das bastantes a elevacão do nivel
de vida do nossos concidadãos.

Sr. IVEinistro, o povo mineiro, que
guarda consigo e conserva vIvido 0
amor pela observação e pelos co-
nhecimentos superiores, ye a Ida-
do Contemporãnea e seus conflitos;
enxerga mais a acão do Ministro
em sua tentativa para compreender
o mundo atual e, dentro dêle, a
realidade brasileira, ern tOdas as
suas implicaçOes quanto it conjun-
tura interna e a conjuntura inter-
nacional.

For isto percebe a enorme res-
ponsabilidade que pesa sObre Os
ornbros de Vossa Excelência, que
tern recebido tantas criticas e tao
poucas solucOes alternativas. Não
sabem ainda os mineiros se a on-
entacao Seguida levarO it prornetida
vitOria, apesar ide constatarern a,
perfeita coerOncia objetividade e
seriedade corn que vem sendo exe-
cutada a polItica econômica e fi-
nanceira do Govêrno Federal. Can-
sados do ouvir provisoes, não se
arriscarn a urna conjectura a mais.
IVIas esteja certo de que o nosso
povo admira Vossa Excelência pela
coragem civica que teve, ao assu-
rnir a tarefa de pOr em ordem a
economia brasileira, o quo guarda
semelhanca corn urn dos trabaihos
do herOi helênico. No labirinto da
rnultiplicidade do interêsses em j6-
go, das rnilhares de forrnas em que
se fraccionam as acOos e as rea-
cOes, Vossa ExcelOncia tern en.mren-
tado o Minotauro da inflação e do
subdesenvolvirnento.

Na verdade, parece ser opinião
mais ou menos generalizada que
cs prOximos dois decOnios serão
decisivos para a HistOria da Hu-
manidade, quanto a Idade que vive-
remos ao seguir desta. No limita-
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do perfodo de 4 lustros assistire-
mos, sem düvida, a sublirnação
ou a definicão completa dos confli-
tos que abalam 0 Mundo Contempo-
râneo, de tal sorte que o Século
XXI, a inaugurar-se dentro de trin-
ta e quatro anos, terá de si urn
clima diferente quanto aos princI-
pios predominantes e quanto ao
comportarnento dos hornens e das
nacOes, uns em relação aos outros.

Viver-se-ão, certamente, dias me-
Mores, existências menos disper-
sivas, já que não se tateará tanto
em busca de uma diretriz que, ho-
je, parece perdida no tempo. Os
povos reunir-se-ão em comunidades
integradas, porque não se verão se-
parados pelas religiöes, pelas fib-
sofias e pelos experimentos politi-
cos antagOnicos.

Formaria lista extensa o arrolar
dos elernentos atuais de crise e
atricao, nos quais, por obrigaçao
histOrica, nossa geracão Se envolve
de corpo e alma. Eis al a oposição
Oriente - Ocidente, perfeitamente
analisada por Arnold Toynbee, no
seu célebre ensaio "Civiização pos-
ta a Prova" - onde prevé a reco-
bonização da cultura ocidental, de
que ë urn dos sintomas mais efeti-
vos a luta entre o socialismo e o
capitalismo.

A disputa entre as nacöes desen-
volvidas, altamente industrializadas,
e as naçöes .subdesenvolvjdas ou em
vias de desenvolvirnento, agrárias
ou mineradoras, é outra pugna que
consome esforços, rouba riquezas
e oportunidades, provoca desequl-
librios e deixard sua marca no corn-
portarnento futuro da Humanida-
de.

Considerados Os prOprios quadros
bocajs de urna mesma e Unica na-
cao, sente-se, ainda que interna-
mente, o conflito que é crônico em
todos os paIses jovens, entre o de-
senvolvjmento econômjco e social
e o fenOmeno do desequillbrio eco-
nOmico mais estrutural do que con-
juntural, corn Os aspectos subsidiá-
rios da inflacão, do desemprêgo,

das crises de mercado e de cap!-
tais, das restriçOes qua Se impöem
ao povo, já de si pobre e sofredor.
Para êstes palses, ate o prOprio
progresso tecnolOgico d urn proble-
ma a ser enfrentado, naquilo que
dis respeito it economia do proces-
so produtivo, pois que lutam os
mesmos corn alarmante Indice de
explosão dernografica, 0 que le-
you 0 então Ministro San Tiago
Dantas a trazer a baila o conceito
de neo-subdesenvolvjmento

Outra grande opção a sacudir Os
alicerces do pensamento hodierno
é a paulatina substituição da tese
nacionalista por algo mais plásti-
co, mais adequado a realidade lo-
cal, qual seja a teoria da integracao
dos espacos econômicos por cima
das fronteiras nacionais.

Corn efeito, se a nacionalidade se
forma, ao ma.is das vézes, dentro
de lirnites estritamente territoriais,
demarcados pOr influêncja de acon-
tecimentos puramente politicos,
nern sempre as prdticas do nacio-
nalismo são econOlnicamente via-
veis.

Então se impöe romper as bar-
reiras do egocentrismo territorial
e organizar nôvo pals corn a inte-
graçäo dos povos e das respectivas
nacOes que se encontram dentro
de urn mesmo "espaco econômjco".
]i o que se propugna hoje, por
exemplo, corn major destaque, para
as jovens naçOes africanas.

E o que dizer da questão do Ii-
mite temporal da vida humana ante
Os sacriffcios que são exigidos pa-
ra que se consiga 0 soerguimento
econOmico?

0 enriquecimento de uma nacão
pobre, a elevação do nlvel de vida
de sua gente, a obtenção de urn
grau de desenvolvimento que ga-
ranta a todos os concidadãos exis-
tência livre da misdria crOnica, da
submisão, da fome, da ignorância,
- ousta o esfôrco de mais de uma
geracão; sacriflcio que, as vêzes,
atinge as raias do paroxismo, corn
a limitação da liberdade, as restri-

cöes alimentares e ainda aquebas a
propria propagação da espdcie, as
de moradia, a rnoderacao compul-
sOria nos gastos de utilidades e ser-
viços essenciais, a discipbinação das
atividades proTissionais, dirigidas

no interêsse do esfOrço nacional e
não segundo a vontade de cada urn.

E al surge a grande interrogação:
pOsto que ao hornern sO se assegura
uma ünica vida, serã justo e convi-
rd ao povo, em deterrninacbo mo-
mento histOrico, alienar, em grande
parte, a prOpria liberdade, despir-se
de confOrto, abster-se do que é es-
sencial, dedicar-se a trabaiho insa-
no, a firn de que as geracôes futu-
ras vivarn em urn pals a que se
chamard de desenvolvido?

Näo insistiremos na enunciação.
Sc de tais conflitos e de tais ques-
tOes damos noticias, ë apenas para
exaltar a tarefa que incumbe a
quern tern a responsabilidade pelo
Planejamento Econômico de urn
pals como o Brasil. Acreditamos
ser essencial a definição diante de
tais problemas corno ponto de par-
tida para encontrar uma orienta-
cão que ihe permita tracar a dire-
triz da obra que encetard. Não Se-
na então o caso de se acrescentar
a trlpbice atribuicão do economis-
ta - a busca da racionalidade, a
destruicao dos rnitos e a visäo da
globalidade, como sabiamente enun-
ciou Vossa Ecelência - também
a perspectiva histOrica? 0 homem
do pbanejamento deverá certamen-
te ser urn cientista, corn visão bas-
tante para antever Os caminhos do
Mundo, de sorte que possa planejar
em direcão aquilo que ainda estd
por acontecer -oois que, se o fizer
em direção contrdrba, todo o esfôr-
co se anubard peba antinomia das
medidas tomadas corn a realidade
que se crista.lizard a cada dia yen-
cido.

Dada a premência da problemá-
tica econômica da atualidade, o
economista ha de ter ern Si, qua-n-
do não receber de outras fontes
CIO poder politico, o sOpro ind.ispen-

sdveb do estadista, para que sua
obra não se desvirtue.

Vossa Excelência - todos nOs 0
sabemos - 0 urn dos brasileiros em
condicão de nos guiar a urn gran-
de sucesso. Tanto que min.istra ao
Brasil a rnedicação universairnen-
te considerada corno pr6pria a al-
cancar-se aquela fase de progres-
so que nos coboque entre as nacOes
desenvolvidas - o planej arnento
econOmico. Coordena assim tOdas
as fOrcas vivas do pals, dirigindo
os esforcos antes semidispersos,
em urn sentido ünico, segundo os
cãnones mais apurados da ciOncia
.e da tOcnica.

Dentro dOste mecanismo do pba-
nejamento e de sua execução, ela-
borado, manipubado e retificado por
tOenicos de grande competência,
cabe, não obstante, a observacão do
politico; daquele que tern, corno
grande dorn, a sensibibidade inata
para captar os anseios do povo, de
sentii- corn o povo as irnplicaçOes
da obra de govêrno, de falar pebo
povo no traduzir de suas impres-
sOes sObre a quilo que se faz.

For isto, ao recebermos Vossa Ex-
celOncia nesta Casa, corn honra e
desvanecimento para todos nOs,
queremos manifestar so Ministro
do Planejamento o pensamento dos
mineiros.

Nossa gente sabe que o homem,
cm sua individuabidade, 0, em Ulti-
ma análise, 0 funclarnento de qual-
quer acão. Sem sua anuência, sem
seu acOrdo, sern sua disposicão,
scm sua polarizacão, quabquer pro-
vidência de natureza econôrnico-so-
cial mais profunda não apresenta-
ra viabilidade.

"Assim aquele que encara o de-
senvolvimento econOmico apenas
no sentido rigorosamente econôrni-
co incide em grave êrro. SOmente
por meio de urna profunda trans-
formação polItica e social é que a
ascencao econOmica se porá em
movimento, e o prOprio impulso
dessa ascencão provocará outras
transforrnacOes polIticas e sociais".'I



- 334 - 	 - 335 -

I.

Não são palavras nossas, mas do
douto Robert L. Hellbromier, reti-
radas de seu livro "A Luta pelo
Desenvolvimento". E estamos con-
vencidos de que expressam verdade
inconteste.

E corno conseguir esta "profun-
da transformação poiltica e social"?
Tudo parece indicar-nos urn carni-
nho: a criacão, em cada cidadão,
de urna mentalidade apropriada,
que seja a expressão psicolOgica da
16 e da convicção em seu poder de
agir sObre o meio ambiente.

Els, por exemplo, o que diz Ro-
selltz no seu "Aspectos . SociolOgi-
cos do Crescimento Econômico", a
propOsito da epopëia que foi a con-
quista do oeste norte-arnericano, a
qual, como é sabido, veio a repre-
sentar peça fundamental pars, 0
posterior avanco econOrnico e so-
cal dos Estados Unidos:.

"Abandonar 0 seu lar pars, en-
frentar as durezas e as incertezas
de urn estabelecimento nas selvas
sOmente seria tarefa para pes-
soas - sejam quais forem Os
motivos pessoais que as impelem
a esta decisão que vivem em cli-
ma intelectual onde êste tipo de
aventura e de iniciativa é alta e
positivarnente apreciado. Mas uma
ambiência psicolOgica desta catego-
na é, por si prOpria, o resultado de
uma estrutura social relativamente
aberta e na qual a mobilidade ver-
tical não é excessivarnente difIcil".

E justarnente aqui, Sr. Ministro,
ciue reponta o tema da ideologia.
Ideologia, esta interpretaçäo subje-
tiva que submete a realidade a urn
crivo de valor, assentado sôbre as
premissas emotivas do ser hurna-
no; que encontra suas raIzes nas
nossas mais remotas aspiraçôes,
tais corno o desejo de liberdade, a
séde de justica social e a democra-
cia como condição de govêrno. Sern
0 que não vicejard nunca a ãnsia
de sucesso pessoal que, multiplica-
do pelos integrantes da cornuni-
dade, re-sultara em urn esfOrço ge-

ral e consciente pelo almejado de-
senvolvimento.

Não seria por outro motivo que,
em data bern recente, o Presidente
Lyndon Johnson, no Mexico, peran-
te a estdtua de Abraão Lincoln, dis-
Se que "tanto a deniocracia estdvel•
como o desenvolvimento econOmico
eficaz dependem em definitivo da
just.iça social. Nu.nca houve pro-
gresso econôrnico para 0 povo a
que se nega a recompensa de seu
prcjprio esforco".

Mas, não obstante, as ideologias
vêrn sofrendo as restriçOes de mul-
tos dos responsáveis pela politics,
dos palses do charnado "Terceiro
Mundo". Pretende-se seja a ideo-
logia substituida por urn ecletismo
operacional, tëcnica flexIvel de ad-
ministrar o desenvolvimento eco-
nômico, estando af entendido o uso
e a aplicaqão concomitante de pro-
vidências ate então tidas como es-
pecificas e estanques dentro dos
dois sistemas sOcio-politicos que
imperam na atualidade. Neste sen-
tido, já o Presidente Jãnio Quadros
definia a nossa dpoca como "urn
crematOrio de ideologias".

Parece-nos, no entanto, Sr. Mi-
nistro, que a longo prazo o ecletis-
mo operacional, p6st0 como técnica
despida de ideologia, não oferce-
rá maiores perspectives, e será can-
siderado como o perpassar de urn
minuto no século da rnudança e da
transição.

Estamos corn Francois Perroux
quando dix: "Para além das tdcni -
cas, é indispensdvel essa capacida-
de de sacudir as inërcias e de pro-
vocar o futuro, a qual muitas ye-
zes ë desprezada nas populacoes
urn pouco envelhecidas, que a de-
signarn pelo têrmo ambIguo de
ideologia".

Acredita.mos sinceramente, Sr.
Ministro, que a redençao econômica
do Brasil nao será conseguida Se-
não quando as providências que se
vêm tornando quanto a ordem eco
nOmico.uinancejra tiverem conta-
minado o homern comum, de tal
sorte que se torrie Ole 0 agente eo

executor da politica do Govêrno
dentro de seu circulo de influência
pessoal.

Criar uma mentalidade nova ern
favor e apoio a obra de redencão
econOmiCa, integrar moralmente o
homem no Plano, eis a primeira
meta a atingir-se. Para tanto, en-
cerremos o passado dentro cia me-
diocridade que lhe foi propnia; po-
pularizernos a planificacão para
que ela se transforme, realrnente,
em urn fenOmeno de massas; abra-
mos as comportas it liberdade, para
ciue o povo respire e, livrernente,
se convença da nova técnica de ad-
ministrar, das vantagens palpáveis
que resultarão, pars, cada qual, de
sua aplicacão. E iniciemos, nOs Os
brasileiros, todos juntos, sob a li-
deranca da ciência, a caminhada
pelo desenvolvirnento econOmico e
social. As rnedidas coercitivas cer-
tamente se esgotarão no tempo e
na parcirnOnia dos resultados in-
significantes. Que cada brasileiro
seja a peca básica de sua prOpri.a
ascenção.

Dinigir-nos por esta senda de es-
peranca e de luz d a funcão que
Vossa Excelência desempenha corn
raro brilho. Confiamos, nOs os mi-
neiros, no Ministro de Estado Ex-
traordinário para o Planejamento
e a Coordenação EconOmica. E es-
tamos certos de que considerará a
contribuição que trazemos a fib-
sofia de sua gestão.

Desejamos a. Vossa Excelência su-
ceso na aplicacão des teses que
defende. Agradecernos a cordiali-
dade de sua visita, que e motivo
de honra pars, a Casa e de desva-
necimento para nossos concidadãos.

O SR. MINISTRO ROBERTO
CAMPOS - 0 discurso lido pelo
Exmo. Sr. Ministro do Planej amen-
to não foi entregue b, Diretoria dos
Serviços Legislativos pars, publica-
cão nestes Anais.

(Note. da Divisão de Anais).
o SR. PR.ESIDENTE - Em vir-

tude do prograrna previarnente es-
tahelecido entre o Governa.dor do

te,do e o ilustre Sr. Ministro do

Planejameno, Prof. Roberto Cam-
pos, S. Exa. estará, corn agrado, a
disposicão dos representantes do
povo de Minas, e lIderes classistas,
hoje, na Sociedade Mineira de En-
genheiros, para responder a quais-
quer indagacôes sObre a politica
econOmica e financeira do Govêrno
Federal.

Assirn, pois, o que cumpre a Mesa
d agradecer a honrosa visita de S.
Exa. a êste Plendrio e apresentar-
-Ihe também, juntamente corn os
demais oradores, as boas vindas e
as homenagens do pOvo mineino, de-
sejando que a sua presença em

- nosso Estado seja tôda ela rodeada
cia meihor hospitalidade do povo
mineiro.

QUESTAO DE ORDEM

O SR. JOSE MARIA MAGA-
LHAES - Sr. Presidente, a Assem-
bléia recebe a honrosa visita do Sr.
Ministro Roberto Campos. Ouvimos
atentamente a exposição de S. Exa.,
Julgamos do nosso dever, em aten-
cão so povo que representarnos, fa-
zer as indagacôes que enderecamos
. Mesa através de V. EX3.., Sr. Pre-

sidente, a fim de que o Sr. Ministro
possa nos esclarecer meihor.

Compreendernos que o tempo de
S. Exa. d restrito mas queremos
registrar, aqui, que a nossa rnissão
foi cumprida e as indagacôes 10-
ram feitas, pois a exposicão de S.
Exa. não nos convenceu plenarnente.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
informs, ao Pleridrio que o Sr. Mi-
nistro de forma alguma se nega
a responder as questôes dos Srs.
Deputados, segundo, agora mesmo,
S. Exa, nos alirmou. Entretanto,
a visits. de S. Exa. a Minas Ge-
rais, alëm dêsse contato muito gra-
to corn OS representantes do povo,
reveste-se de outros elementos im-
perativos, altarnente importantes
para nossa economia e pars, nos-
sas finances, como disse so Presi-
dente desta Casa, S. Exa. o Sr.
Governador do Estado de Minas
Gerais. Mas, ja que o DeputadQ
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José Maria Magalhães insiste nas
suas indagaçöes entregues a Presi-
déncia, e o Sr. Ministro se dispôe
a respondê-las, a Casa ouvirá 0
erninente titular do Ministério do
Planejamento.

Tern a palavra o Sr. Ministro
Roberto Campos, que na Mesa Di-
retora res ponderd as indagaçOes do
Sr. Deputado José Maria Maga-
lhães.

O SR. MINISTRO ROBERTO
CAMPUS - (Pelas razOes ja aludi-
das, deixam de ser registrados, nes-
tes Anais, Os esciarecimentos enilti-
dos pelo Exmo. Sr. Ministro do Pla-
nejamento As indagaçôes que Ihe
foram formuladas).

O SR. PRESIDENTR, - A Mesa,
uma vez mais, agradece ao Exmo.
Sr. Ministro do Planejamento sua
visita 'a nossa Casa Legislativa, pres-
tando-nos esclarecirnentos e solicita
a Comissão, anteriormente nomea-
da, encaminhar S. Exa. ate 'as por-
tas déste edfffcio.

SUSPENSAO DOS TRABALHOS

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
suspende a Reunião por 5 minutos
para que o Ministro Roberto Cam-
pos possa receber Os cumprimentos
dos Srs. Deputados. (Palmas).

REABERTtJRA DA REUNIAO
Estão reabertos Os nossos tra.ba-

ihos.
- - Esgotado o prazo destinado
a esta parte cIa Reunião, passa-se a
2.0 PARTE DA ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE. - A Mesa
anuncia o prosseguimento da vota-
cão do Projeto n. 0 3.521/66, do Sr.
Cicero Dumont, o qual dispöe sôbr'
a trarnitaçao dos Projetos do inicia-
tiva do Poder Execuivo nos têrmos
do ar. 29, cIa Constituição do Esta-
do, corn a nova redacão que lhe foi
dada pela Lei Constitucional fl.0 14
de 9/12/65.

Na Reunião passada foi votado o
Substitutivo da Comissão Executi-

va, salvo Emendas. Votarernos, ago-
ra, as Emendas ao Proj eto fl. 9 3.521.

A Mesa vai pôr em votacão a
Ernenda n.° 1, cIa Cornissão Execu-
tiva.

Convido o Sr. Deputado Maurilio
Carnbraia para funcionar como Se-
cretário da Mesa e fazer a leitura
do art. n.c 13, como aincia da Emen-
da n.° 1 da Comissão Executiva.

Corn a palavra o Sr. Secretdrio
para fazer a, l€itura da Emenda
fl. 0 1.

O SR. SECRETARIO (lé a Emen-
dan.° 1).

O SR. PRESIDENTE - Em vo-
tacão a' Emerida. Os Srs. Deputa-
dos que a aprovam queirarn perma-
necer como se encontram. (Pausa).
Fol aprovada.

A Mesa vai passar agora 'a Emen-
da n.' 2, que tern Subemenda do
Deputado Cicero Dumont.

A oprovação da: - Suhemenda do
Deputado Cicero Dumont prejudi-
ca a Emenda n.° 2. A Mesa coloca
em votação a Subemenda do Sr.
Cicero Dumont e pede ao Sr. Se-
cretário para fzer a sua leitura.

O SR. SECRETARIO - (lê a Su-
hernenda do Sr. Cicero Dumont).

O SR. PRESIDENTE - Em vo-
tacão a Subemenda do Daputado
Cicero Dumont. Os Srs. Deputados
que a aprovam queiram permane-
cer como se encontram. (Pausa).
Foi aprovada.

Fica prejudicada ia Emenda fl.0 2,
da Comisão Executiva.

Em votacao a Emenda n.' 3, da
Comissão Executiva.

OSR. SECRETARIO (lê a Emen-
da n.c 3).

O SR. PRESIDENTE - Em vo-
tacão a Emenda. Os Srs. Deputa-

dos que a aprovam queiram perma-
necer como Se encontram. (Pausa).
Fol aprovada.

QUESTAO DE ORDEM

O SR. MANUEL COSTA - Sr.
Presidente, parece-me que não £01
compreendida a votaç.o da inn-

da. Solicito a V. Exa. repetir a vo-
tação da mesma.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
va.i mandar proceder 'a leitura da
Emenda n.' 3, da Comissão Execu-
tiva. Tern a palavra o Sr. Secretd-
rio.

• SR. SECRETARIO - (lê).
• SR. PRESIDENTE - Em vo-

tação a Emenda fl.0 3, da Comissäo
Executiva. Os Srs. Deputados que
a aprovam permanecam como se
encontram. (Pausa). Foi rejeita-
da.

Em votação a Emenda n.° 4. 0
Sr. Secretario vai proceder h sua
leitura.

O SR. PRESIDENTE - Em
tação a Emenda. Os Srs. Deputa-
dos que a aprovarn permaneçam
como se encontram. (Pausa). Foi
aprovada.

QUESTAO DE ORDEM

O SR. CICERO DUMONT - Sr.
Presidente, a Mesa anunciou o re-
sultado em desacOrdo corn a vota-
cão. A Emenda foi rejeitada e'não
aprovada.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
vai proceder a nova votacão. Os
Srs. Deputados que aprovam a
Emenda n. 0 4 permaneçam como se
ericontram. (Pausa). Rejeitada a
Emenda.

Em votacao a Emenda ri.' 5, da
Comissão Executiva. 0 Sr. Secre-
té.rio Vai proceder a leitura da
mesma.

O SR. SECRETAR.IO - (lê).
O SR. PRESIDENTE - Em vo--

tac5o -a Emenda. Os Srs. Deputa,
dos que a aprovam queiram per-
manecer como se encontram. (Pau-
sa). Aprovada.

O SR. SECRETARIO - (lê a
Emenda n0 6).

O SR. PRESIDENTE - Em
tacao. Os Srs. Deputados que a
aprovam queiram permanecer co-
mo se encontram. (Pausa). Fol
rejeitada.

O SR. SECRETARIO - (Iê a
Emenda n.° 7).

O SR. PRESIDENTE - Em
tacão. Os Srs. Deputados que a
aprovam queirarn permaflecer como
so encontram. (Pausa). Foi rejei-
tada.

O SR. SECRETARIO - (lê a
Emenda n.° 8).

O SR. PRESIDENTE - Em vo-
tacão. Os Srs. Deputados que a
aprovam queiram permanecer co-
mo se encontram. (Pausa). Foi
aprovada.

O SR. SECRETARIO - (lê a
Emenda fl. 0 9).

0 SR. PRESIDENTE - Em vo-
tacão. Os Srs. Deputados que a
aprovam queiram permahecer co-
mo se encontram. (Pausa). Foi
aprovacla.

O SR. SECH.ETARIO - (lê a
Emenda n.° 10).

O SR. PRESIDENIE - Em vo-
tacão. Os Srs. Deputados que a
aprovam queiram permanecer co-
mo se encontram. (Pausa). Foi
aprovada.

O SR. SECRETARIO - (lê a
Emenda n.° 11).

O SR. PRESIDENTE - Em vo-
tacão. Os Srs. Deputados que a
aprovam queiram permanecer co-
mo se encontram. (Pausa). Foi
rejeitada.

O SR. SECRETARIO - (lê a
Emenda n. 0 12).

O SR. PRESIDENTE - Em vo-
tacão. Os Srs. Deputados que a
aprovam queiram permanecer co-
mo se encontram. (Pausa). Foi
rejeitada.

O SR. SECRETARIO - (lê a
Emenda fl.9 13).

O SR. PRESIDENTE - Em
tação a Emenda. Os Srs. Deputa-
dos que a aprovam queiram per-
manecer como se encontram (Pau-
sa). Foi rejeitada.
Emenda n.° 14.

Como h4 Sub-emenda, de autoria
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do Deputado Cicero Dumont, a Me-
sa vai submeter a votos :a Sub-
-ernenda.

Corn a palavra o Sr. Secretário
para proceder 'a leitura da Subemen-
da Cicero Dumont.

0 SR. SECRETARIO - (lê a
Sub-emenda).

0 SR. PRESIDENTE - Em vo-
tacão a Subemenda. Os Srs. Depu-
tados que a aprovam queiram per-
manecer como se encontram. -
(Pausa). Aprovada.

Estd aprovada a Subemenda do
Deputado Cicero Dumont e preju-
dicada a Emenda da Oomissão Exe-
cutiva.

0 SR. SECRETARIO - (lê a
Emenda n.° 15).

0 SR. PRESIDENTE - Em vo-
tação a Emenda n. 9 15. Os Srs. De-
putados que a aprovam queiram
permanecer como se encontram.
(Pausa). Aprovada.

o SR. SECRETARIO - (lê a
Emenda n.° 16).

0 SR. PRESIDENTE - 0 Sr.
Secretário vai proceder- 'a leitura
da Subemenda do Sr. Deputado
Expedito Tavares.

• SR. SECRETARIO - (lê):
• SR. PRESIDENTE - Em vo-

tacão a Emenda. Os Srs. Deputa-
dos que a aprovam queiram per-
manecer como Se encontram. -
(Pausa). Estd aprovada.
- Em votacão a Subemenda do Sr.

Expedito Tavares, aditiva, a Emen-
da n.° 16.

Os Srs. Deputados que a apro-
yam queiram permanecer como se
encontram. (Pausa). Aprovada.

DEcLARAcAO DE VOTO

O SR. CICERO DUMONT - Sr.
Presidente, encaininho a V. Exa. a
seguinte decaracão de voto:

DECLARAcAO DE VOTO
Sr. Presidente, Srs. Deputados,

a idéia contida na Emenda ë uma
modernizacab do nosso processo de
votacao. Esta criacão da Comissão
Especial d uma inovacão já intro-
thizida pelo Congresso Nacional na

Constituicão Federal, atravs da
Emenda fl. 9 17.

Porém, não me parece que isto
seja passivel de fazer-se vàlidamen-
te, por via Regimental. Fazer tal
modificacao, permitindo a delega.
cão de competência do Plenário a
Comissão, por via Regimental, alérn
de ser uma aberracao juridica, é
absolutamente inoperante.

Se esta Comisão estd sendo cons-
tituida para substituir o Plendrio,
a sua criacão por via imprOpria ë
inidônea.

Esta criacão sO pode ser feita
através de Ernenda Constitucional.

Se esta Comissão visa a substi-
tuir 0 Plenário, entäo ela é inütil.

Assim, acho que não devemos
aprovar a Emenda, não porque a
ideia não seja boa, a sugestão 0
esplêndida; mas, o processo de fa-
z6-lo 0 absolutamente inidOneo; e
tanto 0 inidOneo iTae you figurar
uma hipOtese demonstrativa do ar-
gumento:

admitamos que o Sr. Governador
do Estado mande urn Proj eto a esta
Casa, corn urn prazo de 30 dias.
A Comissão, substituindo o Plend-
rio, aprova o Projeto; o Governa-
dor do Estado não pode sancionar
• que foi votado por ela, orque
• seu pronunciamento 0 absoluta-
mente ineficaz.

Ora, se nOs, ao criarmos a Co-
missão corn tal finalidade temos,
como objetivo, apareihar a Assem-
blOia para cumprir num determi-
nado prazo a sua rnissão, estamos
criando o Orgão inütilmente. Se êle
não vai ter poder de decisão, para
que criarmos Oste organismo regi-
mentalmente?

Vamos cr10-b, mas atravOs de
urna Emenda Constitucional. Apro-
veitariamos a boa idOia da Comis-
são Executiva.

Faria um apêlo aos nobres lide-
res, Deputados Manoel Costa e Au-
reliano Chaves, para, ao invOs de
se aprovar a Emenda Regimental
que se propOe, que apresentemoS
urn Proj eto de Emenda a Constitul-

cOo corporificando e melhorando
esta idéia.

NOo quero que, arnanhã, se a As-
semblOia for desconsiderada, por
fOrça dêste dispositivo, se diga quo
nenhuma voz se levantou a êste res.
peito. Quero resguardar-me o di-
reito de cobrar, flOo apenas do
ExeCUtivO, mas de tOda a Assem.
blOia, um êrro que poderia tor sido
evitado.

LO fora, ninguOm vai entender
que a AssemblOia pode errar. Vão
dizer que votamos aqui inconscien-
temente.

Cicero Dumont.
o SR. PRESIDENTE
Corn a palavra o Sr. Secretário

para proceder a leitura da Emen-
da n p 17.

• SR. SECRETARIO - (10).
• SR. PRESIDENTE - Em vo-

tação a Emenda n. 9 17. Os Srs.
Deputados que a aprovam queiram
permanecer corno se encontram.
(Pausa). Foi aprovada.

Ernenda n. p 18 -
• SR. SECRETARIO - (lê):
• SR. PRESIDENTE - Em

tacão a Emenda n.° 18. Os Srs.
Deputados que a aprovam queiram
permanecer como se encontram.
(Pausa). Fol aprovada.

QUESTAO DE ORDEM

o SR. CICERO DUMONT - Sr.
Presidente, desejo consignar que
votei contra a Emenda.

O SR. PRESIDENTE - Os Srs.
Deputados Cicero Dumont e João
BOsco votaram contra a Emenda,
0 que serd consignado na Ata.

EstO aprovado o Proj eto corn as
alteraçOes votadas pebo Plendrio.

- A Cornissão de Redacao Final.

PROJETO N 3.566/66

o SR. PRESIDENTE - A Mesa
vai passar it votacOo, em 2. 1, dis-
CUS5ão, do Projeto n.Q 3.566/66, do
Sr. Governador do Estado, que fixa
0 efetivo da Pobicia Militar para o

exercicio de 1967 e dO outras pro-
vidOncias.

Em votação o art. 1 .0 - Os Srs.
Deputados quo o aprovarn queiram
permanecer como so encontram.
(Pausa). Foi aprovado.

Em votacOo o art. 2. 1 - Os Srs.
Deputados que o aprovam queiram
permanecer como se encontram.
(Pausa) Foi aprovado.

Em votaçOo o art. 3.9 - Os Srs.
Deputados que o aprovam queiram
permanecer como se encontram.
(Pausa). Poi aprovado.

Em votacao o art. 4. 0 - Os Srs.
Deputados que 0 aprovam queiram
permanecer como se encontrarn.
(Pausa). Foi aprovado.

Em votacOo o art. 5. 0 - Os Srs.
Deputados que 0 aprovam queiram
permanecer como se encontram.
(Pausa). Fol aprovado.

Em votacao o art 6.9 - Os Srs.
Deputados que o aprovam queiram
permanecer como se encontram.
(Pausa). Foi aprovado. .Aproyado
0 Projeto em 2.0 discussão.

- A ComissOo de Seguranca PU-
blica.

PROJETO N.° 3.572

O SR. PRESIDENTE - Votacao,
em 2.4 discussOo, do Projeto n.°
3.572 (Resolucao), da ComissOo
Executiva, 0 qual dO a denominacao
de Sala José de Medeiros Chaves 'a
Sala da Diretoria Geral da Assem-
blOia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. A ComissOo Executiya
opina pela aprovacão do Projeto.

Em votacOo o art. 1.0 - Os Srs.
Deputados que 0 aprovam queiram
permanecer como se encontram.
(Pausa). Poi aprovado.

Em votaçao o art. 2. 0 - Os Srs.
Deputados qua o aprovam queiram
permanecer como se encontram.
(Pausa). Foi aprovado.

- A Comissão Executiva.

PROJETO N.9 3.585/66

O SR. PRESIDENTE - Discus-
são do Projeto n,q 3.585/66, do Sr.
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Governador do Estado, 0 qual au-
toriza o Poder Executivo a celebrar
convênios corn as entidades que
menciona, mantenedoras de estabe-
lecimentos particulares de ensino
niédio nas cidades de Carmo do
Rio Claro, Cássia, Machado e Area-
do.

Em discussão a Projeto. (Pau-
sa). Encerro a discusão.

- Vem a Mesa:

REQUERIMENTO

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

O Deputado infra-assinado requer
votacao por partes, nos tOrmos do
Art. 178, II, para 0 Projeto fl.°
3.585/66.

Sala das Reuniôes, 22 de abril
de 1966.

(as.) - Deputado Manoel Costa.
O SR. PRESIDENTE - Sôbre

a Mesa Requerirnento do Deputado
Manoel Costa, pedindo a votacão,
por partes, déste Projeto, nos tér-
mos do artigo 178, item II.

Em votacao o Requerimento. Os
Srs. Deputados que 0 aprovam
queira permanecer como se encon-
tram. (Pausa). Foi aprovado.

A Mesa vai proceder 6, votacão
do Projeto, de acôrdo corn o pedi-
do do Deputado Manoel Costa,
aprovado pelo Plendrio.

Em votacão o art. 1.0 do Substi-
tutivo das Comissães Técnicas. Os
Srs. Deputados que o aprovam
queiram permanecer como se
acham. (Pausa). Foi aprovado.

Em votacão o art. 2.c - Os Srs.
Deputados que o aprovam queiram
permanecer como se acham. (Pau-
sa). Foi aprovado.

Em votacão a art. 3.0 - Os Srs.
Deputados que o aprovam .queiram
pernanecer como se encontram.
(Pausa). Foi aprovado.

Em votacao o art. 40 - Os Srs.
Deputados qüe 0 aprovam queiram
permanecer comQ se encontram.
(Pausa). Foi aprovado.

Em votaçao 0 art. 5.Q - Os Srs.

Deputados que o aprovam queirani
permanecer como se encontram
(Pausa). Foi aprovado.

Em votacao o art. 6.0 - Os Srs.
Deputados que 0 aprovam queiranj
permanecer como se encontram
(Pausa). Rejeitado o art. 6.0.

Em votacao 0 art. 7. - Os Srs.
Deputados que 0 aprovam queirani
permanecer como se encontrarn.
(Pausa). Foi aprovado.

Em votacão o art. 8. 0 - Os Srs.
Deputados que 0 aprovam queiram
permanecer como se encontram.
(Pausa). Foi aprovado.

Aprovado a Projeto, corn altera-
coes decorrentes da votacao do
Plendrio.

- A Comissão de Redacão Final

PROJETOS EM 1.0 DISCUSSAO
ENCERRADA

- Submetidos a votacão, em 1.'
discussäo jd encerrada, são apro.
vados, cada urn de sua vez, sem
debates, os seguintes Projetos:

Projeto n.° 3.589/66, do Sr. Do-
mingos JOrio, o qual determina que
o Curso Complementar da cidade
de ]3icas passe a denominar-se "Cur-
so Complementar Aura *liada Pe-
reira Lamha".

Projeto n.° 3.590/66, do Sr. Do-
mingos JOrio, o qual dd a denorni-
nacão de "João XXIII" ao Grupo
Escolar Petrina Pereira da cidade
de Mantena.

Projeto fl. 0 3.591/66, do Sr. José
de Castro, o qual dd a denominação
de "Eduardo de Menezes" ao Pa-
ldcio da SaUde de Juis de Fora.

Projeto n.° 3.593/66, do Sr. Ge-
raldo Quintão, o qual dd a deno-
minacão de "Gindsio Estadual João
XXIII" ao Gindsio Estadual de Ipa-
tinga.

Projeto nc 3.594/66, do Sr. Ge-
raldo Quintão, o qual dd a deno-
minacão de "Ginásio Estadual São
Sebastião" ao Ginásio Estadual de
TimOteo.

- A Comissão de Justiça.

O SR. PRESIDENTE - Votacão,
em 2. 0 discussão, do Proj eto n.°
1.558/65, do Sr. Jarbas Medeiros,
o qual concede lsencão de impostos
e taxas estacluais a Cooperativa
Central dos Hortigranjeiros de Mi-
nas Gerais e suas filiadas.

- 0 Proj eto recebeu em Plenä-
rio a Emenda ri.9 1, razão pela qual
voltou it Comissão de Finanças que
opina pela aprovacão da Emenda.

Vem 4 Mesa:
REQUERIMENTO

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

O Deputado que êste assina re-
quer o adiamento da votacão do
Proj eto fl. 9 1.558/65 por 24 horas.

Sala das ReunlOes, 22 de abril
de 1966. 	 -

(as.) - Deputado Manoel Costa.
O SR. PRESIDENTE - Sôbre

a Mesa Requerimento do Sr. De-
putado Manoel Costa, pedindo a
adiamento, por 24 horas, da vota-
cäo do Projeto.

Em votacão o Requerimento. Os
Srs. Deputaclos que o aprovam
queirarn permanecer como se en-
contram. (Pausa). Foi aprovado.
Adiada a votacão do Projeto.

PROJETO N.9 3.556/66
O SR. PRESIDENTE - Votação,

em 2.4 discusão, do Proj eto n
3.556/66, da Sra. Marta Nair Mon-
teiro, o qual dá nova redacão ao
Artigo 217, da Lei xi.° 2.610, de
8-1-62.

Em votacao a artigo 1 .0 - Os
Srs. Deputados que o aprovam
queiram permanecer como se en-
Contram. (Pausa). Foi aprovado.

Em votação o artigo 2.9 - Os
Srs. Deputados que o aprovam
queiram permanecer como se en-
Contram (Pausa). Foi aprovado.

Está aprovado o Projeto.
- A Cornissão de Servico Pdbli-

Co.

O SR. PRESIDENTE - 1. 4 dis-
cussão do Projeto n.(? 3.596/66, do
Sr. Manoel Costa, o qual dd a de-
nominação de "Professor Guedes
Fernandes" ao Gindsio Estadual de
Carmo de Minas.

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

Em votacão. Para encaminhar a
votacão, corn a palavra o Sr. Depu-
tado Athos Vieira de Andrade.

O SR. ATHOS VIEIRA DE AN-
DRADE - Sr. Presidente, Srs. De-
putados.

O Projeto n.° 3.596/66, de autoria
do nobre Deputado Manoel Costa,
visa a dar a denominacão de "Pro-
fessor Guedes Fernandes" ao Gina-
sio Estadual de Carmo de Minas.

Sirvo-me da oportunidade de en-
caminharnento da votacão dêste
Proj eto, primeiro porque trata de
assunto de educacão e segundo or-
que é de autoriaj do ilustre Dèpu-
tado Manoel Costa, LIder do Govêr-
no, para dar conhecimento do radio-
grama que acabo de receber de Ta-
rumirim, assinado pelo Sr. Prefeito
Municipal, nos seguifites têrrnos:
"Comunico prezado amigo, Inspeto-
ra Escolar dispensou 62 alunos do
Grupo a fim de não colocar profes-
sOras adversdrias. Caso inédito em
Tarumirim. Faca apêlo Sr. Gover-
nador, pois ao Secretdrio não adi-
anta" -

a) Xenofonte Teixeira Oliveira
- Prefeito Municipal.

Enquanto o Governador Maga-
lhães Pinto empreendeu verdadei-
ra renovaQão na vida educacional
do Estado corn a ampliacao da rd-
de escolar secundária e construção
de grande ndrnero de grupos esco-
lores, no atual govêrno alunos es-
tao sendo dispensados dos grupos
escolares, corn o dnico objetivo de
impedir que professOras ndo liga-
das ao ex-PSD tenharn oportunida-
de de lecionar nesses grupas.

Quero assirn apelar, mais uma
vez, para 0 LIder do Govêrno nesta
Casa, que tern sido tã0 atencioso



- 342
	 - 343 -

I-

para conosco, no sentido de que se
ja êsse fato levado ao conhecimento
do Govêrno.

Não d possIvel que fato tao ver-
gonhoso aconteca, principalmente
em Tarumirirn, sede de uma Co-
marca, corn mais de 40.000 habi-
tantes, onde uma Inspetora Se dá ao
luxo de dispensar 62 alunos matri-
culados, para que não sejam convo-
cadas normalistas, professOras, que
não rezam pela cartilha do ex-PSD.
Sei que não adianta apelar porque
neste Govêrno não Se dã ouvido a
ninguém. Não existe dignidade no
exerciclo dos cargos ocupados por
muitos auxiliares do Govêrno. Nos-
SOS apelos são recebidos corn iro-
nia.

0 nobre LIder Manoel Costa tern
sido jovial e tern procurado, corn
a ihaneza que o caracteriza, dar
atendimento, não prOpriarnente
atendimento, porque não pode aten-
der, mas encaminhar êsses casos ao
Sr. Governador e ao Sr. Secretário
de Educacão, rnas essas autorida-
des são surdas, indiferentes e pa-
recem anestesiadas diante da rea-
lidade.

Mudaram agora o rnëtodo. Ate ou-
tro dia, eu denunciava a dispensa de
professOras, mas agora resolveram
mudar o rnétodo, inverterarn o sis-
tema de perseguicão. Não mais dis-
pensam professOras, e sim, alunos,
para que, atravds dessa rnedida, não
seja necessário clispensar as profes-
sOras. Este C o Govêrno que se
instalou em Minas Gerais; 6 êste ti-
P0 de clesordem quo está al, dando
intranquilidade ao interior do Esta-
do. Quando dissemos que dentro em
breve acontecimentos desagradáveis
ocorrerão no municipio, C porque
a paciência de urn pal poderá se
csgotar, de urn pal que, lovando seu
fitho ao grupo escolar, ye as por-
tos dêsse grupo fechadas por uma
Irispctora que não sabe cumprir o
scu clever. Em conseqUncia, pcdera
querer fazer justiça corn suas prO-
prias mãos, pois sabe que de nada
ihe adianta esperar por solucöes go-
vernarnentas. Os hornens que al es-

tao são indiferentes e permanecen
surdos aos apelos do povo e a rea-
lidade.

Ao encaminhar a votacão dêsse
Proj eto, não poderia deixar de ma-
nifestar minha opinião favorável a
êle.

Desejo fazer todavia urn apêlo an-
gustioso ao Lider Manoel Costa.
Na0 rnais irei a Secretaria da Edu-
cacao, porque não tenho vocacão
para palhaco. Já por duas vêzes
tentararn impedir-me de entrar no
gabinete do Sr. Secretário do. Edu-
cacao, coisa que jarnais ocorreu em
nOSSo Estado. Não mais irei ao
Gabinete do -Sr. Governador, nern
dos Secretários de Educacão e da
Seguranca, porque são três perso-
nalidades governamentais as quais
temos atacado nesta Casa e conti-
nuaremos atacando, pois não acre-
ditamos nos seus anunciados bons
propósitos.

Faco urn apêlo ao Lider Manoel
Costa, a fim de que atente para es-
sa realidade. São 62 crianças dis-
pensadas no munlcIpio de Tarumi-
rim, onde fazem politica Os Depu-
tados Sebastião Anastácio de Paula
e Raimundo Scares Albergaria.
Sim, Senhor Lider, nas rnãos de
Vossa Excelência fica a solucao
déste problema que tradii o ape-
lo de 62 pals que tiveram seus Ii-
ihos dispensados de urn grupo es-
colar, para que nao fôssem convo-
cadas professOras que não rezam
pela cartilha do atual Govêrno.

o SR. PRESIDENTE - Tern a
palavra o Sr. Deputado Sebastião
AnastCcio.

0 SR. SEBASTIAO .A'NASTACIO
- Sr. Presidente, Srs. Deputa-
dos, venho ha mu-ito tempo ouvin-
do em silêncio, as acusacöes do De-
putado Athos Vieira de Andrade, não
porque não tenha razOes para re-
bate-las mas, sOrnente, curnprindo
orciens superiores, para que os tra-
baihos nesta Casa não sejarn per-
turbados por questOes pollticas.

Mas, Sr. Presidente, tenho em men-
to que o que estã ocorrendo em Ta-
rum.irim e outras localidades nãO

passa de exploracão politica que se
quer fazer, por interrnddio de urn
Sr. Deputado, que muitas vêzes,
embora possa estar bern intencio-
naclo, estã veiculando noticias in-
verIdicaS. Não p0550 crer na carta
enviada pelo Sr. Prefeito Munici-
pal de Tarurnirim. Não haveria ra-
zão para se dispensarem alunos. Ra-
zão ha, sim, para se aurnentar a
matricUla e colocar trabalhando
major nümero de professOras. 0
quo está acontecendo C para ex-
ploracão politica daqueles que näo
tern condicöes para isto. No Go-
vêrno passado, reclamei diversas
vézes, desta mesma Tribuna, e não
obtive solução e nem providências
para as denüncias que fiz. Eram
casos graves, como o do prefelto
municipal, que rnandou seu carro,
corn homens armados, ir a escola
"Estrêla do Sul" e de lá tirar, corn
revOlver, as professOras. No dis-
trito de Vai-e-Volta, a policia tirou,
a fOra, da escola, as professôras
contratadas por tempo indeter-
minado corn vários anos de ser-
vico. Foram expulsas pela poll-
cia. Agora, êles que fizeram tudo
istO, vêm por intermédio de Depu-
tado fazer reclarnacão e quase sem-
pre inveridicas, esquecendo os atos
ilegais praticados di'ariamente na-
quele municIpio. Ha poucos dias, na
escola de Bananal, o prefeito fechou
a escola e tirou as chaves. Queria
ver quem ia buscá-las. E' uma es-
cola regular, funcionando corn 4
professOras. Fez mais: fechou tam-
bCm as escolas do convênio e im-
pediu que as professôras entras-
sem. All ocorre abuso de autori-
dade, porque nern o Prefeito Mu-
nicipal e nem as outras pessoas
que intervêrn tern autoridade para
isto. Agora, träzem denüncias a es-
ta Assernbléia, diante do povo mi-
neiro, para assustar urn Govêrno
honesto e trabaihador. São ele-
mentos que nao se conformarn corn
esta situação e que vêm, por inter-
médio de Deputados, reclamando
constanternente, fazendo injürias a
urn Govêrno que merece 0 respei-

to do povo mineiro, porque está no
Poder, nao pela vontade de qual-
quer urn rnas pela vontade da
maioria absoluta do povo mineiro,
que colocou no Palácio da Liber-
dade urn hornem capaz de, digna-
mente, governar o Estado.

For que, então, vern aqul constan-
ternente o Deputado Athos Vieira
de Andrade corn denüncias de fatos
norrnais, que êle rnesrno pratica em
sua terra? 0 que está acontecen-
do em Tarurnirirn é uma explora-
cão politica daqueles que não se
conformam corn a situacão, por-
que perderam o mando - 	 -

Recebi, quinta-feira, urna carta
de amigos de Itanhomi relatando as
arbitrariedades praticadas contra
professOra de Capitão Andrade.
Autoridades . rnunicipais nomeadas
pelo Deputado Athos Vieira de An-
drade. Isto o nobre Deputado não
denuncia a esta AssembiCia.

- 0 SR. PRESIDENTE - Corn
a palavra o Sr. Manoel Costa.

o SR. MANOEL COSTA - Sr.
Presidente, Srs. Deputados.

Ao ensejo do encaminharnento
da votaçao do Proj eto de mirtha
autoria, que da a denominacão de
"Professor Guedes Fernandes" ao
Ginásio Estadual do Carrno do Mi-
nas, valho-me da oportunidade pa-
ra, atendendo a urn apelo do Depu-
tado Athos Vieira de Andrade tra-
zer a rninha palavra do Lider do
Govêrno e fixar a posicão do Go-
vernador e do Sr. Secretário da
Ed-ucacao. Não exarnino, Sr. Pre.
sidente, a causa motivadora dêste
debate, porque o nobre Deputado
Sebastião Anastácio ja, daqui, co.
mo politico militante em Tarurni-
rim, trouxe as inforrnacöes que co-
nhece, como lIcler inconteste da-
quela região.

Quero entretanto dizer ao Depu-
tado Athos Vieira de Andrade quo,
como LIder do Govêrno, nesta Casa,
tenho, sempre que solicitado, pro.
curado encarninhar, nãQ apenas ao
Sr. Governador, mas aos Secretá.
rios do Estado, todos os protestos,
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reiviridicaçôes e denüncias trazidas
a esta Casa, dessa ftibuna ou a
mirn pessoalmente, no Plenário.

Mas, Sr. Presidente, nOs que co-
nhecemos o Deputado Athos Viei-
ra de Andrade não podemos dei-
xar de larnentar a linguagem usa.
da por S. Exa., corn referência ao
Sr. Governador do Estado e ao Sr.
Secretdrio da Educacão'. E' que,
pela denUncia que S. Exa. traz, Os
fatos nela contidos já foram exa-
minados pela voz autori.zada do no-
bre Deputado Sebastião Anastdcio.
Mds, Sr. Presiclente, lamentamos e
estranharnos a liriguagem do Depu
tado Athos Vieira de Andrade.

NOs, que no Govêrno passado, do
prirneiro ao ültimo dia do mandato
do Governador Magalhães Pinto,
dcupando esta Tribuna, nos opuse-
mos ao Governador de então, ja-
mais nos acusa a consciência de
termos, aqui, usado expressöes que
não se ajustem as boas normas par-
larnentares.

Dizer que o Governador é cinico,
dizer que o Secretdrio é cinico, não
vernos a causa do emprêgo desta
expressão, senão contra a prOpria
dignidade, cultura e iao caráter de
quern a usou.

.Admiramos as qualidades do no-
bre. Deputado Athos Vieira de An-
drade, e daf acentuar-se mais a
nossa estiánheza. Nosso protesto,
Sr. Presidente, se fixa nesta hora,
porque nao desejamos urn debate
que no esteja realmente it altura
da dignidade dos parlamentares que
compoem esta Assemblëia. E am-
da mais, porque os homens acu -
sados pelo Deputado Athos Vieira
de Andrade, em terrnos tao censu-
rãveis, não são, de nenhum modo,
merecedores dessa acusacão, por-
que o Governador Israel Pinheiro
é uma tradicão de hornem püblico
em nosso Estado. Não vamosevo-
car as suas qualidades de tradição,
de filho de João Pinheiro; vamos
mostrar a Casa e ao povo rnirieiro
as condicOes de sua própria perso-
nalidade, de seu prOprio caráter e
de sua prOpria formação de ho-

mem püblico. Israel Pinheiro foj
daqueles que sempre honraram Os
cargos que ocuparam no passado,
e hoje, honra e dignifica o Govêr-
no de Minas.

Corn referência ao Sr. Secretã-
rio da Educação, Deputado Gilber-
to Almeida, esta Casa 0 conhece
tanto quanto nOs; conhece a sua
conduta, as suas qualidades, 0 seu
cardter, os seus predicados de ho-
mem de bern. For isto, Sr. Presi-
dente, ao ocuparmos a Tribuna nes-
ta hora, no encaminhamento desta
votacao, querernos dizer ao nobre
Deputado Athos Vieira de Andrade,
que as suas reivindicaçOes - estas,
como as outras - tern sid 0 leva-
das, por nos, ao Sr. Governador
do Estado e ao Sr. Secretdrio da
Educação.

Nem por isto, Sr. Presidente, po-
dIamos calar nesta hora, diante da
prestação das acusaçöes injustas
feitas ao Sr. Governador do Esta-
do e ao Sr. Secretcirio da Educa-
cão.

O SR. PRESIDENTE - Em vo-
tação o Projeto. Os Srs. Deputados
que 0 aprovam queiram permane-
cer como se encontràm. (Fausa).
Foi aprovado.
- A Comissão de Justiça.
O SR. PRESIDENTE - dis-

cussão do Projeto n.° 3.488/65, da
Comissão Executiva, o qual dispOe
sObre relevacao de punicOes impos-
tas a funcioncirios da Secretaria cia
Assernbléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais.

Tendo sido apresentada, pelo De-
putado Homero Santos, Ernenda ao
Projeto, volta o mesmo a Comis-
são Executiva.

EMENDA N.° 2

(Ao Projeto de Resolucão n.
3.488/65).

Acrescente-se onde convier:
ART. - Pica estabelecido que,

cia movirnentação de pessoal de-
terminada através de portaria de
lotação interna, baixada por auto.
ridade competente, nenhum pre-

juIzo poderd sofrer o funciondiro
por ela atingido, a não ser que, em
Requerimento escrito, a tenha soil-
citado.

Parcigrafo ünlco - Para êste
efeito 0 disposto no art. 9. § 40,
da Resolucao n.° 732, de 19 de de-
zembro de 1965, terd vigencia a
partir cia data cia Resolução fl.°
646, de 19 de dezembro de 1964.

Sala das reuniöes, 22 de abril
de 1966.

(aa) Homero Santos - Manoel
Costa - Alvaro Sales - Nunes Coe-
lho - Orlando Andrade - Ibrahim
Abi-Ackel - Nicanor Armando.

Justificativa: - 0 objetivo da
Emenda é prevenir e evitar a in-
justica que se pratica quando al-
gum servidor ci mandado prestar
servicos noutro setor.da Casa, sern
ser a pedido e, não obstante, vem
a sofrer prejuizos diversos, perden-
do direitos e vantagens que, na
maioria dos casos, jci são inerentes
A sua titularidade efetiva e que ate
j a deviam achar-se incorporadas,
em definitivo, ac , seu patrimOnio
funcional.

O dispositivo, se aprovado, vem
dar uma nova dimensão aos atos
e portarias baixadas pelo Exmo.
Sr. Diretor Geral da Casa e prati-
cados dentro cia area de sua corn-
petencia exclusiva.

Alguns servidores efetivos sofre-
ram danos em sua vida funcional
A falta dêsse dispositivo na Reso-
lucão n.° 646. A Emenda restabele-
ce tais direitos e vantagens a par-
tir cia vigêricia do novo Regulamen-
to.

(a) - Homero Santos.
- Publicar.

ENCERRAMENTO

O SR. pRESIDENTE - Esgota-
cia a matciria constante cia pauta e
não havendo oradores inscritos, a
Mesa encerra a Reunião e convoca
os Srs. Deputados para a Extraor-
d.inciria de logo mais, as 20,39 ho-
ras, corn a Ordem do Dia já anun-
dada e publicada, bern assim para

a Ordinária de 2.0 feira, cia 25, as
14,00 horas, corn a seguinte Ordem
do cia:

ORDEM DO DIA

25-4-66
1.0 Parte

Das 14 as 15 horas:
Leitura e aprovacão da Ata.
Expediente, inclusive leitura e

apresentacão de pareceres, proje-
tos, comunicacôes, requerimentos e
indicacoes.

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

requerimentos, cornunicacOes e in-
dicacoes.

Discussão e votacão de redacoes
fin ais.
2.0 Parte

Das 16 as 18 horas:
2 . 0 discussão do Frojeto n.° 3.500/

66, do Sr. Carlos Eloy, o qual con-
cede beneficio a funcioncirios não
previsto pela Lei n.° 869, de 5 de
juiho de 1952.

2 .4 discussão do Proj eto n.Q 3.502/
66, do Sr. João Luiz de Freitas,
que cia a denominação de "Padre
José Goncalves de Souza" ao Gind-
sio Estadual de Felixlãndia.

2 . 0 discussão do Frojeto fl.0 3.531/
66, do Sr. Lourival Brasil, o qual
reconhece de utilidade püblica 0
Abrigo Santa Helena, corn sede na
Cidade de Juiz de Fora.

2.0 discussão do Frojeto n.° 3.559/
66, do Sr. Manoel Costa, o qual dá
a denomiflacão de "Padre Joäo
Neiva" ao Gincisio Estadual de San-
tana cia Vargem.

3.,1 discussão do Proj eto n.° 3.564/
66, do Sr. Mario Hugo Ladeira, 0
qual cia a denorninação de Con
junto "Orestes Diniz" aos Edificios
onde funcionam o Departamento
de Lepra e Dispensário Central.

- Levanta-se a Reunião.
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SUMARIO: - (]mparecjinento -
Ata - 1.0 escrutfnio: discussão
dos vetos totais opostos as Pro-
posiçöes de Lei n.° 2.861, 2.873,
2.874, 2.878 e 2.884 - Votacâo
- Escrutinadores - Chamada -
Apuração - Manutencao dos ye-
tos - 2.0 escrutinio: discussão
do veto parcial oposto a Propo-
sicao de Lei n.° 4.167 - Votacão
- Escrutinadores - Chamada -
Apuracäo - Rejeicao do veto par.
cial - Encerramento.

COMPARECIMENTO
- As 20,30 horas, comparecem

Os Srs.
Bonifácio de Andrada - Ledo

Borges - Mario Hugo Ladeira -
João Navarro - Reny Rabello -
Pinto Coelho - Anuar Fares -
Agostinho Campos Neto - Alva-
ro Sales - Alvirnar Mourâo - Ani-
bal Teixeira - Artur Fagundes -
Ataliba Mendes - Athos Vieira de
Andrade - Aureliano Chaves - Ba-
tista Miranda - Benedito Xavier

Carlos Eloy - Carlos Megale
- Cicero Dumont - Expedito Ta-
vares - Florivaldo Dias - Geral-
do Quiritão - Gerardo Grossi -
Hermelindo Paixão - Homero San-
tos - Ibrahim Abi-Ackel - Jarbas
Medeiros - Jehovah Santos -
Jorge Ferraz - Jorge Vargas -
João Bosco - Joaquiin de Melo
Freire - José Luiz Baccarini -
José Maria Magalhães - Ladislau
Salles - LUcio de Souza Cruz -
MaurIlio Cambraia - Luiz Jun-

queira - Manoel Costa - Maria
Pena - Marta Nair Monteiro -
Martins Silveira - Nicanor Arman-
do - Nunes Coelho - Odion Ro-
drigues - Orlando Andrade - Ote-
lino Sol - Paulino Cicero - Fires
da Luz - Raymundo Albergaria -
Raul Fernandes - Salim Nacur -
Sebastião Anastácio - Sette de
Barros - Sousa e Silva - Ulysses
Escobar - WaldifMorato - Wil-
son Chaves - Wilson Modesto -
Wilson de Paiva e Wilson Tanure.

- Corn a presenca de 62 Srs.
Deputados, 0 Sr. Presidente decla-
ra aberta a Reunião.

ATA

O SR. WALDIR MORATOt— (2.9
Secretario "ad hoc") - Frdcede a
leitura da Ata da Reunião anterior,
a qual é aprovada, sem restriçôes.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
vat passar a Ordem do Dia desta
Reunião Extraordinária, corn a dis-
cussão dos vetos totais opostos as
ProposicOes de Lei de n°s. 2.864,
2.873, 2.874, 2.878 e 2.884, em pri-
meiro escrutinio e, em segundo es-
crutinio, a discussäo do veto par-
cial oposto it Proposicão de Lei n.°
4.167.

1.9 ESCRUTINIO
- A Mesa passa a discussão dos

vetos do primeiro escrutinio, p0-
dendo qualquer dos Srs. Deputa-
dos requerer destaque, tanto para
a discussão como para a votacãO.

Em discussão Os vetos do primei-
ro escrutinio. Não ha oradores
inscritos. Encerro a discussão.

- A Mesa vai passar a votacão
dos vetos, nomeando Os Srs. Depu-
tados Sebastião Anastácio e Alvirnar
TvtourãO para servirem como escru-
tinadores, e pede ao Sr. L° Secre-
trio que proceda a chamada dos
Srs. Deputados.

A Mesa cornunica a Casa que são
dois escrutinios e, por conseguin-
te, duas votacOes. Os Srs. Depu-
tados votarão no primeiro escru-
tinio e depois no segundo. Have-
rá duas chamadas, portanto.

Tern a palavra o Sr. Secretdrio
para a chamada dos Srs. Deputa-
dos.

O SR. SECRETARIO - (Faz a
chamada).

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

Bonifácio de Andrada - Ledo
Borges - Mario Hugo Ladeira -
João Navarro - Pinto Coelho -
Anuar Fares - Agostinho Campos
Neto - Alvaro Salles - Alvirnar
Mourão - Anibal Teixeira - Artur
Fagundes - Athos Vieira de Andra-
de - Aureliano Chaves - Batista
Miranda - Benedito Xavier - Car-
los Eloy - Carlos Megale - Cicero
Dumont - Expedito Tavares -
Florivaldo Dias - Geraldo Quintão
-- Gerardo Grossj - Hermelindo
Paixão - Hornero Santos - Ibra-
him Abi-Ackel - Jarbas Medeiros
- Jehovah Santos - Jorges Var-
gas - João Bosco - Joaquim de
Melo Freire - José Luiz Baccarini
- José Maria Magalhaes - Laths-
lau Salles - Lücio de Souza Cruz
- MaurIlio Cambraia - Luiz Jun-
queira - Manoel Costa - Maria
Pena - Marta Nair Monteiro -
Martins Silyeira - Nicanor Ar-
mando - Nunes Coelho - Odilon
Rodrigues - Orlando Andrade -
Otelino Sol - Paulino Cicero - Fi-
res da Luz - Rayrnundo Alberga-
na - Raul Fernandes - Salim Na-
cur - Sebastião Anastácio - Sette
de Barros - Souza e Silva - Ulys-
ses Escobar - Waldir Morato -

Wilson Chaves - Wilson Modesto
- Wilson de Paiva e Wilson Ta-
nure.

APURAcAO

O SR. PRESIDENTE - 0 resul-
tado da votacao é o seguinte: em
relacão a Proposicão de Lei n.°
2.864, votaram "não" 57 Srs. Depu-
tados e 2 em branco. Fica preju-
dicada a Proposicão de Lei e man-
tido o veto.

- Arquive-se.
Em relacão a Proposicão de Lei

n.9 2.873, o resultado foi 57 "não"
e 2 branco. Fica mantido o veto e
prejudicada a Proposicão de Lei.

- Arquive-se.
No tocante a Proposicão de Lei

n.Q 2.874 o resultado foi 54 "não", 3
"sirn" e 2 em branco. Fica manti-
do o veto e prejudicada a Proposi-
cão de Lei.

- Arquive-se.
Em relacão a Proposição de Lei

n.9 2.878 o resultado foi 57 "não"
e dois em branco. Fica mantido o
veto e prejudicada. a Proposicão
de Lei.

- Arquive-se.
Finalmente, em relação a Pro-

posição de Lei n.° 2.884, o resulta-
do foi 57 "não" e 2 em branco. Fica
mantido o veto e prejudicada a
Proposicão de Lei.

- Arquive-se.

2.0 ESCRUTINIO

- Em discussão o veto parcial
oposto a Proposicão de Lei n.c 4.167.

Não ha oradores inscritos. En-
cerro a discussão.

Em votacão.
Tern a palavra 0 Sr. 1.9 Secre-

trio, para laser a chamada dos
Srs. Deputados. Os escrutinadores
anteriormente nomeados permane-
cern em suas funcöes.

O SR. SECRETARIO - (Faz a
chamada).

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

Bonifcio de Andrada - Ledo

285' Reuniãio Extraordinária ft Assembléia LegisIatva,
aos 22 de airil de 1966

PRESIDENCIA DOS SRS.BONIFACIO DE ANDRADA E
LEAO BORGES



- 348.-

561a Retrnio Ordinária da Assembiéa Legislativa,
aos 25 de abril de 1966

PRESIDENCIA DO SR. BONIFACIO DE ANDRADA

I-

Borges - Mario Hugo Ladeira -
Joäo Navarro - Reny Rabello -
Pinto Coelho - Anuar Fares -
Agostinho Campos Neto - Alvaro
Salles - Alvimar Mourão - Artur
Fagundes - Athos Vieira de An-
drade - Aureliano Chaves - Ba-
tista Miranda - Benedito Xavier
- Carlos Eloy - Carlos Megale
Cicero Dumont - Expedito Tava-
res - Florivaldo Dias - Geraldo
Quintão - Gerardo Grossi - Her-
melindo Paixão - Homero Santos
- Ibrahim Abi-Ackel - Jarbas Me-
deiros - Jehovah Santos - Jorge
Ferraz - Jorge Vargas - João Bos-
co - Joaquim de Melo Freire -
José Luiz Baccarini - José Maria
iV[agalhaes - Ladislau Salles -
Lücio de Souza Cruz - Maurllio
Cambraia Luiz Junqueira - Ma-
noel Costa - Maria Pena - Marta
Nair Monteiro - Martins Silveira
- Nicanor Armando - Nunes Coe-
lho - Odilon Rodrigues - Orlando
Andrade - Otelino Sol - Paulino
Cicero - Pires da Luz - Raymun-
do Albergaria - Raul Fernandes -
Salim Nacur - Sebastião Anastd-
cio - Sette de Barros - Sousa e
Silva Ulysses Escobar - Waldir

Morato - Wilson Chaves - Wilson
Modesto - Wilson do Paiva e Wil-
son Tanure.

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

Os Srs. escrutinadores farão,
agora, a contagern das sobrecartas
para verificar se ha coincidOncia
corn o nümero de votantes. (Pau-
sa).

O nümero de sobrecartas coinci-
de corn o de votantes. (Pausa).

APURAcA0

- 0 resultado da votacão foi o
seguinte: 55 votos "SIM", 1 "NAO"
e 4 em branco. Mantido o Projeto
e prejudicado o veto.

- A promulgação.

ENCERRAJVIENTO

O SR. PRESIDENTE - Esgota-
da a matéria da pauta, a Mesa en-
cerra a Reunião e convoca os Srs.
Deputados para a Ordinãria de so-
gunda-feira, dia 25, as 14,00 horas,
corn a Ordem do Dia ja ianunciada.

- Levanta-se a Reunião.

SUMARIO - Comparecimeflto -
Ata - Expediente: Mensa.gens
n°s. 1.069 (Projeto n° 3.613),
1.070 - (Proj eto n.c 3. 614),
1.071 e 1.072 (vetos) - OfIcios
e Telegramas diversos - Leitu-
ra e AprIesentacäo de Proposi-
cOes - Pareceres: de Redacão
Final aos Projetos n.°s 1.433,
3.161, 3.501, 3.521, 3.542, 3.551,
3.553 e 3.585 - Discurso e Re-
querimento no 1.205, do Sr. Wil-
son Chaves - Discurso e Reque-
rimento no 1.206 do Sr. João
Bosco - Discurso e Requerirnen-
to no 1.207, do Sr. José Maria
Magalhães - Indicacöes n.°s
1089, do Sr. Nicanor Armando,
1.090 e 1.091, da Sra. Marta Nair
Monteiro - Discurso e Requeri-
mento do Sr. Geraldo Quintäo
- Requerimentos dos Srs. Jorge
Ferraz e Valdir Melgaco (ane-
xados), José Maria Magalhães e
Reny Rabello - ComunicacSes
dos Srs. Reny Rabello, Martins
Silveira e Sette de Barros - Dis-
curso do Sr. Waldorniro Lobo -
Discussäo e Votação do Proposi.-.
çées - Questão de Ordem - Proj 0-
tos de Resoluçäo n.°s 3.605, 3.606,
3.607, 3.608, e 3.609 - Re-
querimentos dos Srs. Honiero
Santos, José Maria Magalhães,
Anuar Fares, Luiz Junqueira,
Carlos Megale, Pinto Coelho,
Agostinho Campos Neto, Flori-
valdo Dias e João Navarro
Requerimento e Discurso e do Sr.
iera1do Quintão - Requerilnen-

tos dos Srs. Jorge Ferraz,
Valdir Melgaco (anexados), José
Maria Magalhães e Reny Rabel-
10 - Requerirnento flo 1.175; -
Prosseguimento da votacão do
Requerirnento Geraldo Quintão
- Discurso do Sr . Jorge Ferraz
- Questão de Ordem - Discur-
so do Sr. Dalton Canabrava -
Questão de Ordern —Discurso da
Sra. Marta Nair Monteiro -
Questão de Ordern - Requeri-
mento de adiamento do Sr. João
Bosco - Discurso do Sr. Anibal
Teixeira - 2.a Parte da Ordem
do Dia - Questão de Ordem -
Chamada - 2_a discussão dos
Projetos n°s. 3.500, 3.502, 3.531
e 3.559 - 3.a discussão do Pro-
jeto no 3.564 - Encerramento

- Ordem do Dia.

COMPARECIMENTO

- As 14,15 horas, comparecem
os Senhores:

Bonifãcio de Andrada - Ledo
Borges - Mario Hugo Ladeira -
Joãc Navarro - Reny Rabello -
Agostinho Campos Neto - Altair
Chagas - Alvaro Sales - Alvimar
Mourão - Anibal Teixeira - Artur
Fagundes - Ataliba Mendes - Au-
reliano Chaves - Benedito Xavier
- Carlos Eloy - Carlos Megale -
Cicero Dumont - Dalton Canabra-
va - Daniel de Barros - Delson
Scarano - Dermeval Pimenta Fliho
- Expedito Tavares - Geraldo

uintäo .. Gerardo cirossi - Her-
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melindo Paixão - Homero Santos

Hugo Castelo Branco - Ibrahim
Abi-Ackel - Jairo Magalhães - Jar-
bas Medeiros - Jehovah Santos -
Jorge Ferras - Jorge Vargas - João
Bcsco - João Luiz de Carvalho -
João Vaz - Joaquim de Melo Freire
- José Boteiho - José de Castro -
José Maria Magalhães - Ladislau
Salles - Lélls Chaves - Lücio de
Souza Cruz - Mauriiio Carnbraia
- Luiz Junqueira - Manoel Costa -
Maria Pena - Marta Nair Montei-
ro - Martins Silveira - Nicanor
Armando - Nunes CJelho - Odilon
Rodrigues - Orlando Andrade -
Otelino Sol - Pires da Luz - Raul
Fernandes - Salim Nacur - Sebas-
tião Anastácio Sette de Barros -
Souza e Silva - Ulysses Escobar -
Valdir Melgaç0 - Waldir Morato -
Waldomiro Lobo - Wilson Chaves
- Wilson Modesto e Wilson de Pai-
va.

- Corn a presença de 67 Srs.
Deputados, o Sr. Presidente de-
clara aberta a Reunião.

ATA

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

EXPEDIENTE
o SR. JOAO NAVARRO (1. Se-

cretário) - Lê o Expediente cons_
tante da seguinte matéria:

MENSAGEM N.9 1.069
Belo Horizonte, 25 de abril de

1966.
Excelentissimo Senhor Presiden-

te da Assembléia Legisiativa do
Estado de Minas Gerais.

Tenh0 a honra de submeter, por
interrnédio de Vossa Exceiência,
ao alto pronunciarnento dessa
egrégia Assembléia Legislativa 0
incluso Proj eto de Lei dispondo
sôbre a instituicão da Fundaçäo
Estadual do Bem-Estar d0 Menor
(FEBEM).

A medida preconizada no Pro-

jeto reveste-se de especial rele-
vância em face da necessidade de
atualizar-se e dinamizar-se a p0-
litica de bern-estar do rnenor, de
modo a ajustá-la convenientemen-
te a conjuntura dêsse grave pro-
blema social em floss Estado. As
questöes relacionadas corn a assis
tência ao menor, na forma em que
presentemente se configuram, de-
vem ser equacionadas e soluciona-
das em têrrnos realistas, atraves
de recursos e processos capazes de
superar as limitacôes comuns aos
organismos essencialmente esta-
tais. 0 Proj eto visa, assim, a cria-.
qão de uma entidade dotada dos
instrurnentos adequados ao exato
desempenho de suas importantes
finalidades, inclusive de autono-
rnia e personalidade prOpria, e ha-
bilitada, portanto, a melhor entro-
sar-se corn a comunidade na con-
secucão de sua tarefa assisten-
cial

Como se infere do texto do Pro-
jet,o, a Fundação Estadual do Bern
-Estar do Menor não será apenas
rnais uma entidade a somar-se as
outras que, no âmbito do Estado,
atuam neste setor da assistência
social. Terd ela a funcao de subs-
tituir os organismos estathiats
existentes corn o mesmo objetivo,
competindo-Ihe, a partir de sua
efetiva instalacão, coordenar, on-
entar, dirigir e executar, dentro
de novas diretrizes, a politica do
bem-estar do menor em Minas Ge-
rais. A sua instituição sob a forma
de Fundação tern a justificá-la a
estrutura peculiar dessa espécie
de entidade, que, sem fugir a su-
perior ingeréncia do Poder Pübli-
co, oferece as conveniências da
rnaior mobilidade administrativa e
da autonornia dos prograrnas e
pianos de trabalho. Quanto aos
recursos de que disporá, resulta-
rão êies, inicialmente, da emissão
de Cr$ 500.000.000, em titulos da
divida publica, e da incorporação,
mediante doacão, do acervo e de
dotacöes orcamentárias do Depar-
tamento Social do Menor, cuja ex-
tinção é prevista no Projeto.

Cumpre-me acrescentar . q U e,
partindo dos princIpios consubs-
tanciados na Lei Federal n o 4.513,
de 1 0 de dezembro de 1964, que deu
o s iineamentos estruturais d a
FundacãO Nacionai do Bern-Estar
do Menor, e adotando recomenda-
cäo expressa da Primeira Conven-
ção Sôbre o Probiema do Menor,
realizada nesta Capital em dezem-
bro de 1964, o Projeto de Lei que
ora encaminho a essa Egrégia As-
sembléia Legislativa, autorizando
a criacäo da Fundacão Estadual
do Bem-Estar do Menor (FEBEM),
corresponde aos anseios gerais por
uma providência que encare essa
questão prirnacial corn o pensa-
mento superior de querer resolve-
la em tôdas as suas rnanifestacöeS.
A medida que se objetiva concre-
tizar prevê, por outro lado, a par-
ticipacão da comunidade nos tra-
balhos, bern como, corn a incUs.
pensável cooperacão da Fundação
Nacional, 0 incentivo as iniciativas
privadas, de maneira a estende-
rem-se Os benefIcios do programa
assistencial a todo o ternitório mi-
neiro, corn a necessâria liberdade
de ação.

Acoihendo o inciuso Proj eto de
Lei, estará

'
em conseqüéncia, a

egrégia Assembléia Legislativa
contribuindo para que se solucio-
ne, no ârnbito do Estado, sob os
mais altos designios cnistäos e pa-
triCticos, urn dos angustiantes pro-
biemas sociais de flOSSO tempo.

Sirvo-me do ensejo para reno-
var a Vossa Excelência as expres-
sOes de meu elevado aprêco e con-
sideração.

(a) Israel Pinheiro da Silva -
Governador do Estado de Minas
Gerais - Publicar.

PROJETO N.° 3.613/66
Autoriza o Poder Executivo a

instituir a Fundaq50 Estadual
do Bem-Estar do Menor, rnecli-
ante a incorporação do patrimô-
nio do Departamento Social do
Menor.
A Assembléia Legislativa do Es-

tado cle Minas Gerais decreta:

Art. 19 - Fica o Poder Executi-
vo autrizado a instituir, corn sede
em Belo Horizonte, a Fundacão
Estadual do Bem-Estar do Menor
(FEBEM), entidade autônorna, do-
tada de personalidade juridica,
que se regerá por estatuto aprova-
do por decreto do Poder Executi-
vo.

§ 1.0 - 0 Advogado Geral do
Estado seré. o representante do Es_
tado de Minas Gerais para os atos
constitutivos da Fundaqão, a êie
incumbindo, enquanto não for em-
possado o seu Presidente, receber
as doacôes que venham a ser fei-
tas a entidade.

§ 20 - A FEBEM adquirirá per-
sonaiidade juridica a partir da
inscrição, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas, do seu ato cons-
titutivo, corn 0 qual será apresen-
tado o estatuto e o decreto que 0
aprovar.

Art. 20 - A Fundaqão Estadual
do Bern-Estar do Menor tern como
finalidade implantar no Estado de
Minas Gerais urna politica ade-
quada de assistência e protecão
ao menor, mediante o estudo e 0
planejamento das soluçöes ref e-
rentes ao problema, e a orientacão,
coordenaqâo e fiscalizaqãO das en-
tidades que executam essa poli-
tica.

Parágrafo ünico - Para o aten-
dimento de suas finalidades, a FE-
BEM adotarâ a poljtica do bern-
estar do menor definida na Lei
Federal n° 4.513, de 1° de dezern-
bro de 1964.

Art. 3° - Säo finalidadeS da
Fundaqão Estadual do Bern-Etar
do Menor:

I - assegurar prioridade aos
programaS que visern a integracão
do menor na comunidade, através
de assistência na própria familia
e a colocação familiar em lanes
substitutos, e cuidados pOs-insti-
tuci nais;

II - incrementar a criacão de
instituiçöes para rnenoreS, corn Ca-
racteristicas prcSprias da vida fa-
miliar, bern como a adaptacäo a
é.sse objetivo das entidades exis-
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• tentes, de modo que sömente se
venha a admitir internamento de
menor em outros estabelecimentos
na falta de instituiçôes dessa na-
tureza ou por decisào judicial;

III - respeitar, no atendimento
As necessidades de cada região do
Estado, as suas peculiaridades, in-
centivando as iniciativas locals,
püblicas ou privadas, e atuando
como fator positivo na dinamiza-

• cäo e autopromocao dessas comu-
nidades, na solução do problema
do menor;

Iv - promover Os meios ade-
quados Para assegurar ao menor
abaildonado assistência quanto a
saüde e educação;

V - promover a protecao e re-
educação, sob todos os aspectos,
do menor transviado e do menor
abandonado, inclusive atentando
Para a situação da familia, res-
ponsável pelo seu bem-estar;

VI - promover a educação e
assistência do menor necessitado,
através do internamento ou ma-
tricula em educandários da pró-
pria Fundação ou em outros, pil.
bli.cos ou particulares;

VII - promover os meios ade-
quados Para assegurar ao menor
expecional assistência e tratamen-
to apropriados;

VIII - promover e incentivar o
interêsse das comunidades Para Os
problemas do bem-estar do menor.

Art. 40 - Competirá a Funda-
ção Estadual do Bem-Estar do
Menor:

I -_ realizar estudos, inquéritos
e pesquisas relacionados corn o de-
sempenho de suas finalidades, or-
ganizando documentário e divux-
gand 0 estudos, decisOes e experi-
ências;

II - celebrar convêflios corn o
Poder Püblico e corn entidades, do
Pals e do Exterior, püblicas ou
particulares, quando necessárlos
ou convenientes aos seus objeti-

III - m a n t e r entendimentos
corn o Juizado de Menores e corn
outros órgãos que se destinam ao
beni-estar do menor;

IV - fiscalizar, permanente_
mente, a assistência dada as 1a
mIlias Para o bem-estar do menor
e a execução dos convênios que fo..
rem celebrados Para o mesmo fim,
de maneira a assegurar a sua con -
tinuidacje ate a integracao social
do menor pela sua forma çäo edu-
cacional e profissional;

V - opinar, quando solicitarla
pelo Governador do Estado, pelos
Secretários de Estado, pelo Poder
Legislativo ou pelo Poder Judiciá.-
rio, sôbre assuntos de interêsse do
menor, inclusive sôbre processos
de concessão de auxilios ou de
subvençOes;

VI - promover a articujacão
das atividades pUblicas e privadas
relacionadas corn o bern-estar do
menor;

VII - apoiar iniciativas efica-
zes de organizacôes destinadas a
coordenar e orientar as entidades
do gênero nas diversas regiöes do
Estado e, por decisão do Conselho,
delegar atribuicOes de sua compe-
tência a essas organizacoes, que
funcionarão como comissöes re-
gi3nais sob a fiscalizacão da FE-
BEM;

VIII - promover a formaçao, o
treinamento e o aperfeicoamergo
do pessoal técnico e auxiliar ne-
cessárlo as suas finalidade.

§ 10 - 0 Departamento Social
do Menor (D.S.M.), e seus res-
pectivos cargos de provimento em
con-iissão, serão extintos por de-
creto do Poder Executive, ap6s a
instituicão da FEBEM.

§ 2' - A partir da data de sua
extinção, as atribuiçôes do Depar-
tamento Social do Menor (D.S.M.)
serão exercidas pela FEBEM.

§ 30 -. Corn a extinçao do De-
partamento Social do Menor, apiL
ca-se aos servidores estaduai g ti-
tulares de cargos de provimento
em comissão o disposto no § 29 do
artigo 11 da Lei n o 2.877, de 4 de
outubro de 1963.

Art. 50 - o patrimonio da Fun-
dacão Estadual do Bem-Estar do
Menor será constituido:

I - pelo acervo do Departamen-
to Social do Menor, incluindo bens

mOveis e imóveis pertencentes ao
EstadO e atualmente ocupados, ad-
ministrados QU utilizados por êsSe
Depart arnento , cuja doaão, a ser
feita a critério do Executivo, fica
desde loo autorizada;

II - p e 1 a transferência, pnr
doacãO, a) fundo crçamentári.o
próprlo da FEBEM, previsto no
item III dêste artigo, de créditos,
doacôeS e subvencöes destinados a
rnanutencãO do Departamento So-
cial d0 Menor e d,--s estabeleciinen-
tos ao mesmo subordinado;

III - pelo fundo orçamentário
próprio destinado a manutençäo
da FEBEM;

IV - pelas doaçöes e subven-
çöes oue lhe f-rem concedidas pe-
Ia tjnião, Estados, Municipios, par..
ticulares ou entidades püblicas e
privadas, nacionais ou estrangei-
ras;

V - pela doação de Cr$ ......
OO.00O.QOO (quinhentos milhôes de

cruzeiros) em titulos da divida Pu-
blica estadual;

VI - pelos direitos e rendas de
seus bens e serviços.

Parágrafo dnico -- Os bens, ren-
das e servicos da Fundacão Esta-
dual d0 Bem-Estar do Menor são
isentos de tributacão nos têrnios
do artigo 111, II, da Constituição
Estadual, combinado corn o artigo
31, V, alinea "b", da Constituicão
Federal.

Art. 6 - Os bens da Fundação
Estadual do Bem-Estar do Menor
sOmente poderão ser utilizados pa-
ra a consecucão de seus fins, per-
mitida, entretanto, a alienacãO
Para obtenção de rendas necessá-
rias a realização dos seus objeti-
vcs.

Parágraf 0 ünico - Os bens ha-
vidos por doacão feita pelo Estado
so poderão ser alienados Para os
fins do artigo, rnediante prévia
autorizacäo legislative..

Art . 7° - A FEBEM elaborará,
anualmente, o seu orçarnento, me-
diante entendimento corn a Secre-
taria de Estado da Fazenda e den-
tro do prazo por ela estipulado,
Para a fixacão da importância que
ira constituir o fundo global a ser

incluido na proposta orçamentá-
na do Poder Executivo, de acOrdo
corn o item III do artigo 50 desta
lei.

Art. 80 - Serão Orgãos da Fun-
dacä Estadual d0 Bem-Estar do
Menor:

- o Conseiho Estadual (C. E.)
- o Conselho Fiscal (C.F.)
- a Diretoria.
Art. 90 - 0 Conselho Estadual

compor-se-á de 8 (oito) membros,
esclhidos entre pessoas de reco-
nhecida probidade e notOria corn-
petência em assuntos de assistên-
cia e recuperação do menor.

§ 10 - Os mernbrcs do Conselho
Estadual serão norneados pelo G2_
vernador do Estado, sendo 4 (qua-
tro) mediante indicacão de enti-
dades representativas da comuni-
dade.

§ 20 - 0 Presidente da Funda-
cão, nomeado livremente pelo Go-
vernador do Estado, presidirá o
Conseiho Estadual e terá podêres
Para representar a entidade em
juizo ou fora dêle, competindo-lhe
orientar as atividades da Diretoria
e fazer observar as decisöes do
Conselho Estadual.

§ 30 - 0 Presidente do Conselho
Estadual perceberã, em regime de
tempo integral, remuneração fixa-
da peh mesmo Conseiho e aprova_
da pelo Governador do Estado.

§ 40 - Aos membros do Conse-
Iho Estadual e assegurada gratifi-
cacao por sessão a que compare-
cerem, a qual será fixada, em de-
creto, pelo Governador do Estado,
bern corno ajuda de custo Para
transporte e diãrias quando resi-
direm fora da sede da Fundação.

§ 50 - 0 mandato do membro
do Conselho Estadual será de 3
(três) anos, podendo ser renovado.

§ 6 - A nomeação de membro
do Conseiho Estadual, nos têrmos
dêste artigo, será acompanhada
da designação do respectivo su-
plente.

Art. 10 - Ao Conselho Estadual
competirá:

I - elaborar, no prazo de 30
(trinta) dias, apOs sua instalação,
o seu Regimento Interno, enca-
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minhando-o a aprovacao do Go-
vernador do Estado;

II - definir a politica do bern-
estar do menor, no território mi-
neiro;

III - designar e destituir o Di-
retor;

IV - aprovar a estrutura admi-
nistrativa da Fundação e Os pia-
nos de trabaiho que, anualmente,
ihe serão submetidos pelo Diretcr,
zelando por sua execução;

V - votar anualmente o orça-
mento e deliberar, apOs parecer do
Conseiho Fiscal, sôbre a prestação
de contas apresentada .pelo Dire-
tor;

VI - fixar a remuneração do
Diretor;

VII - autorizar o Diretor a pra_
ticar atos relativos a bens patri-
moniais da Fundaç,o, observadas
as condiçöes desta lei.

Art. 11 Ao Conselho Fiscal,
composto de urn representante do
Gvernador do Estado, de urn re-
presentante do Secretário de Es-
tado da Fazenda e de urn Conta-
dor indicado pelo Tribunal de
Contas, compete emitir parecer
sôbre as contas apresentadas, anu -
almente, peio Diretor e sôbre a
execução das despesas extraordi -
nárias autorizadas pelo Conseiho
Estadual, dentro dos recursos dis-
poniveis.

Art . 12 - 0 Diretor, corn fun-
cöes exciusivamente executivas,
trabalhard em regime de tempo
integral e terã as atribuiçoes que
forem estabelecidas no Esiatuto
da Fundação e nesta lei.

§ 10 - 0 Diretor será norneado
pelo Presidente da Fundacao, me-
diante a prévia aprovacão do Con-
seiho Estadual, devendo a escoiha
recair em pessoa de reconhecida
idoneidade e coinpetência, de ni-
vel universitário civil ou eciesiás-
tico, corn experiência pedagOgica
comprovada.

§ 20 - No serd permitido o
acumuio de funcöes de Diretor e
de membro do Conseiho

§ 30 - o Diretor deverã partici -
pai das reuniOes do Conseiho Es-
tacluai sem clireito a vQto,

Art. 13 	 Competirá ao Diretor:
I - administrar a FEBEM, corn

observância do piano de trabaiho
e da estrutura administrativa,
aprovados pelo Conseiho Estadual;

II - elaborar as projetos do
Pianejamento Geral e Orcamento
Anual, bern coma aprovar as pia-
nos de cada setor;

III - contratar, punir, transf e-
rir, remover e dispensar, nos têr-
mos do Estatuto, Os servidores da
Fundacão Estadual do Bem-Estar
do Menor;

§ 1 0 - Ate 30 de outubro de ca-
da ano, a Diretor subrneterã 'a
aprovacão do Conseiho Estadual
as seus pianos de trabaiho e a pro_
pasta das despesas a serem efe-
tuadas nos limites da dctacão or-
camentdria para a exercicio se-
guinte.

§ 2° - Qualquer modificação na
execuçã'j orcamentária deverá ser
préviamente aprovada pelo Con-
seiho Estadual, médiante proposta
fundamentada do Diretor.

§ 30 - 0 Diretor deverd, ate 31
de marco de cada ano, subrneter
ao Conseiho Estadual a relat6rio
de suas atividades, relativo ao
exercicio anterior.

Art. 14 - As dotaçöes orcamen-
tdrias e as créditos destinados 'a
Fundacão do Bem-Estar do Me-
nor serão registrados pelo Tribu-
nal de Contas e distribuIdos ao Te-
souro Estadual, que as depositará
a disposição da Fundação Estadual
do Bem-Estar do Menor em esta-
belecimento de crédito controlado
pelo Estado.

Art. 15 - As contas da Funda-
cão Estadual do Bem-Estar do Me-
nor, corn parecer do Conseiho Fis-
cal, serão submetidas, anualmen-
te, a exame e aprovacão do Tri-
bunal de Contas do Estado.

Art. 16 - 0 Governador do Es-
tado designard, dentro de 10 (dez)
dias, Comissão Especial incumbi
da de promover o levantarnento
do acervo, créditos, dotacôes e
subvencöes a serem incorporados
'a FEBEM, promovendo-ihes 0 res-
pectivo inventário e custódia, para
que se efetive a doaçao e transe-

rências autorizadas por esta lei.
Art. 17 - A Secretaria de Esta-

do de Adrninistracão promoverá a
iotacão, em outros Orgãos do Ser-
vico Pdbiico Estadual, dos servido-
res em exercicio no Departamento
Social do Menor, tao logo seja o
meSmo extinto na forma do § ic
do artigo 40 desta lei.

Art. 18 - Os direit:s e deveres
do pessoal da Fundacãa Estadual
do Bem-Estar do Menar serão re-
gulados pela iegislação do traba-
iho e peios contratos ciue vierem a
ser celebrados.

Pardgrafo ünico - Mediante pe-
dido fundarnentado do Conselho
EstadUai, poderão ser colocados 'a
disposicão da entidade, nos têrmos
cia legislação vigente, funcionários
do Servico Pdbiico Estadual.

Art. 19 - A Fundacão Estaduai
do Bem-EStar do Menor não pa-
derá aplicar mais de 25% (vinte e
cinco par cento) de seus recursos
orcamefltaricS corn pessoal admi-
nistrativo.

Art. 20 - Para atender ao dis-
posto no item V do artigo 50 desta
lei, fica a Poder Executivo autori-
zado a emitir tituios da divida pu-
blica estadual na importància de
Cr$ 500.000.000 (quinhentos ml-.
lhães de cruzeiros), que vencerão
juros de 7% (Sete par cento) ao
ano.

Parágrafo unico - A emissão
dos titulas mencionados no artigo
poderá, se necessdrio, ser regula-
mentada em decreto do Executivo.

Art. 21 - No caso de extinguir-
se a Fundaçäa, seu patrimônio re-
verterá ao Estado de Minas Ge-
rais.

Art. 22 - Revogam-se as dispo-
sicöes em contrário.

Art. 23 - Esta lei entrará em
vigor na data de sua publicação.

Dada no Paiácio cia Liberdade,
aos.....

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

IvIENSAGEM N.° 1.070
Belo Horizonte, 22 de abril de

1966.
Excelntlssirno Senhor Iresicicn-

te da Assernbléia Legislativa do Es-
tado de Minas Gerais.

Tenho a honra de submeter, par
intermédi de Vossa Excelência, ao
alto pronunciamento dessa egré-
gia Assembléia, o inciuso Projeto,
de Lei que altera niveis de venci-
rnentos e cia outras providências.

A iniciativa contida no Proj eto
objetiva, prirnacialmente, restabe-
lecer criteria de eqUidade, em têr-
mos de po1iica salarial, no trata-
mento ora dispensada aos cargos
integrantes das chamadas classes
de pessaal de nivel universitário.
Cam efeito, através da sancão das
Leis ri.°s 3.422 e 3.423, ambas de
8 de outubra de 1965, instaurou-se
principia düplice de atribuição de
vencirnentos, em conseqüência do
qual algumas das referidas classes
tiveram fixados, sem que para tan-
to prevalecessem razOes de ordem
técnica ou juridica, niveis de re-
muneração superiores em cêrca de
33% (trinta e três par cento) aO'3
de outras carreiras da mesma ca-
tegoria. Visando a corrigir tais
distorcôes e a restaurar nos qua-
ciros do Estado as normas do equi-
iibrio hierárquico e da paridade
funci:nal, elaborau-se a Anexo I
do presente Proj eto, a cujos valo-
res, estabelecidos para Os niveis
XV a XXII, se incarpora o abono
especial de 1/3 (urn têrco) previs-
to nas Leis ncs 3.414, de 18 de se-
tembro de 1965, e 3.422, de 8 de
outubro de 1965.

Reimplantando-se, dessa forma,
o sistema de fixacão de nIveis de
vencimentos segundo a duracão
do curso Superior necessário ao
exercicio do cargo, prevê a Proj e-
to, em seu artigo 2 0, a recolocacão
das series de classes de Engenhei-
ro e Arquiteto dentro das' bases de
uniformidade de tratarnento ado-
tadas na Lei no 3.214, de 16 de
autubro de 1964. A mesma orien-
taça) é observada quanto a su-
pressão de uma ciasse nas series
de classes de Dentista e Farma-
cêutico, as quals passarão a ter
apenas trés coma as dernais car-
reiras de categoria universitária.
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Prevê-se, por outro lado, a eleva-.
çao dos niveis da série de classes
de Assessor Técnico-Adrnjnistratj-
vo, corn o que se atende reivindi-
cacao de seus integrantes fundada
na alta qualificação intelectual e
técnica indispensdvel ao exercicio
do cargo, para cujo futuro provi-
mento exigir-Se-á, en-i contrapar-.
tida, titulo de conclusão de curso
superior de Adrninistracão Pübli-
ca ou de Ernprêsa.

-AO proceder a presente revisão
dos niveis relativos its series de
classes do pessoal de forrnacão su-
perior, não poderia o Executivo
mostrar-se insensivel ao problema
dos cargos de provimento em co-
missão, cuja sisternática está im-
pllcitamente vinculada a hierar-
quização dos servicos da Adminis-
tração Püblica e, conseqüentemen -
te, ao seu funcionamento e disci-
plinação. 0 Projeto reforinula,
portanto, iriteiramente, o regime
dêsses cargos, inclusive quanto 'a
forma de remuneracao, estabele-
cendo sisterna mais simples e ra-
cional, bem corno incorporando no
valor dos respectivos slrnbolos a
denominada gratificação de chefia
e o abono especial de 1/5 (un-i
quinto) que Os seus titulares vêm
percebendo na conformidade de
dispositivos legais cuja revogação
estd prevista.

Cuida ainda o Proj eto, dentre
outras medidas cornplementai-es
ou decorrentes das. ja menciona-
das, da fixação de novas diretri-.
zes relativamente as gratificaçôes
per tempo integral, risco de vida,
saüde ou contágio e trabalho no-
turno, de maneira a propiciar con-
cessã 0 mais justa e uniforrne des-
sas vaiitagens. No que tange 'a
autorizaçao constante do artigo
18, trata-se de providência que vi-
rd obviar problema dos mais pre-
mentes corn que se debate a Ad-
ministraçao, principalrnente em
Orgãos localizados no interior do
Estado, qual seja o da necessidade
de designação de substitutos para
determinadas classes de servicais,
a fim de que não se interrompam
ou paralisem, por ausência legal

Cos titulares dos cargos, ativida-.
des essenciais 'a vida das comunj-
dades.

Acresce salientar que, ao enca-
minhar o ineluso Proj eto de Lei 'adeeisão legislativa, 0 Govêrno do
Estado o faz consciente de que,
não obstante as repercussães de
ordem financeira que dos novo
encargos advirão para o erãrio, as
niedidas no rnesrno consubstancja..
das representarão importante fa-
tor de aprimorarnento do nivel
técnico e profissional dos quadros
especializados. A rnelhoria corn
que são contempladas as series de
classes do pessoal de categoria su-
perior determinará, sem düvida, a
permanência ou 0 ingresso nas
respectivas carreiras de elementos
que, estimulados por urna politica
de remuneracão condigna, estarão
em condiçOes de emprestar ao Es-.
tado a meihor colaboraçao de seus
conhecimentos e de sua experiên-
cia.

Prevaleço-me do ensejo para
renovar a Vossa Excelência as ex-
pressóes de meu elevado aprêço e
consideração.

(a) Israel Pinheiro da Silva -
Governador do Estado de Minas
Gerais.

Publicar.

PROJETO N." 3.614/66

Altera niveis de vencimentos e
dd outras providências.
A Assembléia Legislativa do Es-

tado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0-Os valores dos niveisXV,

XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI
e XXII, constantes dos Anexos V,
da Lei no 3.214, de 16 de outubro
de 1964; II, da Lei n° 3.216, de 16
de outubro de 1964; II, da Lei n°
3.230,, de 27 de novembro de 1964;
e das Tabelas II, III, IV e V, da
Lei 3.344, de 14 de janeiro de 1965,
correspondentes as classes de Te-
soureiro, Assistente Social do JuI-
zo de Menores, Redator, Redator
de Estenografia, Contador, Biblio-
tecário, Tesoureiro, Escrivão de
CartOrio Criminal, Escrivão de
cartOrio Civel Redator Especiali-

zado, Secretário (Corregedoria de
justica) e Assistente (Corregedo-
na de Justica), passam a ser Os
indicados no Anexo I desta lei.

parágrafo dnico - Nos novos
valores de vencimento estabeleci-
dos nesta lei está incluido 0 abono
especial de que tratam os arts. 49,
da Lei no 3.422, de 8 de outubro
de 1965, e 29 da Lei n° 3.423, de
mesma data, aos quais fica incor
porado.

Art. 20 - Flea revogado o art.
30 da Lei no 3.422, de 8 de outu-
bro de 1965, passando a correspon-
der aos cargos das classes Elige-
nheiro I e Arquiteto I, Engenhei-
ro II e Arquiteto II, Engenheiro III
e Arquiteto III, respectivamente,
os niveis XVII, XVIII, XIX.

Parágrafo ünico - Os atuais
ocupantes de cargos das series de
classes rnencionadas no artigo
perceberão, a titulo de vantagern
pessoal, a diferenca entre o yen-
cimento que vêm percebendo e o
que lhes passa a ser atribu jdo por
esta lei

Art. 30 - As classes I, II e III
da série de classe de Assessor Tee-
nico-Administrativo passam a cor-
responder, respectivamente, os ni-
veis XVII, XVIII e XIX.

Parágrafo dnico - 0 cargo de
Assessor Técnico - Administrativo
sOmente poderá ser provido por
portador de diploma de bacharel
em Direito ou de curso superior de
Administracão Püblica ou de Em-
prêsa, respeitada a situação dos
atuais ocupantes.

Art. 40 - As series de classes
de Dentista e Farrnacêutico pas-
sam a ter a seguinte constituicão
e niveis de vencimento:

Dentista I e Farrnacêutico I -
XVII.

Dentista II e Farrnacêutico II --
XVIII.

Dentista III e Farmacêutico III
- XIX.

Pardgrafo ünico - Os cargos das
atuais classes I e II passam a in-
tegrar a classe I, e os das classes
III e IV passam, respectivamente
a integrar as classes II e III.

Art. 50 - Os valores dos yen-

mentos dos cargos de provimento
em cornissão passam a ser os cons-
tantes do Anexo II e resultam da
incorporação aos atuais vend-
mentos da gratificação de 1/3 (urn
têrco) e do abono de 1/5 (urn
quinto), a que se referem as Leis
n_os 3.214, de 16 de outubro de
1964, e 3.422, de 8 de outubro de
1965, corn o que desaparecem a
gratificacão e o abono menciona-
dos, para todos os efeitos.

Art. 60 - Aos servidores afas-
tados de cargo em cornissão, que
percebam 0 vencirnento de seu
cargo efetivo e a gratificacão de
chefia, integral ou parcial, fica
assegurado o direito it continuida-
de de percepcão da irnportãncia
que atualrnente recebem a êsse ti-
tub, passando a constituir urna
parcela inalterãvel sôbre a qual
não ineidirã qualquer vantagem
ou aumento de vencirnento.

Art. 79 - 0 disposto no artigo
5" não se aplica ao pessoal inati-
vo, salvo opcão, ficando expressa-
mente revogada qualquer dispost-
cão em contrário.

I 10 - A opcão de que trata
êste artigo será manifestada, den-
tro de cento e oitenta (180) dias a
contar da publicacão desta Lei,
mediante requerimento ao Secre-
tãrio de Estado de Adrninistracão,
que determinard a expedição de
apostila relativa aos novos pro-
ventos.

§ 20 - A apostila de nôvo cb.1-
culo de proventos será remetida
ao Tribunal de Contas, pela auto-
ridade competente, para a neces-
sãria homologação.

§ 30 - 0 exercicio da opção de
que trata êste artigo irnporta na
renüneia de tôdas e quaisquer
vantagens anteriormente concedi-
das, a não ser aquelas percebidas
pebos servidores na atividade.

§ 49 - 0 servidor inativo que f i-
zer a opcão, no prazo de noventa
(90) dias, terá direito 'a percepção
dos novos niveis a partir da data
de inicio de sua vigência, e, após
êsse prazo, da data em que for
protocolado o respectivo requeri-
mento.
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Art. 80 - 0 art. 115 da Lei n0
869, de 5 de juiho de 1952, passa a
ter a seguinte redacão:

"Nenhum servidor aposentado
poderé. perceber mais do que

perceberia se estivesse em ativida-
cle no cargo em que se aposentou
ou a cujos vencimentos e vanta-
gens tenha direito".

Art. 90 - Os novos valores de
vencimentos estabelecidos n o S
arts. 1 9 ,e  50 entrarão em vigor
apOs 90 (noventa) dias da publi-
cacao desta lei.

Art 10 - Ao funcionário pübli-
co, ocupante de cargo de provi-
ménto em comisSão, que, apOs cm-
co (5) anos de exercicio minter-
rupto, dêle for afastado nos têr-
mos da letra "b" do artigo 106 da
Lei de no 869, de 5 de juiho de
1952, ou Se aposentar, fica assegu_
rado o direito de continuar perce-
bendo o vencimento do mesmo
cargo.

§ P - Em caso de aposentado-
na, o beneficio estabelecido no ar-
tigo sera também assegurado ao
funcionário que tenha exercido
cargo em comisSão pelo menos
por 10 (dez) anos, consecutivos ou
nao, mesmo que já não esteja em
exerciciO.

§ 20 - Na hipótese do paragrafo
anterior, quando mais de urn car-
go tenha sido exercido, o funcio-
nário terá direito ao vencimento
do- ültimo cargo, desde que 0 te-
nha percebid, pelo inenos durante
dois. (2) anos mninterruptos: não
ocorrendo essa circunstãncia, per-
ceberá 0 vencimento do cargo que
houver exercido por mais tempo.

§ 3. 1 Não se aplica o disposto
no § 1 0 quando o intervalo entre 0
exercicio de urn e outro cargo ou
o tempo decorrido do exercIcio do
ultimo cargo, for superior a dois
(2) anos. 	 -

Art. 11 - Inc ,,rpora-se ao yen-
cimento, para o fim de aposenta-
doria, a gratificação de que trata
o § 50 do art. 38 da Lei n° 3.214,
de 16 de outubro de 1964, desde
que percebida durante dez (10)
anos consecutivos.

Art. 12 - A partir da vigéncia
dos valores de vencimentos fixa-
d:s por esta lei, ficam revogados:

I - na Lei n° 3.214, de 16 de
outubro de 1964:

a) Os H 20, 50, 60, 8° e 10, do
art . 36;

b) o art. 37, com seus itens e
parágrafos;

c) a expressão "no art. 37,
itens I e II, e", do , § 20 do art. 40;

d) o § 30 do art. 40;
e) a expressão "e perceberào

gratificação de funcão, nos têrmos
do Anexo VII", do § 1 0, do art.
103; e -

Do art. 148.
II - Na Lei no 3.422, de 8 de

outubro de 1965:
a) o art. 49 e seus parágrafos;
b) o art. 30.
III - Na Lei n° 3 . 722, de 19 de

dezembro de 1965, o art. 5 0, resta-
belecendo-se a disposição da all-
flea "o" do art. 20 da Lei n° 2.939,
de 7 de novembro de 1963.

Art. 13 - As gratificaçOes por
exercicio do cargo ou execuçao de
trabaiho especial corn risco de vi-
da, contagio ou saUde, em regime
de tempo integral, ou em horãrio
noturno, serão regulamentadas em
decreto do Poder Executivo, que
Ihes fixará o quanto e as cOndi-
cOes de concessão.

§ 1 0 - A gratificação por tempo
integral não poderá exceder a 50%
(cinquenta por cento) do venci-
mento percebido pelo servidor, en_
quanto as outras gratificaçOes in-
dicadas no artigo terão por limite
máximo 40% (quarenta por cento).

§ 20 - Na hipótese de titular de
cargo técnico sujeito a regime de
tempo integral ser nomeado para
chefia técnica, p'derá êle conti-
nuar nesse regime, caso em que
prrceberã a gratificacão corres-
pondente acrescida de dez por
cento (10%) de seu vencimento.

§ 30 - 0 regulamento a que se
refere o artigo seth baixado dentro
de noventa (90) dias a contar da
publicaçäo da presente lei.

Art 14 - 0 ccupante do cargo
sujeito ao regime de tempo inte-
gral fica obrigado:

I - a dedicar-se plenamente 'as
funcOes de seu cargo;

II - a atender 'as solicitacôes de
seu cargo, além do horário normal
respectivo.

Art. 15 - A modificação das
gratificacOeS de que trata o art.
13 será sempre precedida de pa-
recer da Comissäo de ContrOle de
GratifiCacOes.

Art. 16 - Noventa (90) dias
após 0 inIclo de vigência da pre-
sente lei, ficam autom'aticarnente
revogadas tOdas as leis e disposi
çOes legais anteriores que se ref i-
ram 'as gratificacOes de que trata
o art. 13.

Art. 17 - Para o efeito de edl-
culo de proventos de aposentado-
na serão incorporados aos venci-
mentos as gratificacOes de que tra-
ta o art. 13 que, a época da aposen-
tadoria, o funcionário venha per-
cebendo pelo menos por dez (10)
anos, amnda que descontInuos, não
sendo considerados OS periodos an_
teriores a intervalos de dois (2) ou
mais ano.

Parágrafo ünico - Entende-se
por "gratificação por tempo inte-
gral", para os efeitos do artigo,
tôda e qualquer retribuicao perce-
bida por funcionário em virtude
dêsse regime especial de trabaiho,
seja qual for a denominação que
Ihe tenha dado a lei que a criou.

Art. 18 - Ficam Os Secretãrios
de Estado de Segurança e da Edu-
cacao autorizados a designar subs-
titutoS, respectivamente, para Car-
cereiro, Servente Escolar, Zelador
Escolar e Inspetor de Alunos.

Parágraf o Unico - A substitui-
cão de que trata o artigo sàmente
poderá ser feita em virtude de
afastament 0 legal do titular e pelo
tempo que durar tal afastamento.

Art. 19 - 0 art. 86 da Lei fl?
3.214, de 16 de outubro de 1964,
passa a ter a segumnte redacão:

"A aula extraordinária, qualquer
que seja o Professor que a minis-
tra, seth paga 'a razão de 1,2% (urn
e dois décimo por cento) do yen-.
cimento de Professor de Ensino
Médio".

Art. 20 —As despesas decorren-
tes da aplicaçao desta lei correrão
por conta das yerbas orçamentá-
rias próprias, ficando o Poder Exe-
cutivo autorizado a suplementá-.
-.las, se neceSSário.

Art. 20 - Esta lei entrará em.
vigorna data de sua publicacão.

Art. 22 - Revogam-se as dispo-
sicOeS em contrário.

Dado no Palácio da Liberdade
aos..•

- Publicado o Proj eto, inclua-se
em Ordem do Dia.

ANEXO I

XV	 ..........Cr$ 280.000
XVI 	 ..........328.000
XVII	 ..........360.000
XVIII ..........396.000
XIX 	 ..........437.000
xx 	 ..........486.000
XXI 	 ..........540.000
XXII 	 ..........648.000

A N E XO II
C - i 	 ..........Cr$ 108.000
C-2 	 ..........144.000
C-3 	 ..........180.000
C-4 	 ..........216.000
C-5 	 ..........252.000
C-6 	 ..........288.000
C-7 	 ..........324.000
C-8 	 ........... 	 360.000
C-9 	 ..........396.000
C-b...........432.000
C-li 	 ...........468.000
C-12 	 ..........504.000
C-13 . .........540.000
C-14 	 ..........680.000

MENSAGEM N° 1.071
Belo Horizonte, 22 de abril de

1966.
Exnio. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Usando da faculdade que me
confere o art. 51, n° III, combina-
do corn o art. 30, § 1 0, da Consti-
tuicão Estadual, devolvo a Vossa
Excelência, para objeto de reexa-
me da egrégia Assembléia Legis-
latiya, a Proposição de Lei n° 4.603,
que determina que a escrituração
dos livros Liscais sômente terá va-
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lidade se estiver sob a responsabi-
lidade de contabilista, a qual opus
veto total, justificado nas razOes
que esta acompanham.

Prevaleco-me da cportunidade
para reiterar a Vossa Excelência
os protestos de minha cordial esti-
ma e. distinta consideracão.

Israel Pinheiro da Silva - Go-
vernadc•r do Estado de Minas Ge-
rais.

- Publicar.

RAZOES DO VETO

A) apreciar a Proposição de Lei
no 4.603, que determina que a es-
crituração dos livros fiscais semen-
te terá validade se estiver sob a
responsabilidade de contabjljsta
registrado no Coselho Regional de
Contabilidade, sou conduzido, por
motivo de ordem constitucional, a
recusar-ihe sanção.

Fcrçoso é convir que a norma
preconizada no art. 1 9 da propos-
ta em exame, ao determinar que
a escrituração dos livros fiscais re-
lativos aos tributos estaduaja sO-
mente se faca, corno condição de
validade legal, por contabilista re-
gistrado no Conseiho Regional de
Contabilidade, contraria o dispos-
t) na letra "p", inciso XV, do ar-
tigo 50, da Constituicão Federal,
onde e reserva expressamente a
União a cornpetêncja de legislar
sabre as condiçOes de capacidade
para o exercicio das profissOes
técnico-cientifjcas e liberals.

Assirn, corn as presentes razOes
de ordem constitucLnal, oponho
veto total a Proposição de Lei no
4.603, fazendo-a devolver ao escla-
recido reexame do Poder Legisla-
tivo.

PalOci, da Liberdade, em Belo
Horizonte, aos 22 de abril de 19%,

(a.) Israel Pinheiro da Silva —
Governador do Estado de Minas
Gerais.

Publicar.

MENSAGEM NO 1.072
Edo H'rizonte. 22 de abril de

1966.- .....
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RazOes de interêsse püblico le-
yam-me a opor veto total a Pro.
posição de Lei no 4.596, que esta-
belece novos valores para niveis de
vencimentos, na forma que men-
ciona, e dã outras providências.

Os novos v a 1 o r e S de iiiveis
de vencimentos fixados na Propo-
sição em exame revelam grave irn-
perfeição de ordem técnica, ao
considerar, em seu texto, corn 0 in-
tegrantes da chamada classe uni-
versitária, apenas OS fliveis XVI a
XXII, constantes do quadro geral
do Estado, quando a mencionada
classe se constitui tambm de car-
reiras que Se iniciam no nivel XV.

Assim, se mantido êsse critério,
ficariarn seccionadas, de modo
irremediáyel, tôdas as series de
classes que tern a sua inicial no
nivel XV, quebrando-se a harmo-
nia d) escalonamento salarial in-
troduzido pela sistemätica de clas-
sificacão de cargos da Lei n o 3.214,
de 16 de outubro de 1964.

0 artigo 5Q da Proposição, por
sun yes, atenta, frontalmente, con
tra o sistema do mérito adotado
nc Serviço Püblico Estadual, por-
quanto ira transformar, em classe

singular, para cujo provimento se
pode prescindir do concurso, uma
série de classes de alto nivel, conio
e a de Assessor Técnieo - Admi-
,nistrativo.

For cutro lado, 0 artigo 7 9 da
iniciativa contém disposiçäo ma-
nil estamente contrária ao inte-
rêsse püblico, pois perrnitirá, am-
da, sern observar 0 sistema do me-
rito, a classificacão de pessoal, sern
concur-so, na classe inicial de sé-
ries de classe do quadro geral do
EstadO, em flagrante desrespeito
ao principiO estabelecido na Cons-
tituicão Federal e adotado pelo ar-
tigo 136 da Cunstituição Estadual

Em via de conseqüéncia, faco
tarnbm incidir o veto sObre o
Anexo I e demais dispositivos da
proposicäo de Lei n° 4.596, os
quais, isoladamente, resultariarn
jnexeqüiveis face aos motivos aci-
ma aduzidos.

Embora impedido assim a recu-
sar sancão a proposta em exame,
não deixa o Executivo de mos-
trar-se sensivel ao espirito de jus-
tica que envolve o imperativo de
se reverern os atuais valores dos
padrOes de vencimentos do charna-
do pessoal de nivel universitário,
de modo a proporcionar-ihe situa-
ção condizente corn as suas neces-
sidades e as responsabilidades que
a essa classe incumbem nos qua-
dros técnicos e especializados da
Administracão Estadual. Neste sen
tido, está o Govérno enviando, ao
alto pronunciarnento da Egrégia
Assembléia Legislativa, Mensagem
acompanhada de Projeto de Lei,
no qual procura ao ni.esmo tempo
atender aos superiores interêsses
do Estado e, resguardadas as tin-
posiçOes de ordem legal e técnica,
as jutas reivindicacOes das series
funcionais em questão.

Corn estas razOes, fundadas no
interêsse püblico, oponho veto to-
tal a proposicão de Let n° 4.596,
devolvendc-a ao esciarecido reexa-
me da egregia Assembléia Legis.
lativa do Estado.

Palácio da Liberdade, em Belo
Horizonte, aos 22 de abril de 1966.

(a.) Israel Pinheiro da Silva -
Governador do Estado de Minas
Gerais.

- Publicar.

OFICIO

Fortaleza, 18 de abril de 1966.
Exrno. Sr. Presidente da Assern-

bléia Legislativa d0 Estado de Mi-
nas Gerais.

Tenho a satisfacão de acusar o
recebimento do seu OfIcio no
146/66, datado de 7 de fevereiro
p. passado, comunicando a eleicão
e posse da nova Mesa que dirigi-
rá Os trabalhos dessa augusta As-
sembléia, durante a 4a Sessão Or-
dinéria da 5 a LegiSlatura.

Agradecendo aludida comunica-
ção, apraz-me, nesta oportunida-
de, apresentar a V. Exa. protes-
tos de estima e consideração.

Virgilio Távora - Governador
d0 Estado do Ceará.

- Ciente - Publicar.

OFfCIO

Em 14 de abril de 1966.
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Tenho o prazer de acusar o re-
cebimento do oficio no 648/66, pelo
qual V. Exa. deu conhecimento a
esta Autarquia do Requerimento
de autoria de vários parlamenta-
res dessa Assembléia manifestan-
do interêsse pela desobstruc.o do
Rio Tapera, situado na localidade
denominada Vila de Santo Antonio
do Norte, Municipio de Conceição
do Mato Dentro.

2. 0 assunto foi apreciado pela
Chefia do 99 D.F.0.S. clue, em
sua informação, esclarece haver
sido, em anos anteriores, procedi-
da uma limpeza manual para re-
gularizacão do citado curso d'água.

3. Na oportunidade a rnesma
Chefia prometeu que realizará,
breveinente, uma inspecão local, a
firn de poder aquilatar a necessi-
dade da realização dos servicos re-
clarnados quando, então, encarni-

Exrno. Sr. Presidente da As
bléia Legislativa do Estado d
nas Gerais.

Usando da faculdade que
ccnfere o artigo 51, no III, co
nado corn o artigo 30, § 1°
Constituicão Estadual, devoli
Vossa Excelência, para objet
reexarne da egrégia Assem
Legislativa, a Proposicao de L
4.596, que estabelece novos Va]
para niveis de vencirnentos, na
ma cjue rnenciona e dá outras
vidências, a qual opus veto t
justificado nas razOes que
acompanham.

Sirvo-me do ensejo para m
festar a Vossa Exceiência os
testos de minha cordial estin
distinta consider açao.

Israel Pinheiro da Silva -
vernador d 0 Estado de Minas
rais.

RAZOES DO VETO
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sultado das suas observacôes.
Neste ensejo, renovo a V. Eca.

meus protestos de elevada estima
e distinta consideracao.

Eduardo Secades - Diretor-Ge_
ral Substituto.

- Ciente - Publicar.

OFf CbS

Do Sindjcato Nacional da Indüs-
tria da Construcao de Estradas,
contendo apreciacao sôbre varia-
cão na ligacao rodoviárja Rio de
Janeiro - Belo Horizonte.

Ciente - Publicar.
Do Sr. Jaime Alves cia Silva, ru-

ralista de machacalis, apresentan.
do sugestóes para recolhjmento do
Impôsto Sindical Rural.

- Ciente. A Comissão de Tra-baiho.
Do Sr. José Maria da Mota, 1°

sargento reformado da P.M.M.G.,
analisando trëchos de parecer
cia Assessoria Técnico-Legislatjva
desta Assernbléia

- Ciente.

TELEGRAMAS
D0 Prefejto Municipal de Man-

tena, bern como do Presidente cia
Cârnara Municipal e mais 7 verea-
dores, protestando contra mudan-
ca de denorninacao do Grupo Es-
colar local e sugerindo a denomi -
nacão de "João XXIII" para o esta-
belecimento escolar em fase de
construcão.

Ciente.
Dos Srs. José Talarico Filho, An-

tônio G. Costa e Lucia, pedindo
manutencao do ginásio estadual de
Além Paraiba.

Ciente . Oficiar a Secretarja da
Educacao.

- Passa-se a

LEITURA E APRESENTAcAO DE
PR0POSI96ES

- Pelos respectivos relatores são
encaminhados a Mesa Os seguintespareceres:

PARECER DE REDAcAO FINAL

Comissão de Redacäo

0 Projeto n° 1.433/65, de auto--na do Sr. Deputado FlorivaldoDias, que autoriza o Poder Execu-tivo a perrnutar terreno corn a
Prefeitura de Aimores, foi aprova-.
do nas discussOes regimenj5 seinemenda.

Assim sendo, somos de parecer
que se Ihe dé, como final, a reda-
ção abaixo, que está de acôrdo corn
o Proj eto, para que, sob esta for-
ma, seja enviado a sanção

PROJETO NO 1.433/65
Autorjza o Pocler Executjvo apermutar terreno corn a Prefeiturade Airnorés
A Assembléia Legis1ativ do Es-

tado de Minas Gerais decreta:Art. 19 - Fica o Poder Executj-vo autorizado a permutar, corn a
Prefeitura de Aimores o imOveJ desua propriedade, sit 0 na Vila de
Tabaunas naquele municIpjo, por
outro de valor correspondente, Si-tuado na mesma Vila.

Paragrafo ünico - 0 imóvel de
propriedade do Estado tern as se,guintes caracteristicas e constitui
9ão: terreno medindo 23 (vinte e
três) metros de frente, por 77,5
(setenta e sete e meio) metros de
fundo, adquirido pela transcricaon9 689, de 6 de maio de 1925, feita
no Livro 3-A, fis. 22, do CartOrio
João Chaves, de Airnorés.

Art. 2 1 - 0 Poder Executivo re-gulamentar, se necessário, a pre-
sente lei, no prazo de 90 (noven-
ta) dias.

Art. 30 - Revogadas as disposi-
çães em contrário, esta lei entra-
rã em vigor na data de sua publi-cacao.

Sala "José Proença", 25 de abril
de 1966.

José Maria Magalhães, Presiden-te - Jairo Magalhaes, Relator;
Carlos Megale.

- Publicar.

PARECER DE REDAcAO FINAL

Cornissão de Redacão

0 projeto n° 3.161/65, de auto-
na do Sr. Deputado José Maria
MagalhãeS, que autoriza o Govér-
no do Estado a doar urn terreno, no
Bairro Santa Efigênia ou adjacên-
cias, em Belo Horizonte, ao Con-
selho Particular cia Sociedade de
São Vicente de Paula, cia Paróquia
de Santa Efigênia, foi aprovado
nas discussöes regimentais, sem
emenda.

Assim sendo, somos de parecer
que se lhedê, como final, a re-
dação abaixo, que está de acôrdc
corn o Proj eto, para que, sob esta
forma, seja enviado a sancão:

PROJETO NQ 3.161/65

Autoriza o Govêrno do Estado a
doar urn terreno, no bairro Santa
Efigênia ou adjacências, em Belo
Horizonte, ao Conseiho Particular
da Sociedade de São Vicente de
Paula, da ParOquia de Santa Efi-
gênia.

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

Art. P - Fica o Govêrno do Es-
tado autorizado a doar urn tere-
no corn a area minima de 10.000
(dez mu) metros quadrados, boa-
lizado no bairro Santa Efigenia
ou adjacências, em Belo Horizon-
te, ao Conselho Particular da So-
ciedade de São Vicente de Paula
da Paróqui.a de Santa Efigênia.

Pärãgrafo unico - 0 terréno de
que trata o artigo destinar-se-á a
construção do urn abrigo para
moradia das I arnilias pobres resi-
dentes em favelas e socorridas
pelas conferéncias vicentinas da
Paroquia de Santa Efigênia.

Art. 20 - Na hipotese de ser
dada ao imOvel destinação dife-
rente da prevista nesta lei ou de
ser extinta a sociedade donatária,
sera êle revertido ao patrimônio
do Estado

Art. 30 - Revogam-se as dispo-
siçöes em eontrário, entrando esta

lei em vigor na data de sua pu-
blicação.

Sala "José Proenca", 25 de abril
de 1966.

José Maria Magalhães - Presi-
dente; Ja.iro Magalhães - Rela-
tor;

- Publicar.

PARECER DE REDAcA0 FINAL

Comissão de Redacão

o Projeto n° 3.501/66, de auto-
na do ilustre Deputado João Luiz
de Freitas, que U. a denominação
de "Dom José Gaspar" ao Colégio
Estadual de Araxã, foi aprovado
nas discussães regimentais, sein
emenda.

Sornos, portanto, de parecer quo
se Ihe dê, como final, a redação
abaixo, que estã de acôrdo corn o
Proj eto, para que, sob esta forma,
seja enviad 0 a sancão.

PROJETO NQ 3.501/66

Dá denominação de "Dom Jose
Gaspar" ao Colégio Estadual de
Araxá.

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

Art. 1 - Denominar-se-á "Dom
José Gaspar" o Colégio Estadual de
Araxá, criado pela Lei n° 3.609, de
30 de novembro de 1965. -

Art. 20 - Revogam-se as dispo-
sicöes em contrário.

Art. 30 - Esta lei entrará em
vigor na data de sua publicacão.

Sala "José Proenca", 25 de abril
de 1966.

José Maria Magalhaes - Presi-
dente; Jairo Magalhães - Relator;
Carlos Megale.

- Publicar.

PARECER DE R,EDAcA0 FINAL
Comissão de Redacão

0 Proj eto de Resolucão no ...
3.521/66, de iniciativa do Sr. De-
putado Cicero Dumont, dispSe so-
bre a tramitação dos projetos de
iniciativa do Poder Executivo, nos
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têrmos do art. 29 da ConstituiçAo
d0 Estado, coin a nova redacão quo
Ihe I oi dada pela Lei Constitucio-
nal no 14, de 9 de dezembro de
1965, e dá outras providências.

Examinando-o, verificamos que
foram aprovados nas discussOes re-
gimentals o Substitutivo oferecido
pela Comissão Executiva e diver-
sas Emendas.

Assim send, sornos de parecer
que se ihe dê, como final, a reda-
cão abaixo, que está de acôrdo corn
o Proj eto e o Vencido, para quo,
sob esta forma, seja promulgado:

PROJETO DE RES0LUcAO

NQ 3.521/66

DispOe sôbre a tramitacão dos
Proj etos de iniciativa do Poder
Executivo, nos têrmos do art. 29 da
Constituiçao do Estado, corn a
nova redação que ihe 101 dada pela
Lei Constitucional n° 14, de 9 de
dezembro de 1965, e dá outras pro-
vidências.

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

Art. 10 - Os Projetos de inicia-
tiva do Governador do Etado, nos
têrmos do art. 29 da Constituicão,
corn a nova redação que ihe foi
dada pela Lei Constitucional n° 14,
de 9 de dezembro de 1965, serão
submetidos a uma discussão e vo-
tados no prazo de 45 (quarenta e
cinco) dias, contados do seu rece-
bimento pela Assembléia

Art. 20 - Recebido o Projeto,
será o mesino lido no primeiro cx-
pediente, providenciando o Presi-
dente a sua imediata publicação
no "Diário da Assembléla".

§ 10 - o Proj eto ficará sôbre
a Mesa, para receber emendas,
pelo prazo de 3 (três) dias, conta-
dos da primeira publicação.

§ 20 - Em soguida, serão o Pro-
jeto e Emendas, Se houver, distrL
buidos 'as Comissöes competentes
para emitirem parecer, em prazo
nunca excedente 5 (cinco) dias, pa-
ra cada uma.

§ 30 - 0 relator terã o prazo
de 3 (três) dias para apresentar
seu parecer.

§ 41 - Os pedidos de informa..
cOes, assim também consideradas
as diligéncias, não suspendem 0
prazo das Comissôes.

§ 51 - A Mesa sOniente rece-
beth Proj etos e Emendas que este-
jam de acôrdo corn o art. 29 cia
Constituição do Estado, modifica-
do pela Lei Constitucional n9 14.
Havendo düvida a respeito da
constitucionalidade, serd ouvida a
Comissão de Constituição, Legisla-
ção e Justica; se a dUvida referir-
-so a aumento de despesa, ser pe-
dida a audiência da Comissão de
Financas, Orcamento e Toniada de
Contas. Caberá ao Presidente da
Assembléia, 'a vista do parecer,
admiti-los ou não it discussão e
votacao.

§ 69 - Será assegurada vista do
Proj eto ao membro' da Comissão
quo o requeira, por prazo nunca
superior a 48 (quarenta e oito)
horas. Neste caso, o prazo é comum
a todos Os meinbros da Comissão,
ficando o Proj eto sob a guarda cia
Diretoria das Comissöes.

§ 70 - Sempre quo o Proj eto fOr
distribuldo a mais do 2 (duas) Co-
missOes, estas reunir-se-ão t? em
conjunto para, no praso näo'ex-
cedente a 10 (dez) dias, dar pa-
recer sôbre o mesmo. Neste caso,
o parecer versará sObre os aspectos
pertinentes its ComissOes reunidas.

§ 80 - A convocacão de reunião
conjunta, na forma do pardgrafo
anterior, será feita polo Presiden-
to da Comissão de Constituição,
Logislacao e Justiça, cabendo a
presidência da reunião ao Presi-
dente mais idoso.

§ 90 - Esgotados Os prazos refe-
ridos nos parágrafos anteriores,
será a proposição incluida na Or-
dem do Dia das ReuniOes subse-
qUentes da Assembléia, para dis_
cussão e votacão. A Diretoria das
ComissOes compete comunicar ao
Presidente da Assembléia o vend-
mento do prazo das ComissOes.

§ 10 - Na hipOtese de o Proj eto

entrar em Ordem do Dia sern pa-
recer, poderá ser designado, polo
Presidente da Assembléia, J Relator
para emitir parecer oral.

1 11 - A discussão não so pro-
longarEt além do 4 (quatro) Reu-
niOos consecutivas, contadas da
inclusäo do Proj oto na Oadem do
Dia, cabondo a cada orador o prazo
do 1 (urna) hora.

§ 12 - Encorrada a discussã.o,
procoder-se-á, em seguida, 'a vota-
cã. Para oncaminhá-la, sO po-
dorão falar, por 20 (vinte) minu-
tos, os lideres do Partido, do Blo-
Co do Govêrno e da Oposicão, ou
Os que êstes designarom para subs-
titul-los, born corn0 1 (urn) Depu-
tado para cada grupo de 10 (doz)
ou fracao da mesma Legenda ou
Bloco

Art. 3° - Ultimada a votacão do
Projeto, será 0 mesmo oncaminha-
do 'a Comissão de Rodacão para,
no prazo de 48 (quaronta o olto)
horas, elaborar a rodacão final.

Art. 49 - Aprosontada e lida, a
redacão final sorá imediatarnente
discutida o votada, salvo so, antes
do iniciada a discussão, ou no cor-
ror desta, aiguni. Deputado roquerer
o a Assombléia deliborar seja a re-
dagão distribuIda em avulsD ou im-
pressa em Ata, para sor discutida
e votada, ou para so prossoguir na
discussão adiada.

Parágrafo ünico - No corror da
discussão, sorão admitidas omen-
das do redacao, cabendo ao autor
O prazo de 5 (cinco) minutos para
encaminhar a sua votacão e 10
(des) minutos ao Relator, para o
mesrno fm. Aos autoros do omen-
cia, qualquor quo seja o nümorO
delas. seth concedido o prazo do
10 (dez) minutes para oncami-
nhd-las.

Art. 50 - Será distribuida, dia-
riamente, ao Doputado, juntamefl-
to corn a Ordom do Dia, a relacao
dos Proj etos publicados Ipara Os
quais estão corrondo prazo pam
omenda.

Art. 6° - Quando o Govornador
fixar prazo de 30 (trinta) dias para
votação do Proj eto, a tramitaão

é a mosma prevista nos dispositi-
yes anteriores, roduzindo-se, para
a rnetade, os prazos previstos no;
parágrafos 1 0, 20, 30 e 76 do art. 21.

Art. 70 - Se, na Mensagorn do
encaminhaniento da Proposicão, o
Governador, reconhecendo a corn-
plexidado cia matéria, fixar o pra-
zo do 90 (noventa) dias para sua
votacäo, ficará o Proj eto sujeito a
duas discussOes e votacOes.

§ 10 - Ocorrida a hipOtese do
artigo, após publicado, ficará 0
Proj eti sôbre a Mesa polo prazo
do 6 (sois) dias, para receber
emendas.

§ 20 - Findo o prazo constante
do pathgrafo anterior, será 0 Pro-
jeto distribuldo 'as ComissOes corn.
petentes, cabondo a cada uma do-
las o prazo de 10 (des) dias para
sObre êle opinar. Neste caso, o re-
lator disporá de 7 (sote) dias para
apresontar sou parecer.

§ 3 9 - Deliberada a reunião con-
junta das ComissOes quo devarn
opinar sObre o Projeto, a elas ca-
berá o prazo improrrogãvel de 30
(trinta) dias para emitir seu pa-
rocer para primeira discussão e
votacão.

§ 49 - Quando da segunda dis-
cussão e votacão, o Proj eto sO será
enviado a uma Comissão, quo terá
o prazo do 10 (doz) dias para emi-
tir seu parocer.

§ 50 - A prirnoira discussäo não
se prolongará por mais do 6 (seis)
ReuniOes consecutivas, contadas da
inclusão do Proj eto na Ordem do
Dia. Na segunda discussäo, êsse
prazo seth reduzido para 4 (qua-
tro) ReuniOes.

§ 60 - ApOs a publicaqão do pa-
recor para segunda discussão, se-
râ o proj eto ineluido em Ordem do
do Dia, sendo as emendas apresen-
tadas, no correr da discussão, ime-
diatarnente votadas.

§ 70 - Em sogunda discussão sO-
mento serão aceitas emendas su-
prossivas, modificativas ou amplia-
tivas, sem conter matéria nova ou
rojoitada em primoira discussão,
ou dada como prejudicada.

Art. 80 - Acs Proj etos referidos

365 -
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no art. 7 são aplicáveis, no que
couberem, as disposicôes constan.
tes desta Resoluçao.

Art. 90 - 0 Presidente da Co-
missão deverá, no caso dos Proj e-
tos corn prazos fixados em 30
(trinta) e 45 (quarenta e cinco)
dias para que sua discussão e vo-
tação esteja concluida, proceder a
cIistribujcão ao Relator, antes mes-
mo de reunida a Comissão.

Art. 10 - Terão, também, uma
sO discussão OS Proj etos:

I - que abram créditos espe-
ciais, supleinentares ou extraordi-
nários;

II - que reconheçam de utili-
dade pUbilca instituiçoes ou enti-
dades exiStentes no Estado;

III - que deem denominacao a
prOprios püblicos;

IV - de Resolução que aprovem
Convênios;

V - de Resolução que concedam
licença aos municipios para modi-
ficar seus limites (art. 96 da Cons-
tituição do Estado);

VI - de Resoluçao, que abram
créditos especiais, suplementares
Cu extraordjnárjos.

Art. 11 - Terão discussão ünica,
salvo disposiçao especial:

I - os Proj etos vetados;
II - as Redaçöes Finais:
III - as Indicaçôes;
IV - os Requerimentos que, pelo

Regimento, estiverem sujeitos a
discussão;

V - os pareceres de Comissôes
- que concluIrem por Requeriniento
(art. 190 do Regimento);

VI - os Proj etos de Resolução
que concedam licença aos Depu-
tados.

Parãgrafo Unico -.Para discus-
sao, sera concedida a palavra ao
Deputado que a solicite, pelo prazo
de 10 (dez) minutos, exceto a dos
Proj etos vetados, caso em que o
prazo sera de 1 (uma) hora.

Art. 12 - Os Projetos qiie de-
pendam de uma ou de duas dis-
cussöes estão sujeitos a Redacao
Final.

Art. 13 - Ultimada a votação
final, ou esgotado o prazo em esta?

dcs Projetos de iniciativa gover-
namental, deverá o Presidente da
Assembléja oficiar imediatamente
ao Governador do Estado, cientj..
flcando- 0 do ocorrido.

Art. 14 - A partir do 10 0 (dé-
dm0) dia que anteceda ao do tér-
mino do prazo de tramitacão do
Proj eto, sera o mesmo incluIdo em
pauta 'ex-officio", designando
Relator da matéria, o qual apresen-
tará parecer oral na Reunião sub-
seqUente a da inclusão.

Art. 15 - A tramitação singular
de Projetos, estabelecida no ar-
tigo anterior, se processará em dis-.
cussão ünica, inadiãvel, podendo
usar da palavra, na discussão, Os
LIderes do Govérno e da Minoria,
e 4 (quatro) Deputados, sendo dois
a favor e dois contra, por prazo
de 30 (trinta) minutos cada um.

Art. 16 - 0 processo de votacão
sera sirnbólico, permitindo-se uma
verificação de votacão.

Art. 17 - Na tramitação singu -
lar não Se admitirá pedido de
adiamento da votacao e não p0-
derão encaminhã-la mais de 3
(trés) Deputados, a favor, e 3
(três), contra, por Bancada ou Blo-
CO parlainentar, além dos Lideres,
por prazo irnprorrogável de 10
(dez) minutos para cada orador.

Art. 18 - 0 Parecer de Redacão
Final tambérn sera oral, designan -
do-se nôvo Relator.

Art. 19 - Será de 24 (vinte e
quatro) horas o prazo para apre-
sentacão do parecer, contado da
designacao do Relator.

Paragrafo Unico - Não serão ad-
mitidas emendas a Redacao Final.

Art. 20 - São inadiáveis a dis-
cussão e votacão do parecer de Re-
dacão Final na tramitacao singu-
lar dos Projetos.

Art. 21 - A partir do 4 0 (quar-
to) dia anterior ao término da tra-
mitação, mesmo da singular, de-
volver-se-á o Proj eto a uma Co-
missão Especial, de 7 (sete) mem-
bros, nomeada pelo Presidente, ou-
vidos os Lideres, que o discutira e
votará improrrcgàvelmente em 48
(quarnta e olto) lioras,

paragrafo ünico - As conclu-
sSes da Comissão não conterào
matéria nova, limitando-se a apre-
ciacão do Proj eto e das Eniendas
já apresentadas.

Art. 22 - Aprovado pela Comis-
são, nos têrmos do artigo anterior,
subirá o Proj eto it sancão.

Art. 23 - Haverá sempre a ins-
trucão das proposicSes quando as
mesmaS tramitarem pelas Comis-
sôeS.

§ 10 - A instrucão ficará a car-
go da Assessoria Técnico-Legisla-
tiva que receberã a proposicão por
despacho do Presidente, antes de
sua distribuição ao Deputado Re-
lator.

§ 29 - Terá o funcionário, de-
signado para 0 estudo da proposi-
cão, 48 (quarenta e oito) horas
para apresentã-la, a contar de seu
recebimento na Assessoria Técni-
co-Legislativa.

§ 30 - A publicacão da instru-
cão assiin procedida dependerá do
consentimento da maioria dos
niembros da Comissão, desde que
solicitada pelo Relator.

§ 40 - A instrução dos Proj etos
do Governador do Estado, e de ou-
tros cuja tramitacão seja seme-
ihante a êles, se fará no correr do
prazo de apresentacão de emen-
das.

Art. 24 - 0 Projeto que conce-
de titulo de cidadão honorário,
antes de rernetido a Comissão de
Constituicão, Legislacão e Justiça,
serase baixado em diligência, para
sôbre o mesmo opinar o Conseiho
Permanente da Medaiha da Incon-
fidência.

Art. 25 - Também poderá ter
prioridade, para inclusão em Or-
dem do Dia, Proj eto da Comissão
Executiva, de outro Poder e do
prOprio Governador, sem prejuizo
da obrigatoriedade, na pauta, das
proposiçSes de exclusiva iniciativa
dêste, prevista no art. 29 da Cons-
tituição do Estado, corn a nova re-
dação que lhe deu a Lei Constitu-
cional n° 14.

Art 26 - As Reuniöes Ordiná-
rias da Assembléia Legislativa, no

ano em que houver, no Estado,
eleiçOes gerais, presidenciais ou
governameritais, diretas, poderão,
as sextas-feiras, por convocaçãO
do Presidente, ser antecipadas pa-
ra o horário de 9 as 13 horas.

Art 27 - Acrescente-se mais urn
pardgrafo ao artigo 89 do Regi-
mento Interno, corn a seguinte re-
clacão:

" - Sômente sera permitida
ao suplente convocado licenciar-se
90 (noventa) dias apOs sua inves-
tidura, salvo para tratamento de
saUde".

Art. 28 - Esta Resoluçäo entra-
rá em vigor na data de sua publi-
cacao, rev-ogadas as disposicôes em
contrãrio. A sua interpretacão
terá sempre em vista assegurar
a votacäo da matéria no prazo pre-
visto no art. 29 da Constituicão do
Estado, modificado pela Lei Cons-
titucional n° 14. Serão utilizados,
subsidiàriamente, na solucão das
questöes de ordem atinentes a ma-
t&ria de que trata a Resolucão,

quanto esta for ornissa, 0 Regi-
mento Interno da Assembléia e as
disposicôes regimentais da Câma-
ra dos Deputados, pertinentes ao
assunto.

Sala "José Proenca", 26 de abril
de 1966.

José Maria Magalhães - Presi-
dente; Carlos Megale - Relator;
Jairo Magalhães.

- Publicar.

PARECER DE REDAcAO FINAL
Comissão de Redação

0 Projeto n° 3.542/66, de autoria
do Sr. Deputado Jairo Magalhães,
que concede o tItulo de "Cidadão
Honcrário de Minas Gerais" aos
engenheiros Orfila Lima dos San-
tos e Geonisio Carvaiho Barroso,
foi aprovado nas discussöes regi-
mentals, sem emenda.

Somos, portanto, de parecer que
se ihe dê, corno final, a redacão
abaixo, que estã de acôrdo corn 0
Proj eto, para que, sob esta forma,
seja enviado 4 sanção:

'I
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PROJETO NO 3.542/66

Concede o tItulo de Cidadao Ho-
norário de Minas Gerais aos en-
genheiros Orfila Lima dos Santos
e Geonisio Carvalho Barroso.

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

Art. 10 Fica concedido 0 ti-
tulo de Cidadão Honorário de Mi-
nas Gerais aos engenheiros Orfila
Lima dos Santos e Geonisio Car-
valho Barroso.

Art. 20 - Os titulos constarão
de diplomas que serão entregues
aos hornenageados pelo Governa-
dor do Estado, em Reunião Espe-
cial da Assembléia Legislativa.

Art. 31 - Revogadas as disposi-
cöes em contrário, esta lei entrará
em vigor na data de sua publica-
ção.

Sala "José Proenca", 25 de abril
de 1966.

José Maria Magalhães - Presi-
dente; Jairo Magalhães - Relator;
Carlos Megale.

—Publicar.

PARECER DE REDAcA0 FINAL

Cosnissão de Redacão

O Projeto no 3.551/66, de inicia-
tiva da Sra. Deputada Marta Nair
Monteiro, que declara de utilidade
pUblica a "Sociedade Educadora
Cura D'Ars Ltda., corn sede em
Belo Horizonte, fol aprovado nas
discussôes regirnentais, sem emen-
da.

Somos, pois, de parecer que se
Ihe dê, como final, a redação abai-
xo, que está de acôrdo corn o Pro-
jeto, para que, sob esta forma, seja
enviado a sancão:

PROJETO NO 3.551/66

Declara de utibidade püblica a
Sociedade Educadora Cura D'Ars
Ltda., corn sede em Belo Horizon-
te.

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

Art. 10 - Fica declarada de uti-
Lidade püblica a Sociedade Educa-

dora Cura D'Ars Ltda., corn sede
na Cidade de Belo Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entrará em
vigor na data de sua publicacao,
revogadas as disposicöes em con-
trário.

Sala "José Proença", 25 de abril
de 1966.

José Maria Magalhães - Presi-
dente; Jairo Magalhães - Relator;
Carlos Megale.

- Publicar.

PARECER DE REDAcA0 FINAJ.
Comissão de Redacao

O Projeto n° 3.553/66, de auto-
na do Sr. Deputado Ledo Borges,
que dá denominação a estabeleci-
mento de ensino primãnio em IJbe-
raba, foi aprovado nas discussöes
regimentals, sern ernenda.

Somos, pois, de parecer que se
lhe dê, como final, a redacão abai-
xo, que está. de acôrdo corn o Pro-
jeto, para que, sob esta forma, sea
enviado 'a sancão:

PROJETO NQ 3.553/66

Denornina Presidente Joào Pi-
nheiro o vigésimo terceiro Grupo
Escolar da cidade de Uberaba.

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

Art. 10 - Fica denominacto Pre--
sidente João Pinheiro 0 vigésimo
terceiro Grupo Escolar de Ubera-
ba, criado pebo Decreto n o 9.656,
de 2 de marco de 1966.

Art. 20 - Esta lei entrará em
vigor na data de sua publicação,
revo gadas as disposiçöes em con-
tránio.

Sala "José Prcenca", 25 de abril
de 1966.

José Maria Magalhães - Presi-
dente - Carlos Megale - Relator
- Jairo Magalhães.

- Publicar.

PARECER DE REDAcAO FINAL
Comissâo de Redacä

O Projeto n° 3.585/66, de auto-
na do Poder Executivo, que o au-
toniza a celebrar eonvênios corn as

entidades que menciona, mantene-
doras de estabelecirnentos particu-
lareS de ensino médlo nas cidades
de CarrnO do Rio Claro, Cássia, M.
chadO, Baependi e Passa Quatro foi
aprovado nas discussães regimen-.
tais, corn emendas.

Assim sendo, somcs de parecer
que se lhe dé, corno final, a re-
dacão abaixo, que está de acôrdo
c:m o Projeto e o vencido para
que, sob esta forma, seja enviado
a sancaO

PROJETO No 3.585/65

Autoriza o Poder Executivo a ce-
lebrar convêfliOS coin as entidades
que menciona, mantenedoras de
estabelecimentoS particulares de
ensino médio nas cidades de Car-
mo do Rio Claro, Cássia, Machado,
Areado, Baependi e Passa Quatro.

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

Art. 1 0 - Fica o Poder Executi-
vo autorizado a celebrar Convênios
corn as entidades mantenedoras do
Colégio Mont Fort e Coléglo Nor-
mal Sagrados Coraçöes, da cidade
de Carmo do Rio Claro, e Ginásio
Santa Rita e Colégio Helena Guer-
ra, êstes da cidade de Cássia, para
que Os referidos educandãrios fun-
cionem sob regime de integração
corn Os estabebecirnentos oficiais
do Estado.

Art. 20 - Flea igualmente 0 P0-
der Executivo autorizado a cele-
brar Convênios corn as entidades
mantenedoras do Ginásio São Jose'
e Colégio Irnaculada Conceição, da
cidade de Machado-, do Coléglo
Normal Nossa Senhora das Graças,
Oste da cidade de Areado, e os Co-
légios das cidades de Baependi e
Passa Quatro.

Art- 3 0 - São condiçöes absolu-
tamente indispensáveis para a as-
sinatura dos convênios previstos
por esta lei, a serem feitas expres-
samente no texto do instrumento,
a gratuidade integral de anuida-
des para todos os alunos e a cessão
de uso das salas de aulas, depen-
den-cias auxiliares de administra-
çao e cantina, areas de acesso, la-

bratOrios, pracas de esportes, sa-
las-arnbientes e oficinas.

Art. 40 - 0 pagamento dos pro-
fessôres ficará a cargo do Estado
e obedecerá ao regime de aulas ex-
tranumerãrias dos colégios oficiais,
uicand o contrato de professôres
condicionado a habilitacão, na for-
ma da legislação prOpria.

Parágrafo ünico - Será indicado
no Cnvênio o regime dos servido-
res administrativos, Se do Estado
cu da entidade mantenedora, e a
forma de escolha e designação do
Diretor.

Art. 59 - A taxa de matrIcula
será cobrada dos alunos que dis-
puserem de recursos, de acôrdo
corn Os critrios estabelecidos en-
tre a Diretonia dos estabelecimen-
tcs e a Secretaria de Estado da
Educacão -

Paragrafo ünico - Os recursos
apurados na forma do artigo serão
aplicados na rnanutencão, recupe-
racão e conservacão do prédio e
aquisicão de material escolar . -

Art. 69 - Revogam-se as dispo-
sicOes em contrário.

Art. 70 - Esta lei entrará em vi-
gor na data de sua publicação.

Sala "José Proenca", 25 de abril
de 1966.

JOSé Maria Magalhães - Presi-
dente - Carlos Megale - Relator
- Jorge Vargas - José de Castro

- Publicar.
O SR. PRESIDENTE - A Mesa

vai passar a deferir a palavra aos
Gradores inscritos para a prirneira
hora da Reunião. Tern a palavra 0
Sr. Wilson Chaves.

O SR. WILSCN CHAVES - Sr.
Presidente e Srs. Deputados. E corn
pesar que assumirnos esta Tribu-
na para submeter 'a -apreciacão da
Casa Requerirnento em que se so-
licita a S. Exa., o Sr. Governador
do Estado, a ra.zão da nao inclusão
do nome do Sr. Dr. José de Maga-
lhães Pinto na relação dos agra-
ciad:s corn a "Medalha da Incon-
fidência", de vez que o norne do
ilustre ex-Governador do Estado
1 01 recornendado pela unanirnida-
de dos membros da Cornissão d
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I.-

"Medaiha" Para recebê-la no grau
da "Grande Medaiha".

E é tao mais triste, quando êste
gesto de S. Exa., o Sr. Governador
Israel Pinheiro, vem encontrando
em todos Os recantos do Estado as
mais vivas recriminacöes. Não s6
pela tradicão da histOria da prO-
pria Medaiha, que vern sendo con-
ferida a todos os homens a quem
a sabedoria dos mineiros e a pro-
bidade da gestão da coisa püblica
tenhani levado, pela consagração
do voto, ao Palácio da Liberdade.
Não me refiro ao argumento da
praxe e da tradição desta Medalha;
refiro-me a opinião dos ilustres ho-
mens que compöem o Conseiho da
Medaiha em M. Gerais e que, tam-
bern, no meu modo de entender,
sentem-se profundamente agrava-
vados corn o gesto de tamanha
mesquinhez e de pouca sensibilida-
de politica e :de curta visão dos
problemas da história de Minas.
Como é do conhecimento da Casa,
são membros da Comissão de Me-
daiha: o Presidente da Assemblela
Legislativa, o Presidente do Tri-
bunal de Justica, o Comandante
Geral da PM, o Presidente do Ins-
tituto Histórico de Minas Gerais,
o representante da Academia Mi-
neira de Lêtras, o Magnifico Rei-
tor da UFMG e o representante do
Sr. Governador . Não consideran-
do, portal-ito, as razöes tradicio-
nais que levariam o Governador do
Estado a conceder a S. Exa., o Sr.
Governador Magalhães Pinto, a
"Medaiha da Inconfidência", por
ter sido ocupante do Palácio da
Liberdade, motivos de sobejo, no
nosso mod0 de entender, justift-
cariam, plenamente, a concessão
da Medaiha. Oxalâ, o Sr. Israel
Pinheiro não se perca num beco
scm saida, ha histOria de Minas,
onde seu pai, o grande João Pi-
nheiro, abriu aveniclas largas nos
destinos dêste Estado.

Oxalá não leve S. Exa. Para a
curul governamental dêsse Estado
processos tao mesquinho de poll-
tica de aldeia, que vêm ferir a
iustiça do reconhecimento dos er-

viços prestados a Minas Gerais por
S. Exa., o Sr. Governador Maga-
lhães Pinto. Carecendo, portanto,
clessa pequena sensibilidade de re-
conhecimento da praxe, ou das
mais comezinhas normas que vêm
ditando a entrega da medaiha da
Iriconfidéneja ao homem que ocu-.
pou o Govêrno de Minas, sabemos
que razöes de justica e de reco-
ntiecimento .levariam qualquer Go-
vernador, Inais senslvel, a conce-
der, por recomendação - insisti-
mos - do Conseiho da Medaiha,
ao Sr. Governador Magalhães Pin-
to, a condecoracäo a que êle fez
jus.

Não tenho, Srs. Deputados, me-
mOna de outro Govêrno que tenha
realizado tanto por Minas Gerais.
E na ani.lise da obra administra-
tiva do Sr. Magalhães Pinto, en-
contraremos razOes sobejas, para
que, corn justica, Ihe fôsse conce.
dido êste reconhecimento atravOs
da condecoracão.

ApOs o Govêrno do Presidente
Andrada, nenhum outro realizou
tanto no setor educacional em Mi-
nas, corno o Sr. Magalhães Pinto.
Foi S Exa. o criador da Fund acão
Educacional que propiciará a Mi-
nas Gerais o ensino superipr mais
fdcil. Espalhou por todo oEstado
estabeleciientos de ensino secun-
dário; deu a Minas Gerais melho-
res condiçôes de matriculas no cur-
so primário; transformou a face
de Minas Gerais no setor da edu-
cacao; deixou aos pOsteros o pro-
grama de ensino refcrniado.

No setor da saUde n.o tenho
idéia de outro que tenha rea1iza-
do tanto. No setor rodoviário, em
tao pouco tempo, foi triplicado o
nCunero de quilômetros de estra-
das asfaltadas, serpenteando pelo
Estado de Minas.

No setor administrativo, foi 0
homem que teve coragem de mi-
ciar o programa de administracão
no Estado de Minas, através da
lei n.9 3214, em que, ao lado da re-
estruturaçao Para liracionalizagdo
do serviço püblico, tivemos o reeD-
nhecimento da valorizaçäo do fun,-

cionaliSmo e a irnplantaçäo do sis-
tema do mérito e do trabalho. No
setor administrativo atual, convém
ressaltar, a impressão que se tern é
de que pretendem Os atuais deten-
totes do Poder, iconocFasticamefl-
to, quebrar a imagem de autori-
dade administrativa implantada
ijelo Governador Magalhães Pinto.
E no setor s:cial, nenhurn de nOs
pode desconhecer histôricarnente a
atuacão do Governador Magalhães
Pinto, como mediador extraordi-
nãrio, nesta Pãtria, Para a questao
scial; como homern que criou uma
nva mentalidade polItica; como
homem que instalou em Minas Ge-
rais e no Brasil o sistema do diá-
logo já que todos entendemos,
hoje, que o grande rnal da huma-
nidade está na falta de entendi-
mento entre os homens que não
falam a mesma liriguagem. Ao
lado dCstes fatOres, que por si sO
coroariam qualquer obra adminis-
trativa, encontramos, em S. Exa.,
o Sr. Governador Magalhaes Pin-
to, em seu mais alto grau, doses
de extraordinária sensibilidade hu-
mana e habilidade administrativa,
restaurador que foi do erário pü-
blico de Minas Gerais e hornem
que saneou as fmnanças 'püblicas
dêste Estado.

Mas, Srs. Deputados, ainda não
tenho memória de ter encontrado
em minha vida püblica. pequena
e pobre que e, homem que tenha
sido tao cornedido no Poder, tao
humilde na sua autoridade, tao ge-
neroso nas suas correcöes, tao corn-
preensivo nos seus entendimentos.
Por isto, diniamos, como dissemos
no inicio desta nossa solicitacão,
que a Casa, ao pretender conhecer
Os motivos que levaram o Sr. Go-
vernador Israel Pinheiro a não in-
cluir o nome do ex-Governador Ma-
galhães Pinto na lista dos agracia-
dos corn a Medaiha da Inconfidén-
cia, ao pretender saber isto, pre-
tendemos também, nós, em futuro
não muito rernoto, aguardando as
respostas do Executivo, fazer corn
que o povo mineiro, por ni'sso in-

termédio, reconheca a grande ca-
pacidade da sua reacão, em face
de gesto tao pequeno, e faca, de nit-
blico, o reconhecimento das altas
virtudes e dos méritos daquele ho-
mem que honrou, por toci S OS
modos, o Govêrno de Minas.

0 Requerimento está vazado nos
seguintes têrmos:

REQUERIMENTO N° 1.205

Exmo. Sr. Presidente da Assern-
bléia Legislativa do Estad0 de Mi-
nas Gerais.

o Deputado abaixo assinado, de-
vidamente apoiado, vem requerer
a V. Exa., ouvida a Casa, seja en-
viado ao Exmo. Sr. Governador do
Estado Requerirnento, solicitando
esclarecimento de S. Exa. sôbre os
motivos que impediram a inclusão
do nome do ex-Governador do Es-
tado, o Exmo. Sr. Dr. José de Ma-
galhães Pinto, na relacão dos
agraciados corn a Medalha da In-
confidência, uma vez que 0 seu no-
me foi recomendado pela unani-
Inidade dos membros da comissao
da Medaiha, no grau da Grande
Med aiha.

Sala das Reuniôes, 25 de abril de
1966.

Wilson Chaves - João Vaz -
João Bosco - Gerardo Grossi -
Geraldo Qumntão - Alvirnar Mou-
rão - Jorge Vargas - Carlos Eloy
- Wilson Modesto - Wilson de
Paiva - Ladislau Salles - LuIz
Junqueira - Nicanor Armando -
Odilon Rodrigues.

- A Comissão de Justiça.
o SR. PRESIDENTE - Tern a

palavra o Sr. Deputado Joao Bos-

0 SR. JOAO BOSCO - Sr. Pre-
sidente, Srs. Deputados.

Seria preferivel, Para mim, não
ter de vir a esta Tribuna tratar
do assunto que, agora, you trazer
ao conhecirnento do povo e da
Casa, pois preferiria, realrnente,
que êle não tivesse acontecido.

Mas, Sr. Presidente, Srs. Depu-
tados, corno ternos preconizado, jd
por várias vêzes, desta mesma Tn-
buna, necesSánio 0 que se faca, em
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determinados órgãos da nossa ad-
ministração, uma mudanca de es-
trutura que ihes permita funcio-
nar sem intrornissão indevida da-
queles que, por usarem 0 Poder,
se julgam corn o direito de abusar
dêle.

o Jornal "tYltima Hora" de hoje
traz a seguinte nota:
"NVOA VAI

o Deputado Israel Pinheiro Fi-
Iho (Israelzinho), indicado por seu
pai para presidir a comissão de
reestruturaçao da Frimisa, foi
obrigado a visitar várias vêzes 0
frigorific 0 de Carreira Comprida.

Numa das visitas, o Deputado co-
nheceu a fábrica de saLsicha da
emprsa, tendo sido informado que
a Frimisa produzia dois tipos de
salsicha . Israelzinho, então, pe-
diu que so fabricassem urn tipo
e que, para êle, a salsicha cIa Fri-
misa estava corn excesso de pi-
menta do reino. 0 empregado se-
guiu o conseiho do Deputado e o
resultado é que a salsicha ficou do-
Ce, encaihando de uma vez 12 mu
quilos.

0 Deputado pediu tambem que
pacotes de geléla de mocotO fôs-
sem de 1 kg e não de 30 como vi-
nham sendo feitos. Por estas e
outras e que os empregados da
Frimisa estão charnando o Depu-
tado de "Mestre Cum"."

Tal noticia vem demonstrar quo
as nossas ernprêsas de Economia
Mista precisam passar realmente
por reformas estruturais. Trago
Requeriinento que deverã ser
dirigido 'a Diretoria da FRIMISA,
o qual lerei dentro de poucos ins-
tantes, porque antes quero infor-
mar que a intromissão indevida do
Sr. Israel Pinheiro Filho deu 'aque-.
la Emprêsa urn prejuIzo de 12 to-
neladas de salsicha. Quem val pa-
gar isto? De onde sairá o dinheiro
para cobrir o prejuizo? 2 preciso
que se afirme: o dinheiro para co-
brir mais êsse prejuhzo da FR.IMI-
SA sairá do bôlso do povo atraves
da contribuicao da taxa de recupe-
racao econOinica,

Por isso, Sr. Presidente, enca -
minho 'a Mesa Requerimento Va-
zado nos seguintes têrmo:

REQUERIMENTO N.° 1.206

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

0 Deputado que êste subscreve
requer a Vossa Excelência, ouvido
o Plenário, seja dirigido 'a FRIMI-
SA, Frigorificos Minas Gerais S.
A., pedido de informacão a res-
peito dos fatos veiculados no me-
corte anexo da "tYltima Hora" de
hoje, para que sejam respondidas
as seguintes indagaçôes:

1 - Se o Interventor designado
pelo Sr. Governador, Engenheiro
Civil Israel Pinheiro Filho, deter-
minou realmente mudança da téc-
nica de preparo de salsichas da
Fábrica de Carreira Comprida e,
Se, em conseqüência de tal inova-
ção, houve prejuizo para a Corn -
panhia de 12 (doze) toneladas do
produto.

2 - Se houve, qual o total em
cruzeiros do prejuizo

Sala das Reuniöes, 25 de abril
de 1966

(aa) João Bosco - Dalton Ca-
nabrava - José de Castro - Sette
de Barros - Luiz Junqueira - José
Maria Magalhães - Odilon Ro-
drigues.

Justificativa: - Tenh 0 afirmado
permanentemente a falta de con-
dicöes da FRIMISA como socieda-
de de Economia Mista. Os fatos
aqul perquiridos informarn a exa-
tidão da minha tese e servirão de
subsidio e justificativa para o pro_
jeto que apresentei, transforman-
do a Sociedade em Cooperativa
dos Produtores de Came. Real-
mente, não Se pode compreender
a intromissão de leigos em assun-
to eminentemente técnico, senao
pela falta da estrutura empresa-
rial estatal, que permite a urn
preposto do "Govemnante Todo P0-
deroso" decidir cortra piarecores
dos entendidos.

(a) João BoSQc,,

- A Comissão de Agricultuma.
O SR. PRESIDENTE - Tern a

palavra 0 Sr. José Maria Maga-
lhãeS.

O SR. JOSk MARIA MAGA-
LHAES - Sr. Presidente, no dia
vinte e quatro de rnaio de 1963,
apresentamos uma Indicacão 'a
Casa, pedindo pmovidências do en-
t5,0 Governador do Estado no sen-
tido de que S. Exa. atentasse pa-
ma a solucão do pmoblema da casa
prOpria dos funcionários estaduais,
moradores 'a rua General Craveiro
Lopes, na Gameleira.

Esta Indicacão foj aprovada
nesta Casa e correu tramitacão
normal no Executivo. Temos aqui
o processo, corn as respostas daque-
le Poder. Infelizmente o Sr. Ma.
galhães Pinto não deu, it época,
solução aquele problema, n a o
atendendo its justas reivindicaçöes
daqueles funcionãrios estaduals.

Agora, Sr. Presidente, o Sr. Se-
cretário da Agricultura, Sr. Evans-
to de Paula, baixou uma Portaria
de n° 1/66, designando uma Comis-
são composta de vdmios membros,
para estudar o problema, ou a so-
lucão do problema dos moradores
da Rua Craveiro Lopes, ja refenida
na minha Indicação.

Eitão, Sr. Presidente, encami-.
.nho a V. Exa. urn Requerimento
em carãter de urgência para que
a Indicacão aprovada por esta Ca-
sa seja enviada 'a Comissão desig-
nada pelo Sr. Secretário da Agri-
cultuma, Evaristo de Paula.

Peco a V. Exa., Sr. Presidente,
que mande urna cópia de todo 0
processo, porque temos, inclusa no
processamento, a opiflião técnica
de urn engenheiro que foi fazer 0
levantarnento do local; êste assun-
to interessa a dezenas de famIlias
que residem naquele setor, onde
construhram, suas casas, e que
querem ver solucionado o proble-
ma de casa prOpria. Ainda mais
que todos os governos anunciam
a boa vontade de solucionar 0 prO-
blema de residência para funcio-
nários e operámios. E como o Go-
vêmno não pôde atender 'a nossa
solicitacao, pedimos a V. Exa. que

envie o processo it Comissão desig-
nada pela Secretaria da Agricul-
tura para que, corn êsses elemen-
tos, possa resolver a questão em
favor dos moradores da rua Cra-
veiro Lopes.

0 Requerirnento é o seguinte:

REQUERIMENTO N.c 1.207

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

Requeimo a V. Exa. que seja en-
viado, corn urgência, it Comissão
nomeada pelo Sr. Secretãrio da
Agnicultuma, através da Portaria
n° 1/66, publicada no "Minas Ge-
rais" de 16-4-1966, a Indicacão
apmovada por esta Casa, que pre-
tende solucionar o problema da
casa própria para os servidores do
Estado que residem 'a rua Cravei-
ro Lopes, na Garneleira.

Sala das ReuniOes, 25 de abril
de 1966.

(aa) José Maria Magalhães
Odilon Rodrigues - Delson Sea-
mano - Ibrahim Abi-Ackel - Ata-
liba Mendes - Geraldo Quintão -
Cicero Dumont.

- A Cornissão de Trabaiho.
Wm 'a mesa:

INDICAcAO N.° .1.089

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

0 Deputado abaixo assinado, na
forma regimental, requer, ouvida
a Casa, seja encaminhada ao
Exmo. Sr. Governador do Estado
Indicacão no sentido da necessi-
dade de que, no seu plano Admi-
nistrativo de "estradas da agriu1..
tura", seja incluIda a construção
de urna ligação direta entre o Mu-
nicipio de Rezende Costa e a Ro-
dovia São João del Rei-Lagoa
Dourada-Entre Rios e Belo Hori-
zonte.

Sala das Reuniôes, 25 de abril
de 1966.

(aa) Nicanor Armando - João
Vaz - Alvirnar Mourão - Herme-
undo Paixão - Gerardo Grossi.
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ustiuicativa: - Situada em re-
gião de intenso moviment econô-
mico, Rezende Costa é urn dos mu-
nicipios de terras mais férteis do
Estado.

Esta condicão, acrescida do au-
mento demcráfico, provoca o a-
parecimento de exigências novas
na circulacäo dos bens de produ .-
cão e de consurno.

Apesar disso, Rezende Costa
sempre careceu de ligação direta
corn as estradas de São João del
Rel e Lagoa Dourada, onde se re-
gistram Os graus mais avancados
da inthistria regional de aprovei-
tamento e beneficiamento de pro-
dutos agricolas.

Em face destas circunstâncias,
teria o maior êxito, na econoniia
regional, a construção, naquele
trecho, de uma das estradas da
agricultura a que se refere o Go-
vernad:r, quando prornete novas
diretrizes para desenvolver a eco-
nornia mineira.

Sala das ReuniOes, 25 de abril
de 1966.

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

INDICAcAO N.° 1.090

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

A abaixo assinada volta a mdi-
car a S. Exa., o Sr. Secretário da
Educacão, a necessidade de desig-
nar a cornissão sindicante da re-
ferida Secretaria para apurar de-
•nüncias das irregularidades do
prefeito de D. Silvério e conse-
quentes perseguicães contra a pro-
1ss6ra, rural Eugénia do Nasci-
mento.

Sala das ReuniOes, 22 de abril
de 1966.

(an) Marta Nair Mnteiro - Be-
nedito Xavier - Sebastião A-nas-
tácio - Fires da Luz - Hermelin-
do Paixão.

Justificativa: - Em 1965 a As-
sernbléia Legislativa designou urna
Comissão Parlamenta-r de Inqué-
rit) para fazer urna sindicância
contra possiveio irregularidades e

perseuicôes do Frefeito de D. 511-
v6rio, reclamadas por interessados
da comunidade.

Em vista de acUmulo de traba .
-lhos no Legislativo, naquela opor-

tunidade, não houve possibilidade
de a comissão desincumbir-se de
sua missão.

C:mo continuam a reclamar a
apuração dos fatos graves já de-
nunciados, voltamos a insistir na
sua apuracão, para a devida mora.
lizacão pUblica.

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

INDICAcAO N.' 1.091

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

A sigiatdria desta indica a S.
Exas., os Srs. Secretdrio da Fa-
zenda, Dr. João Quadros, e Pre.
sidente da CARRFE, Dr. Paulo
Chagas, a necessidade urgente de
mandar, respectivamente, atualizar
os pagamentos dos servidores es-
taduais de Pedra Corrida, Born
Sucesso, Periquito, Escolas de con-
venio de São Francisco (Urucula),
Born Despacho, Campos Gerais
e Municiplo de Acucena, e consertar
o prédio das EE. RR. "D José
Maria Pires", de Pedra Corrida, em
perigo de desabamento.

Sala das Reuniöes, 22 de abril
de 1966.

(a) Marta Nair Monteiro.
Justifireativa: - Não seriam ne-

cessdrios quaisquer esclarecimentos
pois é precipuo dever do emprega-
dor retribuir, em dia, o trabaiho
prestado.

0 empregador que não paga em
dia nao terá condicöes morais de
qualquer iniciativa administrativa
ou mesmo de exigir de seus em-
prezados o cumprimento de seus
deveres.

Cartas recebidas, ha dias, e que
publicamos nesta oportunidade,
por Si So dirão das afliçOes, da in-
seguranca, da humilhação e revol-
ta inteirarnente justificadas de
suas signatárias, dedicadas pro-
fessôras locais, sem condicOes de

se apresental'em dignarnente fren-
te aos seus alunos, pois sabemos
que "não basta ser, e necessário
parecer ser". Como nosso apêlo 'a
Secretaria da Fazenda não foi
atendido, estamos hoje nesta Tn-
buna.

Ao Dr. Paulo Chagas, digno
Chef e da CAR.RPE, juntarnos nos-
sas vozeS 'as da diretora e profes-
sôras de Pedra Corrida, pedindo
providOflCiaS urgentes para con.
sertar o prédio da EE. RR. 'D. Jo-
se Maria Fires" que, como std, não
sO expôe a vida de seus alunos,
mestras e serventes, como so-
bresSalta os pais e prejudica o en-
sib

Els as cartas:
"Pedra Corrida, 28 de marco de

1966.
Exma. Sra. Marta Nair Monteiro.
NOs, abaixo assinadas, profeSsô-

ras da EE. RR. "D. José Maria
Fires" e pessoas residentes em Pe-
dra Corrida, municipiO de Açuce-
na, vimoS com 0 respeito devido a
V. Exa. expor a situacão de deses-
pêro na qual nos encontrarnos.

RecebemOs nossos vencimentos,
pela ültirna yes, em juiho de 1965.
0 munieipio onde trabaihamos e
pobre, não havendo quem possa
fornecer-nos todo o necessáriO, pa-
ra esperar pagamento por tanto
tempo. Somos, na maioria, arrimos
de familia e precisamos do produ-
to de nosso trabaiho par suprir
as necessidades de alimentacão,
vestuãrio e remédios par todos da
familia. 0 ambiente é pobre e tu-
do que é necessário a nossa sub-
sisténcia é comprado em Gover-
nador \Taladares, sendo por ista
impossivel continuarmoS resistin-
do a tôda a série de intermindveiS
dificuldades, a tao calamitosa Si-
tuacão.

Já por diversas vêzes pedimos
providências 'as autoridades corn-
petentes e ate hoje nada foi pro-
videnciado em nosso favor.

Ate o prOprio ensino fica preju-
dicado, pois não temos meios para
comprar materiais didãticos ne-

cessárioS 'a aplicacão de nôvo pro-
grama.

Surgiu, ainda, na semana próxi-
ma passada, outro problema: uma
das paredes de uma das salas de
aula ruiu e outras estão prestes a
acompanhá-la. Os pals se negain
a mandar seus filhos 'a escola, corn
reoeio de acidentes que fataimente
terão conseqüêflCias desastrosas.
As autoridades competentes foram
cientificadas; nada, porém, ficou
resolvido..

D. Marta, como nossa Presi-
dente, que tanto tern feito por
nossa classe, pedimos interceder
junto a quem de direito para uma
urgente solucão de nossos proble-
mas. Caso necessário, publique
nossa carta, nosso veemente apêlo.

Junto assinam outras pessoas
residentes na localidade, para re-
forçar nossas afirmativas.

Pelo pronto apoio de V. Exa.,
subscreverno-nos atenciosa e agra..
decidamente".

Recebi, ainda, outra carta de
São Francisco, cujos dizeres são os
seguintes:

"São Francisco, 11 de abril de
1966.

Jima. Sra. Marta Nair, Deputa-
da Estadual a Assembléia Legisla-
tiva . Belo Horizonte.

Prezada Senhora. Estou cansa-
da, fatigada e aborrecida, desani-
mada ate, não perdendo a paciên-
cia pela confianca que temos em
Deus. Mas, é triste ter que apelar
para V. Exa. para resolver urn
caso que aos administradoreS cabe
resolver. E triste, não para. mim.
E triste, sim, para Os adm.inistra-
dores que não se condoem dos pro-
fessôres mineiros e os deixam
mais de urn ano sem urn centavo
de vencirnentos".

Seguem-se 23 (vinte e três) as-
sinaturas, corn firmas reconheci-
das.

"Periquito, Municiplo de Açuce-
na, 13 de marco de 1966.

Exma. Sra. Marta Nair Montei-
ro.

Assembléia Legislativa - Belo
Horizonte.

Respeitosas saudaces.
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Levo ao conhecimento de V. Exa.
que, sendo professôra leiga nesta
localidade ha mais de 3 anos, luto
corn as maiores dificuldades, pois o
illtimo pagamento que recebi foi
em juiho do ano passado. Desde
essa data nã mais recebi urn cen-
tavo; minha farnilia é constituida
de 12 pessoas; o meu marido en-
contra-se desempregado ha mais
de dois anos; Os armazéns fecha-
ram os fornecimentos em conse-
qüência do atraso, e sendo V. Exa.
pessoa capaz de dar fim a estas
dificuldades, normalizando esta si-
tuação, resolvi pedir a ajuda nes-
te sentido. Encontrando no "Mi-
nas" do dia 8 o aviso sôbre o Cur-
so. de Treinament', estou pesarosa
de não poder tomar parte por não
ter recebido. Aqui somos 7 leigas
que vamos perder, por morar urn
pouco distante. Para ir fazer a
inscricao precisamos fazer despe-
sas o que. no momento, não pode-
rnos, devido estar em atraso o pa-
gamento.

Terminando, saberei agradecer .
--ihe por tudo que fizer a respeito.

Peg-) a gentileza de me comunicar
0 mais rápido possivel. Mais uma
vez agradeco.lhe, antecipando mi-
nha gratidão, subscrevendo-me a-
•tenciosamente.

P.S. Da. Marta, outra situacão
péssima: tenho 5 criancas no gru-
po tenho uma que está cursando
o 49 ano primário e não estã fre-
qUentando por nao poder comprar
os objetos necessários".

"Exma. Sra. Deputada Marta
Nair Monteiro.

Os funcionários dos Grupos Es-
colares da cidade de Campos Ge-
rais apelam para o seu alto espI-
rito de justica em favor dos mes-
mos, junto as reparticöes compe-
tentes, a firn de receberem zeus
venc men tos em atraso ha çinco
meses. A situacão é aflitiva, visto
todos nécessitarem imensamente
de seus proventos. Contando corn
valiosissirna colaboracão do V. Exa.
subscrevem-se sinceramente reco-
nhecidas:

(aa) Maria Aparecida de Olivei-

ra, Diretora do G.E. "Prof. Joa-
quim José de Oliveira"

(Seguem-se mais 55 assinatu-
ras).

Sala das ReuniSes, 25 de abril
de 1966.

(a) Marta Nair Monteiro.
- A Comissão de Fin ancas.
O SR. PRESIDENTE - Tern a

palavra o Sr. Deputado Geraldo
Quintao.

O SR. GERALDO QUINTAO.
"Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Alertado, ha dias, por Valeriano

Correia, jovem e dinâmico Prefeito
do Municipio de São José do Goia-
bal, e pela noticia publicada em
jornais de Minas, sôbre a reclama-
cão dos representantes de tôdas as
classes do Municipio de Rio Cas-
ca, procurei verificar se era veraz
o que acabava de saber . Infeliz-
mente, Senhor Presidente era ver-
dade!

As obras de contrucao da BR-
262, antiga BR-31, no setor leste,
estavam na iminéncia de parali-
sacão.

Isto motivou urna Indicação nos..
sa apresentada a esta augusta As-
sembléla, apelando para o Exrno.
Sr. Presidente da Repübliea e Mi-
nistro da Viacão, no sentido de
imprimir ritmo mais acelerado a
construcao da "Paralelo 20"como
é denominada a rodovia de inte-
gracão nacional que, partindo de
Vitoria, Capital do Espirito Santo,
corta todo o Estado do Minas Ge-
rais e se lanca em direcão a Cuia-
bã, Capital do Estado de Mato
Grosso.

Foi corn entusiasmo que estive-
mos presenteo it conferência do
Marechal Juarez Tãvora, DD. Mi-
nistro da Viacão, ha puco mais
do urn ano, na Assoeiacão Corner-
cial, nesta Capital, quando S. Exa.
auirmou que, dentro de dois anos,
estaria terminada a ER-262 e que
seria, primeiro, executada a parte
de imprirnação e pavirnentacão
prirnãria. A pavimentacão asfal-
tica viria depois, em todo o seu
curso.

Tudo baldado, Sr. Presidente e
Srs. Deputads!

A minha decepcão chegou cedo.
Sãbado, na Sala "José Proença",
nesta Casa, tivemos a oportunida-
de de inquirir e slicitar informa-
ces ao Dr. Jorge de Carvaiho,
nuito digno Engenheiro Chef e do

60 Distrito do Departamento Na-
cicnal de Estradas de Rodagem,
tendO 0 mesmo cjnfirmado que o
trecho leste, ou meihor, a parte
da estrada que ligarã esta Capital
ao litoral capixaba, nao terá prio-
ridade, sendo prioritãria a cons-
trucão oeste e, de preferência es-
pecial, 0 trecho Betim a tJberaba,
no Triàngulo Mineiro. Para esta
obra é que se f ala no financiamen_
to de dezenove bilhôes de cruzei-
ros de que nos deu noticia esta
sernana o ministro Roberto Cam-
p05.

0 MunicIpio de São Domingos
do Prata, mais uma vez, flea aban-
donado! NOs que somos daquela
região e que advogamos na Comar-
ca de São DorningoS do Prata des-
de 1936, onde residimos por mui-
tos anos, sabernos o quanto seth
prejudicado aquele municIpio.
Suas terras fertilissimas, sua agri-
cultura muito adiantada e sua pe-
cuária numerosa perdem expres-
são diante de algum outro interés-
se ainda não justificado e que dá
motivacãO a prioridade para o tre-
cho Betim-Uberaba.

Rio Casca, São José do Goiabal e
São Dorningos do Prata, bern co-
mo DiOnisio (que flea prOxirnO ao
traçado), são os municipios em
quo mais se cultiva em tôda a linha
da BR-262, de VitOria a Mato
Grosso. A producão dêsses rnuni-
citios continuarã estagnada por
muitos anos, pois, embora a para-
lisacão seja tida como provisOria
polo ilustre Dr. Jorge Carvalho,
nóS saernOS que Os "provisOrlos"
no Brasil são para sempre "ad
aeternum".

Ainda mais agora, Sr. PreSi-
sidente, quando o ilustre enge-
nheiro nos afirma que o trecho
Pouso Alto (aquém de Realeza),
Rio Casea, Ponte do Valão, no Rio
Doce, São José do Goiabal, Sao
Dorningos do Prata e João Monle-

vade não mais será construido,
nesta emergéncia, pois será apro-
veitado o trecho da MG-56, ou so-
ja, sera substituido pelo trecho
Realeza, Pouso Alto, Rio Casca,
Ponte Nova, Ouro Preto, Belo Ho-
rizonte.

E o Govérno Federal, mais urna
vez, na mesma estrada, aprovei-
tando estrada estadual. Isto e o
fim, Sr. presidente!

Corn o aprveitamento da MG-
56, bastaria ao Govêrno Federal a
construcão do trecho que ligarã
Pouso Alto a Rio Casca, de apenas
33 quilômetros.

Corn istj é dado o tiro de mise-
ricórdia no desejo, na aspiracão
do povo de Rio Casca, São José do
Goiabal, São Domingos do Prata e
João Monlevade, bern ainda dos
diversos municIPioS vizinhos que
seriam beneficiados corn a cons-
trucão dessa importante rodovia.

0 que se notou, o que notei, Sr.
presidente, na reunião de sábado,
na Sala "José Proenca", foi a luta
e o interêsse dos Deputados do Tn-
ãngulo Mineiro na defesa da prio-
ridade Belo Horizonte-Betim-Ube-
raba. Ali estavarn Wilson de Paiva,
Marcus Cherém, Valdir Melgaqo,
Homero Santos e Lourival Brazil,
todos eufOricoS, contentes, satis-
feitos c ,,-.m a confirmacão pelo En-
genheiro Chef e do 60 Distrito de
quo a prioridade é questão liquida
e certa.

NOs, do setor leste, repito, fica-
mos decepcionados corn a noticia
de que as obras ficarão mesmo pa-
ralisadas no trecho Rio Casca, São
Domingos do Prata a João Monle-
vacle. Isto constitui urn grave e
condenâVel êrro. A estrada e de
interésse geral e não regional, mas
não se deve esquecer que a priori-
dade natural seria ligar o centro
de Minas ao litoral, isto por mo-
tivos Obvios, inclusive estratégico-
milit ares.

Desta tribuna alta da Assern-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais, repetimos o nosso
apSlo feito ha poucos dias ao
Exmo. Sr. Presidente da Repübli-
ca. Ministro da Viação e. agora,

M^]



378 - 	 - 37 -
ambém ao nossj venerando Go-

vernador, 0 Dr. Israel Pinheiro,
tao intima e sentilnentalmente ii-
gado ao setor leste de nosso Esta-
do, para que modifiquem o piano
adotado e voltern as rnáquinas da
"Construtora Rabelo" e cia cons-
trutora sediada em São Domingos
do Prata a cortar as überes terras
quo ficam entre Rio Casca e João
Monlevade.

Apelamos especialmente ao Dr.
Israel Pinheiro, dignissjm 0 Gover-nador do Estado, para que use de
seu prestfgio junto ao eminente Ma-
rechal Presidente para que não
paralise tao irnportante realizaçao
em tao si gnificatjvo trecho. S.
Exa. prometeu ao povo minejro
uma administracao em ritmo de
Brasilia. Confiamos na sua pala-
vra.

Nesta oportunidade, Sr. Presi-
dente, apresento it Casa o seguin-te Requerimento:

REQUERI.MENT0

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

Os Deputados que êste subscre-
vem requerem a V. Exa., ouvida a
Casa, a insercão em Ata de um
voto de congratulaçoes e aplausos
corn as Usinas Siderurgicas de Mi-
nas Gerais S.A . (IJSIMINAS) pela
passagem, hoje, do décimo aniver-
sãrio daquela elnprêsa de funda-
mental importância para o desen-
volvimento do Pals.

Sala das Reuniôes, 25 de abril
de 1966.

(aa) Geraldo Quintão -- Souza
e Silva - Waldomjro Lôbo - Ar-
tur Fagundes - Lélis Chaves -
Wilson Modesto - Luiz Junqueira
- Nunes Coelho.

Justificativa: - Hoje, dia 25 de
abril de 1966, é uma grande data
para a econornia nacional e, pa.rti-
cularmente, para a economia mi-
neira. Cornemora-se o décimo ani-
versárjo de fundacâo da USIMI-
NAS, que surgiu da uniäo do go-
vêrno corn o povo, liderada pelas
classes produtoras do nosso Esta-

do. Em apenas uma década, o an-
tigo sonho da gente mineira tor-
nou-se grandiosa realidade, corn a
edificaçao da mais moderna side-
rürgica do continente, no Vale do
Rio Doce.

Empenha-se, no momento, a Di-.
retoria da emprêsa na duplicacao
cia capacidade inicial da Usjna
"Intendente Câmara" para urn mi-
lhdG de toneladas de lingotes de
ago por ano, quando serão investi-
dos mais 70 milhOes de dólares.
Atingida essa meta, a USIMINAS
libertar-se-á do indispensável
apoio dos cofres püblicos e mar-
chard para a sua meta final de 4
milhOes de toneladas corn os re.
sultados do seu próprio trabalho.

A siderürgica nipo - bras ileira
deverá produzir êste ano cêrca. de
600.000 toneladas de ago, corres-
pondendo a urn faturament 0 su-
perior a 130 bilhôes de cruzeiros.
Destaca-se que a qualidade dos
produtos daquela companhia per-
mitirá a emprêsa exportar, em
1966, cêrca de 25 milhöes em cha-
pas, ampliando assim a sua ellen-
tela internacional, sobressaindo-se
as nacôes cia Associação Latino-
Americana de Livre Comércjo e o
major produtor mundial de ago,
que são os Estados Unidos.

Também o mercado interno vern
beneficjarjdo..se em escala crescen-
te da produção da USIMINAS.
No ültimo ano, as suas chapas e
subprodutos da coqueria foram
consumidos em treze Estados do
Pals. Em 1966, êste nümero deve
rã elevar-se ainda mais.

bastante significativa a reper
cussão d0 projeto da USIMINA5
na econonija nacional. Transfor-
mou o nosso Pals de importador
em exportador de ago. Promoveu
a integracão siderürgica brasileira,
ao abastecer de lingotes Os lami-
nadores da CIOtSIPA e da "Ferro e
Ago" do VitOria. Deu novas pers-
pectivas a indüstria de transfor-
macão do Pals, ao garantir forne-
cimentos regulares de chapas de
ago, dispensando, dêste rnodo, as
importaçöes. Pelas dimensäes das

5uas chapas grossaS, possibilitou a
irnpla11.t0cao da indUstria naval
brasilelraMas, Sr. Presidente, Srs. Depu-
tadoS, a USIMINAS não é sO-
mente aço. Ha urna permanente
preocUPacao da Diretoria da em-
prêsa em dar, a cada dia, mais
00nf6rto, major assjstência mais
reCreacao e maiOres perspectivas a
seuS servidores. Por isso, reno-
va-se em Ipatinga 0 surgimento
de escolas, hospjtais, clubes, cine-
mas, canaiS de televiSão, iniciati-
vas no campo assistencial, insta-
lação de mercados, meihoria de
transportes, etc. Ipatinga é tam-
bern uma comunidade onde o bern-
-estar do traballiador e sua fami-
ha figura entre 05 objetivos prin-
cipais cia cornpanhia.

'E justo ressaltar também a va-
liosa cooperacão japonésa para a
concretizacãO da grande obra, num
rnagnlfico exemplo de cooperacão
internaCioflal.

No âmbito interno, j ustifica-se o
nosso reconhecimento, ainda, ao
Banco Nacidnal do Desenvolvi-
mento Econômieo, que através dos
seus empréstimOS e avais tern sido
urn baluarte na continuidade da
portentoSa realizacão.

Em razão dessaS multiplas e im..
portantes reperCUsSöes é que te-
mos a honra, Sr. Presidente, de
propor a Casa a jnsercão em Ata
de urn voto de congratulacOes e
aplauSoS corn a USIMINAS pela
passagern, hoje, do seu décimo
aniverSãrio de Iundaqão.

Sala das ReuniôeS, 25 de abril
de 1966.

(a) Geraldo Quintão.
- Vêm a mesa:

REQUERIMENTO
Exrno. Sr. presidente da Assem-

blCja Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Cumpri o doloroso dever de co-
municar a Casa o falecimento, na
tarde de sãbado ültimo, do jorna-
lista Hermenegildo Chaves.

Expoente mãxirno da iinprensa
mineira, Hermexlegildo Chaves par-
ticipou da vida ativa de quase

todos os Orgãos do jornalismo de
nossa terra, tendo ocupado o car-
go de Djretor da Imprensa Oficial,
tendo sido ainda fundador da "FO-
lha de Minas", e Redator-Chefe dos
"Diários AssociadoS".

0 "Diário da Tarde" de hoje pu_
blica o seu necrológio espeihando
bern a vida dessa figura humana
que compunha a I isionomia de
nossa cidade, razão por que solici-
tamos a sua transcricãO em nossos
Anais. Ao dar conhecimento da
morte de HermenegildO Chaves,
requeiro, Sr. Presidente, ouvida a
Casa, seja transcrito em nossa Ata
de trabaihos urn voto de profun-
do pesar, dando dêste conhecinien-
to a famihia enlutada bern como
aos 'DiãrioS Ass'ociadOS".

Belo Horizonte, 25 de abril de
1966.

(aa) Jorge Ferraz - Waldomiro
Lôbo - José Maria Magalhães -
Ibrahim Abi-Ackel - Fires da Luz
- Jorge Vargas - Cicero Dumont
- Sousa e Silva - Maurihlo Cam-
braja - João Bôsco - Carlos Me-
gale - Expedito Tavares - Nunes
Coelho - Orlando Andrade - Wil-
son Chaves.

Justificativa: -

AlgunS homens, quando desapa-
recem, abrem clareiras nitidas e
chocantes na paisagem humana a
que pertencern. Tombam como
grandes arvores, deixando em tôr-
no o espaço vazio de sua ausência.
HerrneflegildO Chaves, quo rnorreu
ontem, era urn dêsses. A imprenSa
mineira, que êle tanto dignificOu,
sern êle nunca maiS sera a ines-
ma. Todos Os quo dêle so acer-
cavarn, não sO Os jovens, mas tarn-
bern Cs veihos homens de impren-
sa, dêle recoihiam ensinamentoS.
A todos êle dedicava a mesma
atenção. Seu conselho e sua pa-
lavra de orientacão eram sempre
ouvidos corn respeito e carinho.
Intelectual do mais alto valor,
homem de forjnacão moral das
mais puras, formou a sua cultura,
arnpla e variada, na escola do au-
todidatismo. Nern nos ültimos me-



380 - 	 - 381 -
ses, ja enfêrmo, abandonou o con
vivio dos livros. E era êsse convi-
viO corn os bons autôres que êle
aconseihava sempre aos que se
iniciavam na carreira a que êle
consagrou a sua existência.

No comèço da noite, surgia Her-
menegildo Chaves na rua Goiás,
modesto e correto no trajar, os Ca..
belos ja encanecidos, sempre corn
urna idéia nova, uma sugestão di-
ferente, Para o assunto que cons-
tituisse a preocupacão jornalistica
do dia. Não subia logo a redacao.
Demorava-se na porta em conver-
sa corn Os gnipos que se formavarn
A sua Volta. Tomava urn café,
mia urn bolo de feijão e logo retor-
nava ao prazer da conversa, por
êle mantida em nivel ameno e in-
teligente.

0 prazer que dava a sua corn-
panhia era tao grande quanto 0
que proporcionava a leitura de
seus editorials, de seus sueltos, das
páginas que deixou sem assinatu-
ra, perdidas na efêmera existência
de uma edicão de jornal ou de
revista. Jamais alguém o viu de-
fender uma tese menos nobre, uma
idéia que não fôsse marcada pela
elevaçao e pelo desprendimento.
Tinha inata em si a nobreza que
faz os grandes homens, Os que se
salientarn não apenas pela riqueza
de bens materiajs ou pelas falsas
glórias da precarieclade do poder
exercido sem grandeza e sem di-
mensão. Ição exerceu em vida Os
postos de relêvo que êle merecia.
Foi, porém, a sombra eloqüente de
muitos governantes, que falavam
através de sua Pena inspirada.
Ajudou bondosamente a dar im-
portância e prestlgio a muitos que
a êle ficaram devendo quase tudo
o que alcancaram na vida pdblica
e que nao ihe souberam agradecer
como seria devido

Morreu pobre, como sempre vi-
veu. Mas não perdeu em momen-
to algum a dignidade que lhe era
imanente, parte de sua natureza,
aspecto de sua prOpria aparência
fisica.

A bondade e a pureza que pu-
nha em suas atitudes marcararn

igualmente os seus escritos, o
seus conselhos, as suas conversas
informais. 0 lugar comum, o têr-
mo chub, a expressão menos no
bre, o vocábulo de gIna nêie no
encontravam guarida, mas urn ad-
versário enérgico. Desde a juven..
tude, ligado 'a vida de jornal, não
perdeu durante urn momento se-
quer a linha que a Si mesmo se
impôs e que o tornou grande en-
tre OS maiores homens de irnpren_
sa que Minas ja produziu.

Conservador e profundamente
lirico não modificava seus hábi-
tos. Uma vez, urna apenaS, tentou
quebrá-los, deixando Belo Hori-
zonte, ao aceitar, a iflstãncias de
amigos, urn dos muitos convites
que recebeu Para emprestar seu
talento a jornais de outros Esta-
dos. Foi Para 0 Rio Grande do
Sub. La, perém, não se adaptou.
Rubem Braga, quando Embaixa-
dor no Marrocos, narrava, a propO.
sito, urn episOdio interessante, bern
caracteristjco da personalidade do
veiho Monzeca. Rubem, seu anti-
go cornpanheir do "DIARIO DA
TARDE", residia também naquela
época em Pôrto Alegre. Encontra-
ram-se uma tarde, no centro da
cidade, em pleno inverno gaUcho.
Monzeca abriu-se corn o amigo:

- Não agüento mais. Vou Vol-
tar. Não sei corno você suporta
ésse vento daqui, que eutra por

uma manga d0 paletó, percorre o
corpo todo e sal pela outra man-
ga..

Mesmo em Belo Horizonte; era
intransigente:

- SO entendo jornal na rua
GoitIs.

Jamais abondonou o "Estado de
Minas" e o "Diário da Tarde",
mesmo quando,- licenciado dos As-
sociados, dirigia a "Fôlha de Mi-
nas". Era em nossa redacão que
vinha redigir os seus editorials pa-
ra o extinto Orgão do Govérno.

Na interventonia JUlio de Carva_
bho,. fol Ole convidado Para o cargo
de Diretor da Imprensa Oficial. Sur-
preendido corn o ato, urn dos pou-
cos que ihe fizeram justiça, teve
que as pressas mandar confeccio-

jiar 0 terno escuro Para a posse.
Mais tarde, outro Govêrno o distin-
guiu, o do Sr. Juscelino Kubits-
chek, entregando-ihe a direcäo do
DePartameflto Estadual de Inf or-
macOes. Exerceu, ainda, o cargo
de redator-Chefe da "Fôlha de Mi-
nas", do "Diánio de Minas" e do
"Correio da Tarde", e redator-se-
cretánio do "Estado de Minas".

Ha pJucos anos, conseguindo
adquirir urn lote nurna area desti-
nada a moradia de jornalistas,
cuidoU de nOle construir a sua so-
nhada e tantos anos esperada ca-
sa própria. Mas desistiu dos pia-
nos em face da dificuldade que
encontrou Para obter financia-
mento. Iniciou, entãO, verdadeira
peregrinacão - curnprida sernpre
'a noite - por bairros e vilas a
procura de urna casa que pudesse
ser permutada pelo seu lote. En-
controu-a numa simpática ruazi-
nha do Prado, casa antiga cercada
par árvores. La viveu tranqüiia-
mente as seus Ultimos aims. Ad-
mirador da vegetação, contava
corn orgulho:

- Minha casa está no meio de
urn parque. Qualquer arbusto quo
nasça no rneu jandim ou no quin-
tal eu o ajudo a crescen. Não me
imp:rta seja ou não an yone fnut!-
fera. E urn vegetal, urn sen vivo
que não merece morrer.

Era assim o Monzeca. Na medida
dos vabores hunianos, pelas qua-
lidades morais e de coracão, era
dos maiores. Seus amigos o cho-
ram sinceramente. Ha cêrca do
dois meses estava Ole ausente do
jamal, escrevendo em casa, a 16-
pis, corn sua lêtra clara e pequena,
o3 notãveis editorials que o "Esta-
do de Minas" ja não mais poderá
publicar. Embora näo mais per-
tencendo a redacão do "DIARIO
DA TARDE", que ajudou a fundar,
escrevendo o editorial de apresen-
tacão do nosso primeiro nUmerO,
era urn dos meihores colaborado-
res de nossa direção e conseiheiro
de todos as que aqul tnabalharn.

Herrnenegildo Chaves nO.o che-
gou a usufruin das novas instala-
çoes do seu jornal, por ê le ha mul-

to tempo reclarnadas. Sua nova
mesa, sem mO.quina de escrever,
pois Ole não a adotava, esttI au,
vazia ainda, a partir de hoj e, tniste
o irremedFavelmente vazia, rnonU-
mento rnelancóllco it espera da-
quele que nO.0 mais poderá che-
gar.

0 jonnalista Henmenegibdo Cha-
ves fabeceu no Prontocor, onde
estava hospitalizado, as 14 horas
de ontem. Fôra intennado na Se-
gunda-feira passada logo apOs so-
frer urn enfarte em sua residOn-
cia, na rua Cel. Pedro Jorge, 132,
Prado.

Desde menino dedicou-se 'a lite-
ratura e especiabmente ao jonfla-
lismo. Em sua terra natal, Montes
Claros, onde nasceu no dia 7 de
janeiro de 1898, fez o cunso prirná-
rio. Não ccntinuou os estudos,
mas tornou-se, corn o tempo, exem-
plar autodidata: lendo Os grandes
autOres nacionais e estrangeiros,
Ostes em Frances, conseguiu sen o
homeni. de culura invejavel que
tanto serviu ao jornalisrno m.inei-
ro.

Ja rapazinho, Hermenegildo
Chaves demonstrava sua vocacão.
Em 1916, corn 18 anos, fundou em
Montes Claros, corn Carlos Prates
e José Figueiredo, 0 jornal "0 Bis-
turi". Ao mudar-se Para Belo Ho-
rizonte, ingressou no "Estado de
Minas" e no "Diario da Tarde",
como redator. Foi, depois, redator-
-secretário de "A Tnibuna", fôlha
politica que teve expressiva circu-
iacão em Belo Horizonte. Foi urn
dos fundaderes da "Fôlha de Mi-
nas", onde ocupou as funcOes de
redator-secretánio. Mais tarde foi
redator-chefe do "Diário de Mi-
nas", de onde saiu Para voltan pa-
ra o "Eatado de Minas". Prestou
significativa colaboracão ao "Diá-
rio da Tarde" e a jornais do Rio
de Janeiro e Rio Grande do Sul.

Em agOsto de 1946, Hermenegil-
do Chaves foi esColhidO pelo inter-
ventor JUlio Ferreira de Carvaiho
Para ser o Direton da Imprensa
Of icial, cargo que exerceu corn bri_
Iho ate o ano seguinte. No GovOr-
no Juscelino Kubitschek foi dire-
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tor do Departament0 Estadual de
Inhormacôes Escreveu interes-
santes ensaics sôbre arte, princi-
palmerito sôbre literatura, poiltica
• sociologia, publicados em jornais
• revistas do Pals.

Hermenegildo Chaves era filho
do prof. Jcâo Antonio Goncalves
e de dona Julia Prates e Chaves,
ha tempos falecidos Era casado
corn dona Jandira Chaves, quo Ihe
sobrevjve. Deixa também os se-
guintes irmãos: João. Chaves, ad-
vogado provisionado, casado corn
dona Maria das Mercés Figueiredo
Chaves, residente em Montes CIa-
ros; dona Franejsca Chaves Cor-
reia, viüva do Sr. Raul Correia de
Sousa; dona Jcaquina Prates de
Chaves, professôra aposentada; e
dona Ana Rosa Chaves Sobrinha,
funcionária püblica federal. Del-.
xa ainda 15 sobrinhos.

Seu sepultamento será realiza-
do, hoje, as 10 horas, saindo o fé-
rotro do Veiório no 1 da Santa Ca-
sa de Misericórdja para a necrOpo-
le d0 Bonfim.

- Publicar.

REQtFERIMENTO

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

0 Deputado que êste subscreve
comunica a Casa o falecimento do
Sr. Hermenegildo Chaves pedindo,
na Oportunidade, que se apresente
A familja do extinto voto de pesar
pelo ocorrido.

Era o ilustre senhor jornaLista
categorizado e de capacidade des-
medida, que se dedicara, des :de sua
infãncia, a carreira da imprensa,
destacando-se dentre os meihores.

Homens como êle, quo, em vida,
não gostam do aparecer, o fazern
corn major brilhantismo depois da
morte. 	 -

Pobre como nasceu e sempre vi-
you, assirn morreu. Mas não per-
deu, em moment0 algum, a digni-
dade que ihe era imanento, parte
de sua natureza, aspeeto do sua
prOpria aparéncia fisica.

Seu falecimento ocorreu ontein,
nesta Capital, as 14 horas, e seu
sepultamento fol realizado hoje,
as 10 horas.

Sala das ReuniOes, 25 de abrfl
de 1966.

(a) Valdir Melgaço.
- Publicar.

REQUERIMENTO

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

Os Deputados sLgnatárjos dêste
requerem a V. Exa faca constar
em Ata urn voto de congratulaçoes
corn a nova Diretjria do Centro
dos Cronistas Politicos e Parla-
mentares do Minas Gerais, eleita
dia 23 prOximo passado e quo Li-
cou ccnstituida dos seguintes
membros: Prosidonte - Jadir Bar-
roso; Vice - Presidente - Rubens
Machado; Secretárjo - Luiz Barbo-
sa; Tesoureiro - Aulus Safar.

Sala das ReuniOes, 25 de abril
de 1966.

(aa) José Maria Magalhães -
Sotte do Barros - Benodjto Xa-
vier - Nunes Coelho - Geraldo
Quintão - Caries Megale - Sou-
sa e Silva.

Justificatjva: - 0 Centro dos
Cronistas Politicos e Parlamenta-
res do Minas Gerais congrega Os
Jornalistas quo so dedicam ao so-
tor da politica e da divulgacão dos
trabaihos pariamentaros.

Constituem êies o elernento do
iigação entre o Legisiativo o a opi-
nião püblica a qual, por dover pro -
fissional e honestidade do propO-
sitos, procuram, da meihor manei-
ra, lovar suas informacOes a fim
do quo ela possa julgar oS seus
mandatári:s em silas atividades.

A Assembiéia Logislativa não
SO poderia omitir noste opisOdio
da escoiha dos novos dirigentes do
Centro quo serão Os responsãveis
polo êxito de uma atividado quo
dove pro curar, cada yes mais, en-grandecer o nobre mister do jor-
naiista consciente e honesto.

(a) José Maria Magalhaes.

REQUERIMENTO

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

Os Deputados infra-assinados
requerom a V. Exa., ouvido o Pie-
náriO, soja consignado urn voto de
aplauSos a nova Junta Interven-
tora do SAPS, nas pessoas dos
Srs. Renato Falcão e Irahy Fa-
r, respectivamente Presidente o
Vico_Presidente daquele Orgão, no
Largo de São Francisco n 9 34, Rio
do Janeiro.

Motiva o prosonte, o fato de ter
sido procedida ampla modificacão
adnhiflistratiVa, corn plena reorga-
nizacão, propiciando meihor aten_
dimonto, por parte daquela autar-
quia, as classes médias e traba-
ihadoras, para cujo trabalho torn
sido levado a efoito amplo sistema
social o humano, levando dêsse
modo 0 SAPS as classes meno La-
forecidaS.

Sala das ReuniOes, 25 de abril
de 1966.

(aa) Reny Rabello - José Ma-
ria Magalhães - Wilson de Paiva
- Luiz JunquOira - Sousa e Silva
- Geraldo Quintão - Nunes Coe-
lho.

- Publicar.

C0MUNICAcAO

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

'E corn profundo pesar quo co-
munico a esta Casa o falecimento
do Sr. Domingos Antero do Aguiar,
em 23 do corrento mês.

Era o oxtinto pessoa do extraor-
dinarios dotes morals, ótimo pro-
fissional quO, na cidade de DivinO_
polls, granjoou, pela sua simpatia,
urn largo circulo do amizades.

Era casado corn D. Ana Macha-
do de Aguiar, quo ihe sobrevivo, e
deixou os seguintes filhos: Maria
Lucia do Aguiar, casada corn o Sr.
Newton Silva e Lenita, casada corn
o Sr. José GomeS do Souza.

Solicito quo essa decisão soja co-
municada 4 famIlia enlutada 7 na

pessoa da Sra. Ana Machado de
Aguiar, viuva do extinto, morado.
ra 'a rua Minas Gerais, 361, em Di-
vinópolis.

Sala das ReuniOes, 25 de abril
do 1966.

(a) Reny Rabello.
- Publicar.
- Ciente. Comunique-se.

COMIJNICAcAO
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

corn profundo pesar que co-
munico a esta Casa o faleciinento
de D. Colestina Ferreira de Sousa,
em 22 do corrente mês.

Era a extinta pessoa de oxtra-
ordinários dotes morais, quo na
cidade do DivinOpolis, granjeou,
pela sua simpatia, urn largo circu-
10 do amizades.

Era viüva do Sr. João Ferreira
do Nascirnento, deixando vários
parentes, entre outros, o Sr. Eiiá-
zaro Ferreira Filho, pessoa do
grando prestIgio, altamonte esti-
mada naquela cidade.

Solicito quo essa decisão seja
comunicada a familia enlutada, na
pessoa do Sr. Eliãzaro Ferreira Fi-
lho, residonte 'a Rua Indepondên-
cia, 578, DivinOpoiis.

Sala das ReuniOes, 25 de abril
do 1966.

(a) Reny Rabello.
- Publicar.

C0MUNICAcAO
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado do Mi-
nas Gerais.

0 Deputado, quo osta subscreve,
comunica it Casa 0 falecimento do
Dr. Afonso do Resonde Junior,
ocorrido em 16 do corrento, no Rio
do Janeiro, sendo sopultado, a 17,
em Cataguazes.

Era o ilustre morto descendente
do tradicional familia mineira,
tendo exercido, corn raro brilho,
por muitos anos, a advocacla na
Comarca do Cataguazes o em ou-
tras da região. Pertenceu ao De-
partamento Juridico da Compa-
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nhia Vale do Rio Doce, empres-
tando a êste cargo a sua experi-
ência de jurista e capacidade de
trabaiho.

Sala das Reuniöes, 25 de abril
de 1966.

(a) Martins Silveira
- Publicar.

C0MUNICAcAO

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

o Deputado que esta subscreve,
sob imenso pesar, comunica a Casa
o falecirnento do Sr. Francisco Vi-
eira de Carvaiho, ocorrido em Rio
Doce.

o extinto, cidadão dos mais al-
tos e incontáveis méritos, deixou
familia numerosa, incluindo-se no
rol dos seus o Deputado João Vidal
de Carvalh. - que e seu filho -
urn dos hornens pUblicos mais ilus-
tres do Estado de Minas Gerais.

Sala das Reuniães, 25 de abril
de 1966.

(a) Sette de Barros.
- Publicar.
o SR. PRESIDENTE - Tern a

palavra o Sr. Deputado Waldorni-.
ro Lôbo.

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

Continua o povo de Minas Ge-
rais, especialmente o da Capital,
lutando corn dificuldades enornies
para conseguir gêneros de primei-
ra necessidade. Os sonegadores ai
estão, aproveitando-se désse an-
gustioso mzmento para a popula-
cão, e o Secretário do Abasteci-
mento nada faz. Os sonegadores
elevam os precos das mercadorias
e, para conseguir isso, usarn do ex-
pediente de sanegar produtos que
estão a venda. Urn Deputado veio
a esta Tribuna e disse que o Sr.
Secretário do Abastecimento e urn
homem honesto, corno Se fôsse
urna virtude. Isto não interessa a
auem quer que seja. Podia ser urn
Secretário menos honesto e mais
eficaz, menos inoperante, porque a
sua inoperância é que faz corn que

o custo de vida suba assutoradora
mente, principalmente em nossa
Capital. Ha, na cidade, arrnazéns
vendendo o feijão a 800 cruzeiros
o quilo. Vejam os Senhores se tern
cabirnento. Mas, ha tahibem un-la
desculpa, como sempre. Dizern que
Belo Horizonte precisa de urn
mercado mais arnplo. Väo cons-
truir, então, urn super-mercado
Enquanto isto a população fica
abandonada. Mas, para tudo ha
uma desculpa e o povo aceita.

0 ritmo de Brasilia está em nt-
mo de minueto e ainda vem De-
putado dizer que o Secretário e
honesto. Se é honesto, que cuni-
pra corn o seu dever.

Que S. Exa. procure abastecer
a cidade, adquirir mercadorias
fora de Belo Horizonte, entrar em
contacto corn os donos de barra-
cas do mercado e corn Os produto-
res; que, através de ac6rd 0 corn a
Frefeitura, Procure fazer corn que
os produtores possam vender em
seus prOprios carninhOes nos bair-
ros e vilas de Belo Horizonte. Este
o o dever do Sr. Secretãnio do
Abastecimento, e não ficar em seu
prOprio Gabinete, lirnitando-se a
recornendar a população que plan-
te tomates nos jardins e a dizer
que o povo mineir3 não preisa de
mudar de hábitos na alimentaçao;
pode continuar comendo came
apenas, sem inclusão de ovos, pei-
xes, ou o que quer que seja. Mas,
corn0 se pode corner came? Corn)
se pode plantar tomates nos jar-
dins, se não ha água. Os proble-
mas surgern logo. E muito fácil
recornendar a plantação de toma-
tes nos jarclins!... Que belezal...

Esta Casa ouviu, na sexta-feira,
coisas bonitas ditas pelo Sr. Minis-
tro do Planej amento.

Mas, ficou-se nisto: apenas con-
versa; mais nada Mas, o povo es-
tá cansado de conversa.

Segundo dizern, o Sr. Israel Pi--
nheiro vai modificar o seu Secre-
tariado. Que S. Exa. näo perca
tempo, porque, se nao o rnodificar,

0 Sr. Secretário do Abastecimen-
to precisa cornpreender que nao
ocupa aquela pasta iinicamente

para dizer a Deus e a todo mundo
que e urn Secretário de GovOrno.
O Sr. Israel Pinheiro, aa esco-
lh6-l0, esperava que S. Exa. fizes-
Se alguma coisa. Mas Ole rnanda
faZer manda a populacão plantar
tomates, ernbora êle mesrno nao
nada tenha plantado.

O Sr. Governador do Estado pre-
eisa mesmo moditicar o seu Secre-
tariado, näo digO todo. Ha alguns
Secretdrio s que dizem estar tra-
balhafldo . Mas, na sua maloria, o
Secretaniado precisa mesmo ser
inodificado. E, se o Sr. Goverfla-
dor do Estado o modificar, de fato,
ja o rnoclifica tarde, bern. tarde.

Os antigos Partidos jâ não exis-
tern, ernbora sejam OS Srs. Depu--
tados Os pnimeiroS a se dizerern me-
presentanteS, do ex-PSD, da ex-
IJDN, do ex-PTB, do ex-PR, etc.
NinguOrn diz: eu sou da ARENA,
ou, eu sou do MDB. So se fala nos
a.ntigoS Partidos, que não rnais
existern. Quer dizer, o Sr. Gover-
nador do Estado não tern mais
compromiSso corn qualquer parti-
do; êle os tinha antes das eleicöes,
rn.as, corn a extinção daqueles Par_
tidos, S. Exa. está livre, desalge-
mado para agir bern, e cumprir
aquilo que prorneteu, em beneficlo
do povo. As coisas, da rnaneira
como vão, não andarn bern. Ainda
hoje, ouvi noticia de que os produ-
tores querem novo aumento de lei-
te, alias, aurnento do preco do lei-
te, porque, aumento do produto
Oles sempre desejaram. Ainda
mais agora corn 0 proceSso meca-
nico de ordenharnento, o leite au-
menta mesmo. A vaca, o bezerro, 0
povo é que se danern. Mas, Os Srs.
Produtores, em parte, tern razão,
porque êles criam gado, rnas não
plantam 1 eij ão. E êste j6, est0
sendo vendido por al a Cr$ 800, o
quilo. Pergunto: onde estã o Sr.
Secretário de Abastecirnento? As-
sentad0 onde? Atrás de que escri-
vaninha êle se esconde, que não
aparece? E vem-se dizer que o Sr.
Secretário de AbastecimentO é ho-
nesto. Ora, quero que digarn que
ele 6 trabalhador, responsáVel, e

que está cumprindo corn o scu de-
ver. Isto e o que eu quero saber.

- Esgotacla a hora destinada
Leitura e Apresentacão de Propo-
siçOes, segue-se a

DISCUSSAO E V0TAcA0 DE
PR0POsIç6ES

O SR. PRESIDENTE - Estão
abertas as inscniçëes para a Reu-
nião de arnonhã.

PROJETOS DE RESOLucA0
- A seguir, 0 Sr. Presidents sub-

mete a discussão e a votos, sendo
aprovados, cada urn de sua vezsem
debates os seguintes Proj etos d
Resolução, todos corn pareceres fa.
vordveis da Comissão Executiva.

Projeto de Resclução n° 3.605,
da Cornissão Executiva, que conce-
de licenca ao Deputado Ulyses Es-
cobar.

- A prornulgacão.
Projeto do Resolução n q 3.606, que

concede licenca ao Deputado Wal-
thon Goulart.

- A prornulgacão.
Projeto de Resolucão no 3.607,

que concede licenca ao Deputado
Altair Chagas.

- A promulgacão.
Projeto de Resolucão n o 3.608,

o qual concede licenca por 61 dias
ao Sr. Deputado Nunes Coelho.

- A promulgacãO.
Pmojeto de Resolucão no 3.609, o

qual concede licenca por 61 dias
ao Sr. Deput ado Valdir Melgaco.

- A prornulgacãO.
REQUERIMENTOS

- 0 Sr. Presidente: - SObre a
Mesa, Requenimento do Sr. Home-
ro Santos de insercão nos Anais da
Casa de voto de congratulacöeS
corn os RevmoS. Padres da Igreja
de São Paulo da Cruz, do Barreiro,
Capital, pelo magnIfico espetáculo
de 10 cristã que proporciOnararfl ao
povo de Belo Horizonte, na sernana
santa.

Em votacão. Os Srs. DeputadoS
quo 0 aprovam queiram permane-
cer corno se encontram. (Pausa).
Foi aprovado.

Requenimento do Sr. José Maria
Magalhães, de conratulaçöes oem



- 386 -
	 387 -

I-

o ilustre Professor Hilton Rocha
pela diploniacão da VI turma de
Oftalmologistas especializaclos.

Em votacão o Requerirnento. Os
Srs. Deputados que o aprovam
queiram permanecer como se en-
contram. (Pausa). Foi aprovaclo.

o Sr. Deputado Anuar Fares re-
quer urn voto de congratulaçôes
corn a Liga dos E'stados Arabes
pela passagem do seu 21 0 aniver-
sário.

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

o Sr. Deputado Luiz Junqueira
requer urn voto de pesar pelo fa-
lecimento do Sr. Ovidio Nunes da
Silva, ocorrido no dia 29 de mar-
go Ultimo, na cidade de Campina
Verde.

Em votaco. Os Srs. Deputados
que 0 aprovam queiram permane-
cer como se encontram (Pausa).
Foi aprovado.

O Sr. Deputado Carlos Megale,
untamente corn outros Deputacios,

requer, na forma regimental, a
constituicão de uma Cornissão Es-
pecial de Sindicância para apurar
as dendncias do Deputado Athos
Vieira de Andrade.

Em votacão o Requerimento. Os
Srs. Deputados que o aprovam
qUeirarn permanecer como se en-
contrarn (Pausa). Foi aprovado.
-. A Mesa solicita acs Srs. Lideres
que procedam it indicacão dos re-
presentantes na CorniSsäo ora
criada.

O Sr. Deputado Pinto Coelho re-
quer urn voto de congratulacöes e
louvor corn a populacão do Muni-
clpio de Janadba, na pessoa do seu
Prefeito, pela inauguracão do Ser-
vico de Captacao de Aguas.

Em votacão 0 Requerimento. Os
Srs. Deputados que o aprovam
queiram permanecer corno Se en-
contraiti . (Pausa). Foi aprovado.

o Sr. IJeputado Agostinho Cam-
pos Neto pede a inserção em Ata
dé voto de ijesar pelo falecimento
do Desernbargador Alfredo de
AraUjo Lopes da Costa, ocorrido

eta Capital,

Em votacão 0 Requerimento. Os
Srs. Deputados que o aprovarn
queiram permanecer como se en-
contram. (Pausa). Foi aprovado.
Ao Requerimento do Sr. Deputa-
do Agostinho Campos Neto encon-
tra-se apenso outro, do mesmo
teor, de autoria do Deputado Ar-
tur Fagundes.

0 Sr. Deputad0 Anuar Fares re-
quer a inserção em Ata de urn voto
de congratulaçöes corn o poeta
Manoel Bandeira, pela passagem
do seu 800 aniversário.

Em votacao o Requerimento. Os
Srs. Deputados que o aprovani
queirarn permanecer como se en-
contram. (Pausa) Foi aprovado.

O Sr. Deputado Agostinho Cam-
pos Neto requer a insercão em Ata
de urn voto de pesar pelo faleci-
mento ,ccorrido em Lafaiete, do
Dr. José Ledo, Vice-Prefeito da-
quele municipio, em 1958.

Em votacã0 o Requerimento.
Os Srs. Deputados que o aprovam
queiram permanecer carno se en-
contrarn. (Pausa). Foi aprovado.

0 Sr. Deputado Florivaldo Dias
requer urn voto de congratulaçöes
corn o Exmo. Sr. Dr. Luiz Rober-
to Veiga de Brito, dignissimo dire-
tor do Departamento Nacional de
Obras e Saneamento, do Minist6-
ri0 de Viação e Obras Püblicas,
pela intensificação das obras rea-
lizadas na cidade de Airnorés, con-
tra as enchentes.

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

0 Sr. Deputado João Navarro re-
quer urn voto de congratulacöes
corn o altivo povo do Municipio de
Paiva, na pessoa de seu digno Pre-
feito, Sr. Jair Toledo de Paiva, par
sua reintegração no cargo.

Em votacao 0 Requerirnento.
Os Srs. Deputados que 0 aprovani
queiram permanecer como se en-
contram. (Pausa). Foi aprovado.

- Sôbre a Mesa, Requerimento
do Sr. Deputado Geraldo Quintao,
que pede a insercão na Ata dos
nossos trabalhos de urn voto de
congratulaçôes e aplausos corn ?8

Tjsinas Siderdrgicas de Minas Ge-
rais S. A., pela passagem do 101
aniversário daquela Emprêsa.

Em votacão 0 Requerimento.
Para encaminhá-la, tern a pa-

lavra 0 Sr. Deputado Geraldo
Quifltão.0 SR. GERALDO QUINTAO -
Sr. presidente, Srs. Deputados.

Desde que assumi a minha Ca-
deira de Deputado nesta augusta
Assembleia, nos dias 25 de abril
de cada ano, v en h 0 apresen-
tando votos de congratulacöes pelo
aniverSãriO da maior emprêsa si-
erurgica de Minas Gerais que, em

breve, sem düvida algurna, será a
maior indüstria de aç da Amen-
ca do Sul, a USIMINAS.

Assim, quem viaja, pelo Vale do
Rio Doce, fica surpreendida e es-
tupefato diante da majestade da-
quelas construcOes e da grandio-
sidade das instalacöes da tJsina
Intendente Câmara. 0 Vale do
Rio Doce, principalmente na con-
fluência dos Rios Doce e Piracica-
ba, era foco de endemias e doenças
regionaiS. SuaS terraS, as mais
ubertoSaS, as mais férteis, não se
prestavam a agricultura, porque
ali o homeni não podia sobreviver.
Basta salientar que na construcão
da Via Férrea Vitória-Minas che-
gou-se a dizer que cada dormente
daquela estrada constitula uma
reccrdacão de cada trabaihador
tombado, vitirna da febre palustre.
Hoje, Srs. Deputados, a implanta-
cäo da Usina intendente Cãrnara
transformou-se n u m a redenção
para aquele povo. E, hoje, Ipatin-
ga e Usirninas são a meca de todos
os qua procuram trabalh3 para
seu sustento. Portanto, quando a
USIMINAS que, temos certeza, em
breve se transformarã em uma das
maiores exportadoras de ago, com-
pleta mais urn ano, é justo que
todos nos rejubilernos e é mais que
justo que esta Casa, a Casa dc
Povo, por excelência, consigne em
Ata de seus trabalhos urn voto de
feuicitaçöes.

0 SR. PRESIDENTE - A Mesa
vai por em votacão o Requerimen-
to. Os Srs. Deputados que 0 apro..

yam queirarn permanecer como se
encontram. (Pausa). Foi aprova-
do

Sôbre a Mesa, Requerimento do
n:bre Deputado Jorge Ferraz, no
qual comunica a Casa o falecimen-
to do Jornalista Hermenegildo
Chaves, exp:ente máximo da im-
prensa mineira, que participou,
ativarnente, da vida jornalistica
de nosso Estado e requer, para 0
mesrno, urn voto de pesar. Do
mesmo teor, ha Requenimento do
Deputado Valdir Melgaço . Ambos
cstão devidamente apoiados.

Em votação 0 Requerimento d.
Sr. Deputado Jorge Ferraz. Os Srs.
Deputados que o aprovam queirarn
permanecer como se encontram.
(Pausa). Foi aprovado.

Sôbre a Mesa, Requerimento do
Sr. Deputado José Maria Maga-
lhães que solicita conste em Ata
urn voto de congratulacöes corn a
nova Diretoria do Centro dos Cr0-
nistas Politicos e Parlamentares
de Minas Gerais, eleita no dia 23
prOximo passado.

Em votacão. Os Srs. Deputados
que 0 aprovarn queiram permane-
car corno se encontram. (Pausa).
Foi aprovado.

Sôbre a Mesa, Requerimento do
Sr. Deputado Reny Rabello que
pede, ouvido o Plenário, seja con-
signado em Ata urn voto de aplau_
sos a nova Junta Interventora do
SAPS.

Em votacão. Os Srs. DeputadOS
que o aprovam queirani permane-
cer como se encontrarn. (Pausa)
Foi aprovado.

REQUERIMENTO N." 1.175

Sôbre a Mesa, Requenimento fl
1.175, do Sr. Deputado Cicero Du-
mont, o qual pede o apoio desta
Casa para o "voto distrital".

Foi apresentado Requerimento
pelo Sr. Deputado Geraldo Quintão
pedindo adiamento da discussão da
matdnia, por 10 dias.

Em votação 0 Requerimento do
Sr. Deputado Geraldo Quintão.
Tern a palavra o Sr. Deputado
Jorge Ferraz, para encaminhã-la,
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O SR. JORGE FERRAZ - Sr.
Presidente, Srs. Deputados.

Estava na ante-sala quando foi
submetido a votos o nosso Reque-.
rirnento, no qual comunicamos a
Casa 0 falecimento do Jornalista
Hermenegildo Chaves. Tendo sido
votado, venho agora a Tribuna na
discussão do Requeriment 0 de
adiarnento do Requerimento Ci-
cero Dumont, Para dizer algumas
palavras sôbre o falecirnento dêsse
grande Jornalista de nossa terra

Já disse, desta Tribuna, que al-
guem afirmara que nos não mor-
remos de uma so vez; que a nossa
vida val se acaband0 corn a vida
dos sêres queridos que se apartam
Para sempre de nOs; que cada
amigo que desaparece é urn pouco
da nossa existência que se extin-
gue. Assim, foi, Sr . Presidente.
Morreu Hermenegildo Chaves, o
nosso "Monzeca", êste hornem born
que fez da pena o seu sacerdOcio;
que fez do jornalismo a tribuna
Para defender -Os hurnildes; que
amor a nossa cidade como também
amou a sua terra - Montes Claros.

-Sr. Presidente, depois de urn
convIvio de rnais de 30 anos, qua-
se que diário, corn êste homern que
soube fazer amigos nào 56 no rneio
jornalistico mineiro, rnas em tôda
a nossa cidade, nos diversos seto-
res da nossa sociedade, deixando
transparecer sempre no seu cora-
ção bondos, a sua alma lImpida,
-sempre preocupada corn o sofri-
mento alheio, els que parte Her-
menergildo Chaves.

Hermenegildo Chaves, o nosso
"Monzeca", foi urn jequitibá altivo
e forte nos melos jornalIsticos da
nossa sociedade. Foi urna figura
humana das mais brilhantes da
nossa querida Belo Horizonte. Sei,
Sr. Presidente, o quanto sentire-
mos, Para a futuro, a sua falta.
Naquelas madrugadas frias da
nossa cidade, costumávamos ; apOs
uma longa conversa num dos clu-
bes belorizontinos, andar como
duas almas errantes pelas russ
vazias de Belo Horizonte a recor-
dar o passado da nossa cidade, Os

qmens que a cQnstr1.dram suas

casas antigas, hoje, substituIdas
pelos arranha-céus. Noites e noi-
tes, Sr. Presidente, ouvi da sua
inteligência Os enSinamentos mais
belos sôbre a conduta do homem,
principalmente na vida püblica,
ê-le que tantos homens püblicos
conheceu e que dizia que antes de
morrer havia de escrever urn livro
sôbre os homens püblicos de Mi-
nas Gerais, ccntando a sua vida e
a sua histOria, e contando tarnbém
o outro lado da vida dêsses ho-
mens, que continua inédita Para a
maioria do povo mineiro e brasi-
leiro. Não pôde Monzeca levar a
têrmo aquêle seu desejo. 0 Iivro
não sairá, mas os seus amigos,
queles homens que, corn o suor
por hábito admirar aquêle ho-
rnem que sabia fazer da pales-
tra em roda uma interminável me-
lodia, onde todos aquêles que dela
participavam sempre sentiam sau
dades do que diziaMonzeca a res-
peito da vida humana, vida que
êle amava e exaltava. Quantas ye-
zes, Sr. Presidènte, na vizinhança
do nosso mercado municipal, al-
tas horas da madrugada, Monzeca
dizia corn enternecirnento da sua
grande admiracào pelos lavrado-
res que levavam ao nosso mercado
municipal o produto do setraba-
lho! Como dizia corn entusiasmo 0
que representava o trabaiho da-
queles homens, que, corn o suor
de seus rostos, alirnentavam tôda
a cidade, todo êsse aglomerado
humano, que constituia a p , :;pu-
lacdo belorizontina. Era, assim,
Monzeca, arnante da natureza,
sem nunca desejar viajar. Recor-
do-me ainda, quando de minha
ültima viagem a Montes Claros.
Entendendo que seria do agrado
de Hermenegildo Chaves rever sua
terra natal, convidei-o Para acorn-
panhar-me nesta visita, e sua res-
posta foi negativa: "não desejo
viajar, mas, traga de lá, Para mim,
urn requeijão". Estive pensando
no pedido daquele veiho amigo.
Deveria trazer urn requeijão, que
poderia constituir Para ele uma
decepcão, quando nOs sabemos que
muitos fatos de nossa infãncia,

que nós guardamos no coracão,
mais tarde são Para nos decepcöes
quando verificamos não ser exata
a nossa recorclacão . Não seria o
requeiião que Hermenegildo recla_
maya uma decepcão se não tivesse
aquêle mesmo gosto, que senfia
ainda do requeijão saudoso do seu
tempo de infância em Montes Cia-
ros?

Sr. Presidente, Srs. Deputados.
faleceu Monzeca, mas, sem dU-
vida, fica no coração de todos nOs
aquela grata lernbranca de urn ir-
mao, de urn amigo, e mais do que
isto, de urn conselheiro.

E certo que as nossas pala-
vras muitas vêzes se divagararn
em afirmacöes e em fatos por nOs
presenciados nestes 30 anos de
amizade. ' que, Sr. Presidente,
deixei que 0 coracão falasse, por-
que o coracão fala corn esponta-
neidade, corn sinceridade. Assim,
rninhas palavras tinham que ser
representadas pelo que foi a arni-
zade sincera do nosso Monzeca.

Era 0 que tinha a dizer, Sr. Pre-
sidente.

0 SR. PRESIDENTE - Ern vo-
tacão 0 Requerimento dko Sr. Ge-
raid 0 Quintao.

QIJESTAO DE ORDEM

O SR. JOSE MARIA MAGA-
LHAES - Sr. Presidente, V. Exa.
colocou em votacão o Requerimen-
to do Sr . Geraldo Quintão, relati-
vo ao adiamento da discussão do
Requerimeto principal, o de no
1.175, do Sr. Deputado Cicero Du-
mont,

Eu indagaria a V. Exa. se estou
bern esciarecido, ou se V. Exa. jd
entrou no Requerimento principal.

o SR. PRESIDENTE - Estamos
votando o adiamento de discussão,
requerid 0 pelo Deputado Geraldo
Quintão.

Em votacão 0 Requerimento.
Para encaminhar, tern a palavra 0
Deputado Dalton Canabrava.

0 SR. DALTON CANABRAVA -
Sr. Presid-ente, Srs. Deputados.

Corn referência ao Requerimen-
to do nobre Deputado Geraldo

Quintão, pedindo o adiamento da
discussão do Requerimento do De-
putado Cicero Dumont, relativo ao
sisterna de eleicão distrital, devo
dizer a Casa, que 0 Projeto do Se-
nador Milton Campos representa,
de fato, urn autêntico desejo do
eleitorado mineiro e brasileiro, pois
todo eleitor quer vincular o depu-
tado a sua zona, so seu distrito.
Assirn, sendo urn -deputado votado
nurn determinado distrito, ficará
êlc corn a sua atenção voltada ape-
nas Para os problemas daquele
distrito, corn major proveito Para
os interêsses de seu eleltorado,
corn maior autenticida-de na sua
representacão.

0 Projeto do Senador Milton
Campos e portanto daqueles que
vão ao encontro do desejo do elei-
torad0 brasileiro. 0 eleitor Se sen-
te satisfeito quando 0 Deputado
em que votou tern, na Assembléla,
em tôda a sua yida publica, urn
trabalho dedicado so seu distrito.

A representação popular, por
distrito, terá tarnbém mais auten-
ticidade, pois, 0 eleitor conhece
bern o seu candidato, as vézes, des-
de a sua infância, tendo tido opor_
tunidade de acompanhar a sua ju_
ventude, quando estudante, e am-
da, a sua yida de cidadão, como
profissional liberal, como cornerci-
ante, fazendeiro, etc. 0 eleitor,
neste caso, estará seguro sôbre a
personalidade daquele em que val
votar e não terá, depois, decep-
cöes tao grandes como costuma
acontecer corn o eleitorado bra-
sileiro.

0 que ha, por Si, é urna burla do
voto distrital, por parte daqueles
que desejam modificar 0 sistema
do jôgo a ültima hora, Para da-r
meihores condicöes aos Deputados
do Govêrno, aos elementos da
ARENA, em detrimento nosso, da
Oposicão, do MDB.

Estou de pleno acôrdo corn a
modificação apresentada pelo De-
putado João Bosco ao Requerimen-
to Cicero Dumont, em que se indi-
es ao Sr . Ministr0 seja instituido
o voto distrital, mas corn repre-
sentacão proporcional. Isto sim,
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QUESTAO DE ORDEM

OSR. JOAO BOSCO - Sr. Pre-
sidente, sàbiamente o nosso Regi-
mento Interno, em urn de seus ar-
tigos, precisamente em seu artigo
16, § 21, determina que a Mesa dos
nossos trabaihos durante a realiza-
cao da Mesa. sempre necessário
composta coni o Presidente e Os
quatro Secretãrios. No § 1 0, do
art. 16, reza o nosso Regimento
que deverá o Sr. Presidente con-
vccar, na ausêncja de alguns Se-
cretárjos titulares, qualquer corn-
ponente da Casa Para a composi
cão da Mesa. 2 sempre necessOrio
lembrar que agiu bern o legislador
ao instituir tal norma, porque 0
Poder Legislativo precisa e deve
ser exercido corn majestade. E ma-

jestade de uma reunião plenárja
inicia-se na composicao total de
sua direção.

Sendo assirn, Sr. Presidente, so-.
licitaria de V . Exa. que mandass0
convocar os Srs Secretãrios efe-
tivos, Para que a Mesa perma-
neca composta. Ou, na impossibi-
lidadc da presenca dos senhores
titulares das Secretarias, determi_
nasse a convocacão de outros
Srs. Deputados Para servirem co-
mo Secretários "ad-hoe".

0 SR. PRESIDENTE - A Mesa,
em obediência aos preceitos regi-
nientais, objeto da questão de or-
dern do nobre Deputado João Bos-
co, convida S. Exa. e mais ainda
os Srs. Deputados Martins Sllvei -ra. Carlos Mergale, Waldir Morato
e Waldomiro Lôbo, Para secreta-
riarem nossos trabaihos.

Tern a palavra, Para , encaminhar
a votaçao, a Sra. Deputada Mar-
ta Nair Monteiro.

A SRA. MARTANAIR MONTEI
Ro - Sr. Presidente e Srs. Depu
tados. Estava ausente do Plená-
rio, no Primeiro Expediente, quan-
do se votou o Requerimento de pe-
sar pelo faleciment0 do jornalistaHermenegildo Chaves.

Quero trazer tambCrn, aqui, o
meu voto de pesar pelo faleci-
mento do jornalista, nosso amigo,
pedind0 a Deus Paz e descanso,
Para a bondosa alma, e confôrto
Para a sua familia.

Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Encaminhando o Requerirnent

do Deputado João Bosco, pedindo
acliamento da votação do Requeri-
mento do Deputado Cicero Du-
mont, pleiteando eleicCes distri-
tais, quero dizer que sou favorável
ao adiament) Para que pensenios
meihor. Muito embora o nosso
pensamento nada represente ho-
je em dia, p:rqanto tudo que se
faz, atualmente, vern de cima Para
baixo; da cüpula, das elites Para
o povo; mesmo assim, não poso,
como representante de uma das
classes mais esclarecidas, mais p0-
litizadas, deixar de manifestar mi-

nha repulsa pelo veto distrital pe-
los seguintes dentre inümeros mo.
tivos:

1) - porque êle é inautêntico,
porquanto restringe;

2) - porque é coercitivo, por-
tanto, anti-democrático;

3) - porque Cle não permite a
represefltacão da classe, pois esta,
geralmente, e difusa, é espaihada,
C dispersa unindo-se apenas, nas
urnas;

4) - porque Cle nada mais é do
que urna prorrogação discreta, en-
ganosa, dos atuais mandatos, por-
que val perrnitir que a cüpula par-
tid aria resolva, por antecipaqão,
quem vai ser eleito;

5) - porque êle não ira permi-
tir a renovaqão dos mandatos, por
que Os novos não terão oportuni-
dades, uma vez que sàmente os
afilhados dos poderosos serão in-
dicados candidatos;

6) - porque êle não significará
neni a representacão do prOprio
distrito, porque não possibilita es-
coiha.

Por todos i6stes motivos e ainda
porque sei que êle representa ape-
nas o interêsse do próprio Depu-
tado, sua auto-defesa e, como tal,
êle não representa o interêsse do
povo que quer e deve escoiher, Ii-
vremente, seus representantes.

QUESTAO DE ORDEM

SR. JOAO BOSCO - Sr. Presi-
dente, o nosso Regimento exige,
Para votacão de Requerimentos da
natureza do que está pOsto em vo-
tacão neste momento, "quorum"
de. 28 Srs. Deputados. Entretanto,
verifico a presenca de apenas 16
Srs. Deputados nesta Casa, razão
pela qual solicito de V. Exa. que
mande proceder a chamada, Para
veriflcacão de 'quorum".

0 SR. PRESIDENTE - Estão
presentes 34 Senhores Deputados.
Ha nümero, pois, Para a discussão
do Requerimento em pauta e Para
a votacão do Requerimento do Sr.
Deputado Geraldo Quintão, de
adiamento.

QUESTAO DE ORDEM

O SR. GERALDO QUINTAO -
Sr. Presidente, requeiro a V. Exa.,
neste instante, a retirada do meu
Requerimento, porque entendo que
está suficienteniente esclarecido o
Plenário quanto a votacão do Re-
querimento do Sr. Cicero Dumont.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
defere o pedido do nobre Deputa-
do Geraldo Quintão, em questão
de ordem, e retira da pauta o seu
Requerimento.

QUESThO DE ORDEM
0 SR. JOAO BOSCO - Sr. Pre-

sidente, não estou de acOrdo corn 0
nobre •Deputado Geraldo Quintão,
quando afirma estOr saficiente-
mente esciarecida a Casa em tomb
de assunto tao momentoso, qual
sej a o do voto distrital.

Assim sendo, encaminho a Mesa
o seguinte Requerimento:

REQUERIMENTO

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

Solicito o adiamento da discus-
são do Requerimento Ti. 1.175, do
Sr. Cicero Dumont, por 10 dias.

Sala das Reuniöes, 25 de abril
de 1966.

(a) João Bosco.
- Publicar.
0 SR. PRESIDENTE - A Mesa

recebe o Requerimento e vai p6-lo
em votacão.

Para encaminhar a votacão, tern
a palavra o Sr. Anibal Teixeira.

0 SR. ANIBAL TEIXEIRA - Sr.
Presidente e Srs. Deputados.

Nunca é demais trazer urna pa-
lavra contra aquilo que, disfarça-
do sob a forma de uma nova sis-
temâtica de votacão, pretende im-
pingir-se ao já decadente processo
de representacão popular. Refiro-
me ao voto distrital, que nada

vem de encontro ao desejo popu-
lar, porque o eleitor quer votar
em urn elemento que êle conhece,
ligado a sua região, que pode ser
fiscalizado, vigiado, e que, ate mes-.
m por q uestOes sentimentais, teráa sua atencãc voltada tao sàmente
Para a sua própria região.

Tenho a irnpressão de que esta
C a melhc r fOrmula: a instituiçäo
do voto distrital, sem deixarnios
de lado a representacao propur-.
cional. Fora disto, o que se deseja
é uma farsa, uma burla ao Proj etoMiltc 11 Campos. Usaria, a propO-
sito, uma expressão de Lacerda:
"está-se usando, neste Govérno, de
homens honestos para coisas de-
onestas; de homens desonestos

Para coisas honestas". Assirn e
clue usam o nime do Senador Mil-
ton Campos, esta ftgura impar de
homern püblico, por todos admira-
da e respeitada, Para, deturpando
o Projeto de sua iniciativa, eli-
minarem aquilo que a democra-
cia tern de mais representativo , de
mais autCntico, de mais legitimo,
que C 0 voto proporcional.

Assim, peço ao Plendrjo desta
Casa que aprove o Requerirnento
do Sr. Deputado João Bosco, ou
seja, o voto distrital corn repre-
sentaça 0 proporcional.
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mais é do que uma etapa no pro-
cesso de liqüidacão total das 11-
berdades püblicas e do sistema de
representaço popular. Esta re-
presentação é a prOpria essência
da dernocracia, pois, sendo a de-
mocracia o govêrno do povo, seria
inexeqüivel tal pretensão sem uma
captaça0 da vontade popular. lJai
nasceu o sistema da representação
politica, pelo qual parcelas do elel-
torado se fazern representar atra-
yes de vereadores, deputados es-
taduais, deputados federals e Se-
nadores Nesta representacao, es-
tã, efetivarnente, o cerne de todo
o regime democrático. Atentar
contra esta forma de representa-
çãø é liqüidar definitivarnente 0
processo democrático; urna das
formas de atentar contra essa re-
presentacao, e colocá-la na de-
pendência daquelas fôr ças obscu-
rantistas que fazem tod 0 o esfôrço
para' afogar o sistema dernocrático
brasileiro, ou rnelhor, 0 pouco que
dêle ainda resta. Entendemos quo
a representacão politica näo se eS-
gota corn a representaçao de uma
região; muito ao contrãrio, a so-
ciologia politica nos tern ensina-
do e, no rneu caso particular, a
doutrina do meu Partido, que re-
presenta muito rnais aquêle que
fala em nome de uma classe, de
urn grupo, em norne de urna par-
cela expressiva do eleitorado, do
que as representaçoes eventuais
que podern formar-se através das
rëas gegrficas de urn Estado e

de urna nacão. 0 sistema :de re-presentaçã 0 distritar fol consagra.
do em outras epocas no Brasil,
quando se pretendia fazer tam-
bern urn arrernêdo de democracia
Para justificar, perante outras na-
çöez, a existência concomitante de
urn sisterna totalitári-, centraliza_
dor do Poder, ccrn a moda da epa-
ca que era a representacao popu-
lar. Instituiu-se, então, o sisterna
de fracionar a unidade da federa-
cão em distritos eleitorais. Desta
forma o Poder Central, ou em al-
guns casos o arbitrio da autorida-
de local, representada frequente-
mente pelo grande senhor rural,

fazia-se, as vêzes, de vontade pa.
pular e, corn freqüència, vIamos
chegar as Assembidias e ao Con-
gresso Nacional elementos que re.
presentavam, muitas vêzeS, apenas
Os interêsses de urn grande fazen-
deiro do interior, desligados dos
verdadeiros anseios e aspiracOes
populares, ou então, eram êles rne_
ros representantes do Govêrno es-
tadual ou do Govêrno Federal, o
que, de forma alguma, constitui a
democracia corn que sonharnos.
Não entendemos e não aceitamos
que se deforme o sisterna de re-
presentação popular, como não
aceitarnos que se procure matar o
pouco da liberdade que ainda exis..
te nas Assembléias e no Congresso
Nacioral. Estão procurando, sem
nos convencer de que a estão uti-
lizando bern, dar a essa autorida-
de - que já tern autoridade de-
mais - dar.-lhemajs êste poder de
agir pela autoridade da fôrça, da
pressão politica, da pressão mill-
tar e fechar as cãrnaras de repre-.
sentantes.

Repudjarnos, desta Tribuna, de
maneira frontal, o sistema que, em
nome de urna nova formula do
representacão, pretende, na ver-
dade, liqUidar corn o resto de de-
mocracia que existe em nosso,Pais,
isto e, a manifestaçao dopovo
atraves do voto. Scmos contra es-
ta medida porque entendernos que
devernos deixar, polo menos, que a
vontade popular possa se mani-
festar. Ternos, assim, uma espe-
rança de restauração da demo-
cracia plena em nosso Pals.

- Esgotado o prazo destinado a
esta parte da Reunião, passa-se a
2.a PARTE DA ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE - Esgota-
da esta parte da Reunião, a Mesa
yai passar a discussão e votacão
ds Projetos em Pauta.

QUESTAO DE ORDEM
/

0 SR. JOAO BOSCO -. Ao mi-
ciar a 2. 1 parte da Ordem do Dia,
em que discutimos e votamos Os

ki
projetos da pauta, verificamos que

a0 ha "quorum" Para votaqão.

CHAMADA

o SR. PRESIDENTE - A Mesa
recebe a questão de ordem do no-
bre Deputado João BOsco, a respei-
to de "quorum", e solicita ao Sr.
Secretário que proceda a chamada
dos STS. Deputados.

- Feita a chamada, deixam de
responder os Srs.

Leão Borges - Mario Hugo La-
deira - João Navarro - Reny Ra-
bello - Pinto Coelho - Anuar Fa-
res - Agostinho Campos Neto -
Altair Chagas - Alvaro Sales - Al-
yirnar Mourão - Athos Vieira de
Andrade - Augusto Zenun - Au-
reliano Chaves - Batista Miranda
- Dalton Canabrava - Délson Sca-
rano - Derme yal Pimenta Filho -
Expedito Tavares - Florivaldo Di-
as - Gomes Moreira homer0 San-
tos - Hugo Castelo Branco - Ibra-
him Abi-Ackel - Jairo Magalhães
- Jarbas Medeiros - Jorge Ferraz -
Jorge Vargas - Joaquim de Melo
Freire - Jose Augusto José Bo-
telho - José Luiz Baccarifli - La-
dislau Sales - Lourival Brash -
Maurilio Cambraia - Luiz Junquei-
ra - Maria Pena - Marta Nair
Monteiro - Orlando Andrade -
Otelino Sol - Paulino Cicero - Fires
da Luz - Raymundo Albergaria -
Salim Nacur - Sebastião Anastá-
cia - Sinval Boaventura - Sousa e
Silva -, Ulysses Escobar - ValcUr
Melgaco - Waldomiro Lobo - Wal-
thon Goulart - Wilsrn Modesto -
Wilson de Paiva e Wilson Tanure.

O SR. PRESIDENTE - Estão
presentes 29 Srs. Deputados. Ha
ndrnero Para a discussão dos Pro-
jetos em pauta, embora não haja
niirnero Para a vctacão.

2.° discussão do Projeto no 3.500/
/66, do Sr. Carlos Eloy, o qual
concede beneficio a funcionários,
não previsto pela Lei n° 869, de 5
de julho do 1952.

- As Cornissöes do Justica, de
Finanças e de Serviço PUbhico opi-
nani pela aprovacão do Projeto.

Em discussão o art. 10. Não ha
cradores inscritos. Encerro a dis-
cussão.

Em discussão o art. 2 11 . Não ha
oradorés inscritos. Encerro a dis-
cussão. Está encerrada a discus-
são do Projeto.

2.a discussão do Proj eto no 3.502/
/66, do Sr. João Luis de Freitas,
quo dã a denominação de "Padre
José Gonçalves de Souza" ao Gi-
nasio Estadual de Felixlândia.

A Comissão de Justica opina pe-
la aprcvacão do Projeto.

Em discussão o Art. 10. Não ha
oradores inscritos. Encerro a dis-
cussão.

Em discussão o art. 2 0 . Não ha
oradores inscritos. Encerro a dis-
cussão.

Em discussão o art. 30 . Não ha
oradores inscritos. Encerro a dis-
cussão.

Estã encerrada a discussão do
Proj eto.

2.° discussão do Proj eto n o 3.531/
/66, do Sr. Lourival Brasil, o qual
reconhece de utilidade publica 0
Abrigo Santa Helena, corn sede na
cidade de Juiz de Fora

A Comissão do Justiqa opina pe-
Ia aprovacão do Proj eto.

Em discussão o art. 1. Não ha
oradores inscritos. Encerro a dis-
cussão.

Em discussão 0 art. 20 . Não ha
oradores mnscritos. Encerro a dis-
cussâo.

Em discussão o art. 30 . Não h
oradores inscritos. Encerro a dis-
cussao.

Está encerrada a discussão do
Projeto.

2.a discussão do Proj eto no 3.559/
/66, do Sr. Manoel Costa, o qual
cia a denominacão de "Padre João
Neiya" no Ginásio Estadual de
Santana da Vargem.

A Comissão de Justica opina pela
aprovacão do Proj eto.

Em discussão o art. 1 9 . Não ha
cradores inscritos. Encerro a din-
cussão. 	 -

- 393 -

F_ -4



- 394 - T - 395 -
Em discussão o art. 29. Não ha

cradores inscritos. Encerro a dis-
cussao.

Estd encerrada a 2' discussão do
Projeto'.

3.a discussão do Prcjeto no 3.564/
/66, do Sr. Man0 Hugo Ladeira, o
qual da a denorninação de Con-
junto "Orestes Diniz" dos Edificios
onde funcionam o Departainento
de Lepra e Dispensário Central.

A Comissão de Justica opina pe-
Ia aprovação do Projeto.

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

ENCERRAMENTO

o SR. PRESIDENTE - A Mesa
verifica "de piano" a inexistência
de "quorum" e encerra a presente
Reunião, convocando os Srs. De-
putados para a Reunião Extraor-
dinária de logo mais, as 20,30 ho-
ras, corn a Ordem do Did já anun-
dada e publicada, e também, para
a Reuniã0 Ordinária de amanhã,
a hora regimental, corn a seguin-
te Ordein do Dia:

ORDEM DO DIA
26-4-66

l .a Parte

Das 14 as 15 horas:
Leitura e aprovação da Ata.
Expediente, inclusive leitura e

apresentação de pareceres, proje-
tos e comunicaçöes, requerimentos
e indicacôes.

Das 15 as 16 horas:
Discussão e votaçã0 de parece-

res, requerimentos, cornunicacôes
e indicacöes.

Discussão e votacão de redacöes
finais

Discussão do Proj eto n q 3.592/66,
do Sr. Governador do Estado, o
qual cria Ginásio Estadual na ci-
dade de São Sebastião do Paraiso.

Votacao, em'2. a discussão, do
Projeto no 3.500/66, do Sr. Carlos
Eloy, o qual concede beneficlo a
funcion'ãrios, não previsto pela Lei
n° 860, de 5 de juiho de 1952.

Votacão, em 2.a discussão, do
Projeto n° 3.502/66, do Sr. João
Luis de Freitas, que dá a denomi-
nacão de "Padre José Gonçalves
de Souza" ao Glnásio Estadual de
Felixlândia.

Votação, em 2. a chscussão, do
Projeto n° 3.531/66, do Sr. Louri-
val Brasil, o qual reconhece de utL
lidade püblica o Abrigo Santa He-
lena, corn sede na cidade de Juiz
de Fora.

Votacão, em 2. 11 discussão, do
Projeto no 3.559/66, do Sr. Manoel
Costa, o quai dá a denominação
de "Padre João Neiva" ao Ginásio
Estadual de Santana da Vargem.

Votacão, em 3 11 discussão, do
Projeto nO 3 . 564/66, do Sr. Mario
Hugo Ladeira, o qual dá a deno-
minacão de Conjunto "Orestes Di-
niz" aos edifjcios onde 'funcionam
o Departamento de Lepra e Dis-
pensário Central.

2.a discussão do Proj eto n o 3.503/
/66 (Resolucão), da Comissão de
Justica, o qual aprova têrmos de
rescisão e de nôvo Convênio fir-
mados entre o Govêrno do Estado
e a Fundação Servico Especial de
Saüde Püblica.

- A Mesa convoca, ainda, Os
Srs. Deputados para a Reunião
Extraordinária de amanhã, as
20,30 horas, corn a seguinte Ordem
do Dia:

lhöes de cruzeiros) a Santa Casa
de MisericOrdia de Belo Horizonte.

2.792, que autoriza o Govêrno
do Estado a conceder auxllio fi-
nanceiro de Cr$ 250.000 (duzentos
e cinqüenta mil cruzeiros) ao Hos-
pital Nossa Senh'Jra da Piedade,
da cidade de Elói Mendes.

2.793, que autoriza o Govêrno do
Estado a construir, na Capital, urn
Hospital para doentes de pênfigo.

2.795, que autoriza o Govêrno do

Estado a conceder auxilio finan-
ceiro de Cr$ 250.000 (duzentos e
cinquenta mil cruzeiros) a Socie-
dade São Vicente de Paulo, da ci-
dade de Três CoracOes.

2.805, que autoriza o Govêrno do
Estado a conceder auxilio finan-
ceiro de Cn$ 300.000 (trezentos mil
cruzeiros) it Santa Casa de Mise-
ricórdia de Ouro Prêto.

- Levanta-se a Reunião.

ORDEM DO DIA

26-4-66
2.a Parte

De 16 as 18 horas:
Discussão do Projeto no 3.581/66,

do Sr. Governador do Estado, o
qual altera a redacão do parãgra-
fo 20 do artigo 82, da Lei n° 3.214,
de 16 de outubro de 1964.

As 29,30 horas:

Discussão dos vetos totals opos-
tos as Proposiçöes de Lei n.°s:

2.789, que autoriza 0 Govêrno do
Estado a conceder auxilio finan-
ceir.0 de Cr$ 10.000.000 (des mi-
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SUMARIO: - Comparecimenisa -
Ma - Discussão dos vetos totais
opostos As Proposiçoes de Lei n°s.
2.789, 2.792, 2.793, 2.795 e 2.805 -
Votaçäo - Escrutinadores - Cha-
mada - Apuração - Manutençao
dos vetos - Encerramento.

COMPARECIMENTO

- As 20,30 horas, comparecem OsSrs.: -
Bonifãcjo de Andrada - Ledo

Borges - João Navarro - Reny Ra-
bello - Anuar Fares - .Agostinho
Campos Neto - Altair Chagas -
Alvimar Mourão - Anibal Teixei-
ra - Artur Fagundes - Ataliba
Mendes - Aureljano Chaves - Be-
nedito Xavier - Carlos Eloy -
Carlos Megale - Cicero Dumont
- Dalton Canabrava - Expedito
Tavares - Florivaldo Bias - Ge-
raldo Quintão - Gerardo Grossi -
Hermelirido Paixão - Jairo Maga-
lhães - Jehovah Santos - Jorge
Vargas - João Vaz - Joaquim
de Melo Freire - José Boteiho -
José Luiz Baccarinj - José Maria
Magalhães - Ladislau Salles - Lé-
us Chaves - Lücio de Souza Cruz
- Luiz Junqueira Manoel Costa
- Maria Pena - Marta Nair Mon-
teiro - Martins Silveira - Nica-
nor Armando - Nunes Coelho -
Odilon Rodrigues - Orlando An-
drade - Otelino Sol - Fires da
Luz - Raul Fernandes - Sebastião
Anastácio - Sette de Barros -
Souza e Silva - Waldir Morato -
Waldomiro LObo - Walthon Gou-

lart - Wilson Chaves - Wilson
Modesto - Wilson de Paiva e Wil-
son Tanure.

- Corn a presença de 55 Srs,
Deputados, o Sr. Presidente decla-
ra aberta a Reunião

ATA
O SR. ANU.AR FARES (4.9 Se-

cretdrio, nas funçöes de 2. 0 ) - Pro.
cede a leitura da Ata da Reunião
anterior, a qual é aprovada, sern
restricOes.

o SR. PRESIDENTE - A Mesa
vai passar a Ordern do Dia desta
Reunião Extraordinária corn a dis-
cussão e votacão dos vetos totals
opostos As ProposiçOes de Lei n°s.
2.789, 2.792, 2.793, 2.795 e 2.805.

A Mesa vai colocar em discussao
e, em seguida, em votação, osvetos
referidos e os Srs. Deputados que
o desejarem poderão requerer des-
taque ou adiarnerito da discussão
ou da votaqao dos vetos mencio-
nados.

Em discussão, globalmente, os
vetos totais opostos As aludidas
ProposiçOes. Não he oradores ins.
critos. Encerro a discussão.

- A Mesa vai passar 'a votacão.
Jd conta corn a colaboraqão dos
Srs. escrutinadores, Deputados Se-
bastião Anastdcio e Alvimar Mou-
rão.

Solicjto ao Sr. Secretário fazer
a leitura dos nomes dos Srs. Depu-
tados.

A Mesa encarece aos Srs. Depu-
tados a necessidade de responderem
'a chamada para as devidas anota-
çOes.

o SR. SECRETARIO - (Faz a
charnada).

- Feita a charnada, depositam
seu voto na urna Os Srs.:

BonifáCiO de Andrada - Ledo
Borges - João Navarro - Reny Ha-
hello - Anuar Fares - Agostinho
Campos Neto - Altair Chagas -
Alvirnar Mourão - Anibal Teixei-
ra - Artur Fagundes - Ataliba
Mendes - Aureliano Chaves - Be-
nedito Xavier - Carlos Eloy -
Carlos Megale - Cicero Dumont
- Dalton Canabrava - Expedito
Tavares - Florivaldo Dias - Ge-
raldo Quintão - Gerardo Grossi -
Hermelindo Paixão - Jairo Maga-
lhães - Jehovah Santos - Jorge
Vargas - João Vaz - Joaquim
de Melo Freire - José Boteiho -
José Luiz Baccarini - José Maria
Magalhäes - Ladislau Salles - Lé-
us Chaves - Lücio de Souza Cruz
- Luiz Junqueira - Manoel Costa
- Maria Pena - Marta Nair Mon-
teiro - Martins Sliveira - Nica-
nor Armando - Nunes Coelho -
Odilon Rodrigues - Orlando An-
drade - Otelino Sol - Pires da
Luz - Raul Fernandes - Sebastião
Anastácio - Sette de Barros -
Souza e Silva - Waldir Morato -
Waldorniro LObo - Walthon Gou-
lart - Wilson Chaves - Wilson
Modesto - Wilson de Paiva e Wil-
son Tanure.

o SR. PRESIDENTE - Votaram
55 Srs. Deputados. Os Srs. escru-
tinadores vão proceder 'a contagem
das sobrecartas. (Pausa).

Os Srs. escrutinadores anunciam

terem encontrado 55 sobrecartas,
nümero que corresponde ao de vo-
tantes. (Pausa).

APURAcA0

- A Mesa vai anunciar o resul-
tado da votacão.

Quanto 'a Proposição de Lei fl.9
2.793, o resultado foi o seguinte:
49 votos "não" e 6 em branco. Man-
tido o veto total.

- Arquive-se.
Quanto 'a Proposicão de Lei n.°

2.789, o resultado foi o seguinte:
49 votos "não" e 6 ern branco. Man.
tido o veto.

Quanto 'a Proposicão de Lei n.°
2.792, o resultado da votacão foi
o seguinte: 48 votos "não" e 7 em
branco. Mantido o veto.

- Arquive-se.
Quanto 'a Proposiçâo de Lei n°

2.795, o resultado da votacâo fol o
seguinte: 50 votos "não" e 5 em
branco. Mantido o veto.

Quanto it Proposição de Lei n.'
2.805, o resultado da votacão foi o
seguinte: 46 votos "não" e 9 em
branco. Mantido o veto.

- Arquive-se.

ENCERRAMENTO

- Esgotada a pauta dos nossos
trabalhos, a Mesa encerra a Reu-
nião e convoca os Srs. Deputados
para outra, Ordindria, amanhã, As
14,00 horas, com a Ordem do Dia
jd anu.nciada.

- Levanta-se a Reunião

286a Reunião Extraordinária 'cia Assem;bléia Legis1ativa,
aos 25 die abril de 1966
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SUMARIO - Comparecimento -
Ata - Expdiente: Mensagens
n.°s 1.073 (veto) e 1.074 (Pro-
jeto n° 3.615/66) - Oficio no
1.047 - Oficios diversos -
Leitura e Apresenta.cäo tie Pro-
posicöes - Pareceres para 2.
discussão dos Projetos n.°s 3.593
e 3.594, e sôbre o Requerimento
n1l 1.203 - Indicacães n.°s 1.092
e 1.093 da Sra. Marta Nair Mon_
teiro - CoinunicacOes dos Srs.
Wilson de Paiva, Genesco Apare-
cido e Benedito Sales - Discursos
dos Srs. João Luis de Carvaiho,
Waldomiro Lobo e Salim Nacur -
Discuss,o e Votação de Propo-
sicôes - Pareceres de Redação
Final dos Projetos n°s 861, 3.157,
3.161, 3.435, 3.487, 3 . 483, 3.521
e 3.569 - Requerimento no 1.175:
Prosseguimento da votacao do
Requerimento do Sr. João Bosco
- Questão de Ordem - Chamada

- - Discursos dos Srs. Waldomiro
Lobo, Manoel Costa, José de Cas-
tro e Carlos Megale - Questão de
Ordem - Chamada - Questöes de
Ordem - Discurso do Sr. Geraldo
Quintào - 2.a Parte da Ordem do
Dia Discussão do Projeto fl.°
3.581 - DiscurSo do Sr. Waldo-
miro Lobo - Discussão do Pro-
jeto n.° 3.592 - 2. a discussão do
Proj eto no 3.503 - Quest5.o de
Ordem - Encerramento - Or-
dem do Dia.

OOcMPARECIMENTO
- As 14,05 horas, comparecem

os srs.
oni1áCiQ de Afidracla - Leo

Borges -, Mario Hugo Ladeira -
João Navarro - Reny Rabello -
Anuar Fares - Agostinho Campos
Neto - Altair Chagas - Alvimar
Mourão - Anibal Teixeira -, Atali-
ba Mendes - Aurelian0 Chaves -
Benedito Xavier - Carlos Eloy -
Carlos Megale - Cicero Dumont -
Dalton Canabrava - Délson Scara
no - Dermeval Pimenta Fliho -
Expedito Tavares - . Florivaldo Dias
- Geraldo Quintão - Gerardo
Grossi - Gornes Moreira - Herme-
lindo Paixão - Hugo Castelo Bran-
co - Ibrahim Abi-Ackel - Jairo Ma-
galhães - Jarbas Medeiros - Je-
hovah Santos - Jorge Ferraz - Jor-
ge Vargas - João Bôsco - João Luis
de Carvalho - João Vaz - Joaquim
de Melo Freire - José Botelh0 -
José de Castro - José Luiz Bacca-
rini - José Maria Magalhães . La-
dislau Sales - Lélis Chaves - LUcio
de Sousa Cruz - Maurilio Cam-
braia - Luiz Junqueira - Manoel
Costa - Maria Pena - Marta Nair
Monteiro - Martins Silveira - Ni-
canor Armando - Nunes Coelho -
Odilon Rodrigues - Orlando An-
drade - Otelino Sol - Pires da Luz
- Raul Fernandes - Salim Nacur -
Sebastião Anastdcio - S e t t e de
Barros - Sousa e Silva - Ulysses
Escobar - Waldir Morato - Waldo-
miro Lôbo - Walthon Goulart -
Wilson Chaves - Wilson Modesto -
Wilson de Paiva e Wilson Tanure.

- Corn a presenca de 68 Ss.
Deputados, o Sr. Presidente de-
clara aberta a Reunião.

ATA
o Sn'. RENY RABELLO (2 0 Se-

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

EXPEDIENTE

O SR. JOAO NAVARRO (1(? Se-
cretdrio) - Lê Expediente cons-
tante da seguinte matéria:

MENSAGEM N.° 1.073
Belo Horizonte, 20 de abril de

1966.
Exmo. Sr. Presidente da Assern-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Usando a faculdade que me con-
fere o artigo 51, no III, combinado
corn o artigo 30, § 1 1 , da Consti-
tuicão Estadual, devolvo a Vossa
Excelêflcia, para objeto de reexa-
me da egrégia Assembléia Legis-
lativa, a Proposicão de Lei n o 4.594,
que extingue a Secretaria de Es-
tado do Desenvolvirnento Econô-
mico, cria o Conseiho Estadual do
Desenvolvimento e dá outras pro-
vidências, a qual opus veto parcial,
justificado nas razöes que esta
acompanham.

Sirv-me do ensejo para mani-
festar a Vossa Excelência os pro-
testos de minha cordial estima e
distinta consideracão.

(a) Israel Pinheiro da Silva -
Governador do Estado de Minas
Gerais.

RAZOES DO VETO

Ao considerar a Proposição de
Lei no 4.594, que extingue a Se-
cretaria de Estado do Desenvolvi-
mento Econômico, cria o Conse-
lho Estadual do Desenvolvimento
e dá outras providências, sou con-
duzido, por motivos de interêsse
püblico, a opor-lhe veto parcial in-
cidente sObre a cxpressão "substi.
tuir e" contida no § 2 9 do artigo
20, sObre todo o § 50 do artigo 50
e que, ainda, alcanca as expres-
söes "e a Junta Comercial", "res-
pectivamente", e "e a Secretaria
de Estado do Interior e Justiça"
d0 artigo 9..

Ha que considerar, inicialmente,
que a Presidência do Conseiho Es-

tadual do Desenvolvimento será
exercida pelo Governador do Es-
tado, que ali desempenhará as
funcöes inerentes ao nôvo Orgão,
sern desvincular-se de suas atri-
buiçöes constitucionais.

0 exercicio dessas relevantes
funcöes não poderia, assim, atra-
yes da substituicão, ser deferido a
outros membros do Conseiho por-
quanto tal procedimento permiti-
na a desaconselhável interpreta-
cão de que se estariam delegando
atribuiçöes que, por fôrca de man-
damento constitucional, sã0 ill-
transferiveis e próprias do Chef e
do Executivo.

Caberia, pois, ao 10 Vice-Presi-
dente tão-sOmente representá-lo
na Presidência do Conselho, uma
vez que jà se lhe concede, nos têr-
mcs do § 3° do artigo 2 0 da pro-
posta, funcão executiva e prerro-
gativas de Secretário de Estado.

Por outro lado, é de manifesta
inconveniência a disposicão ins-
crita no § 50 do artigo 59 da Pro-
posicão, onde se procura limitar a
competência do Conseiho no que
tange it empreitada de trabalhos
de natureza técnica que envolvam
pesquisas e levantamentos.

Corn efeito, os contratos que,
para Osse urn, foram realizados já
tern a sua disciplinacão estabele-
cida no § 40 do mesmo artigo, que
manda observar as cautelas me-
rentes a concorrência pUblica e ao
registro no Tribunal de Contas do
Estado.

A norma inscrita no citado § 50
não teria, portanto, motivacão jus-
tificavel e a sua manutencão no
texto da lei iria dificultar, senão
retardar, os trabaihos do Conse-
iho Estadual do Desenvolvimento,
cuja dinâmica, em face das atri-
buicöes que ihe são conferidas,
exigirá permanente continuidade
na execucão dos serviços.

Cabe acentuar, finalmente, que
a regra do artigo 9 9 da proposta,
determinando a integracão da Jun-
ta Comercial it Secretaria de Es-
tadD do Interior e Justica, se re-
vela desnecessãria consoante o
disposto no paragrafo inico do

562k Reinião Ordinária da Assembléia LegisLativa,
em 26 de abril de 1966

PRESIDENCIA DOS SRS. BONIFACIO DE ANDRADA
ANUAR FARES
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mesmo artigo e na Lei Federal n°
4.726, de 13 de juiho de 1965, eis
que a materia se sujeitará it ade-
quada regulamentação por deere-
to do Executivo.

Diante, pois, das razöes aqui ex-
postas, oponho o presente veto
parcial it Proposicão de Lei no
4.594, para que a matéria possa
merecer o esciarecido reexame da
egrégia Assernbléia Legislativa.

Palácio da Liberdade, em Belo
Horizonte, aos 20 de abril de 1966.

(a) Israel Pinheiro da Silva -
Governador do Estado de Minas
Gerais.

- Publicar.

MENSAGEM N.° 1.074

Belo Horizonte, 20 de abril de
1966.

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

Tenho a honra de submeter, por
interniédio de Vossa Excelência,
ao alto pronunciamento da egré-
gia Assernbléia Legislativa, 0 in-
cluso Proj eto de Lei, que objetiva
criar cargos destinados ao Con-
servatório Musical . "Cora Pavan
Caparelli", de Uberlãndia, para
cuja apreciação solicito a obser-
vância do prazo de 30 (trinta) di-
as, previsto no § 41 do art. 29 da
Constituicão Estadual, corn a re-
dacão advinda da Lei Constitucio-
nal n° 14.

Reconhecido oficialmente e equi-
parado aos ConservatOrios esta-
duais pela Lei n. 2.373, de 7 de
abril de 1961, o ConservatOrio Mu-
sical de Uberlândia, através da
Lei no 3.657, de 3 de dezembro de
1965, teve a sua encampacão pelo
Estado devidamente autorizada,
além de passar a denorninar-se
Conservatório Musical "Cora Pa-
van Caparelli".

Assim sendo, destina-se a- pre-
sente iniciativa, cogitada no art.
20 da citada Lei n° 3.657, de 3 de
dezembro de 1965, a suprir o Es-
tado das condicOes indispensáveis
'a instalacão e funcionamento do
mencionado conservatório, corn-

plernentando o processo de encam-
pação, objeto do diploma acima
citado.

Prevaleco-me da oportunidade
para apresentar a Vossa Excelên-
cia Os protestos de meu elevado
aprêço e distinta consideracão.

(a) Israel Pinheiro da Silva -
Governador do Estado de Minas
Gerais.

- Publicar.

PROJETO N.° 3.615/66

Cria cargos destinados ao Con-
servatdrio Musical "Cora Pavan
Caparelli", de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Es-

tado de Minas Gerais decreta:
Art. ic - 0 Conservatdrio Mu-

sical "Cora Pavan Caparelli", de
Uberlàndia, cuja encarnpação foi
obj eto da Lei n° 3.657, de 3 de de-
zernbro de 1965, terá cs seguintes
cargos, que ficarn criados nos Ane-
xos da Lei no 3.214, de 16 de ou-
tubro de 1964:

I - No Anexo III, III. a: 1 (urn)
cargo do Diretor de Estabelecirnen-
to de Ensino Médio, simbolo C-5 e
1 (urn) cargo de Secretãrio de Es-
tabelecimento de Ensino Médio,
sImbolo C-4, ambos de provimento
em cornissão;

II - No Anexo II: 9 (nov) car-
gos de Professor de Ensino Médio,
nivel XV, de classe singular; 4
(quatro) cargos de Inspetor de
Alunos I, nivel III; 1 (urn) cargo
de Porteiro I, nivel III; 2 (dois)
cargos de Continuo-Servente I, ni-
vel II.

Art. 20 - A instalacão do Con-
servatório Musical de que trata
esta lei condiciona-se it comprova-
ção da existência de corpo docen-
te legalmente habilitado e a outor-
ga da doacão do acervo a que se
refere o art. 1° da Lei n o 3.657, de
3 de dezembro de 1965.

Art. 30 - As despesas resultan-
tes desta lei correrão pelas verbas
prOprias do Orçarnento do Esta-
do.

Art. 40 - Revogam-se as dispo-
siçOes em contrârio entrando esta

lei em vigor na data de sua publi-
cacao.flado no Pal.cio da Liberdade,
aoS-- Publicado o Projeto, incina-se
em Ordern do Dia.

OFfCIO No 1.047

Belo Horizonte, 14 de abril do
1966.

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléla Leislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Recebi o OfIcio que Vssa Exce
léncia me dirigiu em 1° do corren-
te, sob 0 nümero 711/66/GP, cujos
têrmOs foram objetos de minha
ateflcao.

Em resposta, desejo agradecer-
-lhe a cmunicação que me fez do
haver essa egrégia Assembiéia Le-
gislativa aprovado Os vetos totais
opostos pela Administração as
Proposicöes de Lei n° 3.454, 4.341,
4.430 e 4.540.

Sirvo-me do ensejo para reno-
var-lhe as expressöes de meu
apilêco e consideração.

Israel Pinheiro - Governador
do Estado de Minas Gerais.

- Ciente. Publicar.

OFfCIO

Manaus, 18 de abril de 1966.
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Honra-me agradecer a Vossa
Excelência a comunicacão expres-
sa no Oflcio no 104, de 7 de feve-
reiro do ano em curso, da eleicão
e posse da Mesa dessa augusta
Assembléia Legislativa, para a 4
Sessão Ordinâria da 5a Legisla-
tura.

Sirvo-me do ensejo para, corn as
minhas homenagens de mais ele-
vada estima e especial considera-
çãü, enviar-lhe protestos de dis-
tinguido aprêco.

Francisco Cavalcante de Oli-
veira - Presidente, em exercicio,
da Assembléla Legislativa do Esta-
do do Amazonas.

- Ciente - publicar,

OFf ClO

São Paul;-, 22 de marco do 1966.
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado do Mi-
nas Gerais.

Acuso o recebimento de seu Oil-
do nO 232/66/CF corn o qual Vossa
Excelência encarninha a êste or.
gao cópia do Requerimento 1.113
no qual Os Deputados signatários
encarecem a conveniência da ins-
talação de moderna usina siderUr-
gica n Vale do Paraopeba.

A'radeço essa comunicaç5.o e
desejo reiterar a Vosza Excelência
que esta Alianca, criada por Sua
Excelência o Governador Adhernar
de Barros, congratula-se corn a
iniciativa em causa, pois objetiva
acelerar o desenvolvimento econô-
mico do Pals.

Vaiho-me da oportunidade para
reiterar a Vossa Excelência Os
meus protestos de elevada consi-
deracão.

Humberto Reis Costa..,,---
 da Alianca Brasileira para

o Progresso.
- Ciente. Publicar.

OFfCIO

Rio de Janeiro, 6 de abril de
1966.

Exnio. Sr. Presidente da Assem-
bléla Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Acus3 o recebimento do seu Off-
cio no 706/66/GP, datado de 31 de
marco p. findo, em que V. Exa.
me cornunicou haver sido consig-
nado em Ata dos trabalhos da As-
sembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais urn voto de congra-
tulaçSes corn a Diretoria da Corn-
panhia Vale do Rio Doce, ao en-
sejo da conclusão das obras do
Pôrto do Tubarão.

Em meu nome e em nome dos
Diretores da Rio Doce, agradeço
a V. Exa. e aos demais membros
dessa Assembléia o registro, nos
Anais da Casa, daquele aconteci-
mento significativo para a vida
desta emprêsa e para o desenvol-
yirnnto nacional,
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Nesta oportunidade, expresso a
V. Exa. meus protestos de consi-
deração e aprêco.

Oscar de Oliveira - Presidente
da Cia. Vale do Rio Doce.

Ciente. Publicar.

OFfCIO

Belo Horizonte, 22 de abril de
1966.

Excelentissimo Senhor Doutor
Israel Pinheiro da Silva, Dignissi-
mo Governador do Estado de Mi
nas Gerais.

Cumpre-me submeter it conside-
ração de Vossa Exceléncia o teor,
por cópia, do expediente seguinte:
"Servico Radiotelegráfico de Mi-
nas Gerais. De Tarumirim n. 27
Data 19-4-66. Sr. Presidente da
Assembléia Legislativa - Belo Ho-
rizonte. Solicito Vossência provi-
dências imediatas et enérgicas
contra Prefeito Municipal Xeno-
phonte Teixeira Oliveira o qual
por duas vêzes ameacou-me de
morte, tudo levando crer a concre-
tizar seu nefando propósito, usan-
do jagunco, em seu redor, princi-
palmente José Leandro, indivIduo
criminoso nesta cidade que graças
protesto udenistas Govêrno ante-
rior ficou sem processo . Torna-se
mais grave fato ser êste péssimo
elemento vigia p r é d i o Forum
em construcão defronte casa Pre-
feito. Caso não seja tomada ur-
gentissirna providência po d e r a
haver desfecho imprevisivel pois
atuaeão Prefeito Municipal é alta-
mente subversiva agitando todos
setôres neste MunicIpio. Esperan
do providências, firmo cordialmen-
te. Sebastiãb Rodrigues da Costa
Adj unto Promotor Comarca de Ta-
rumirim".

Vaiho-me do ensejo para reite-
rar a Vossa Excelência as expres-
sOes de meu cordial aprêco e dis-
tinta consideracão.

Bonifácio José Tamrn de Andra-
da - Presidente da Assembléia Le-
gislativa do Estado de Minas Ge-
rais.

- Publicar.
?assa-s

LEITURA E APRESENTAcAO DR
PROPOSIcOES

- Pelos respectivos relatores s5.
encaminhados a Mesa os seguintes
pareceres:

PARECER PARA 2a DISCUSSA0
DO PROJETO N9 3.593/66

Comissã.o de Gonstituição, Legis-
la?ção e Justica

De autoria do ilustre Deputado
Geraldo Quintão, o presente Pro-
jeto visa a dar a denominaão de
"Ginásio Estadual João XXIII" ao
Gin ásio Estadual de Ipatinga.

A homenagem que se procura
prestar é das mais j ustas e opor-
tunas.

Não carecendo de reparo de or-
dem legal ou constitucional, con-
clulmos favoràvelmente a aprova.
cão do Projeto, quando discutido
pela segunda vez, tal como estâ re-
digido.

Sale. "José Proenca", 26 de abril
de 1966.

Expedito Tavares - Presidente
- Haul Fernandes - Relator
Carlos Eloy Jehovah Santos.

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

PARECER PARA 2a DISCUSSAO
DO PROJETO NO 3 594/66

Comisão de Cc'nstituicão, Legis-
lacão e Justiça

0 Proj eto em exame, de autoria
do Deputado Geraldo Quintao,
propOe seja dada a denorninacão
de "Ginásio Estadual São Sebas-
tião" ao Ginãsio Estadual da ci-
dade de TimOteo.

A iniciativa merece nosso intei-
ro apoio.

Sendo legal e constitucional, opi-
namos pela aprovacão do Proj eto,
em sua segunda lase de discussãO,
tal como estâ elaborado.

Sala "José Proenca", 26 de abril
de 1966.

Expedito Tavares - Presidente
Raul Fernandes - Relator -

Carlos Eloy - LUcio de Souza
Cruz.

- Publicado o Parecer, inclua-se
C) projeto em Ordern do Dia.

pARECER SOBRE 0 REQUERI-
MENTO No 1.203

ComiSSäO de Trabaiho e Ordem
Social

AtravéS da presente proposição,
o nobre Deputado Salim Nacur
formula veemente apêlo ao Sr.
Secretário do Trabalho e Cultura
popular, solicitando a liberacão do
ilustre Dr. Nelson de Figueiredo
a firn de que o mesmo possa arti-
cular a realização de urn congres-
so sôbre a Estrada de Ferro Ba-
hia-Minas e 0 Pôrto de Caravelas,
a realizar-se em Teófilo Otoni.

Sendo urna proposicão justa e
oportuna, opinarnos favor'avelmen-
te a sua aprovação.

Sala "José Proenca", 26 de abril
de 1966.

Waldomiro Lôbo - Presidente -
Wilson Modesto - Relator - Wal-
dir Morato.

- Publicar.
Vêrn Mesa:

INDICAQAO NO 1.092

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

A abaixo assinada, regimental-
mente apoiada, vein indicar ao Sr.
Secretário de Educacão Dr. Gil-
berto Almeida e ao Sr. Chefe do
Departamento do Pessoal, Dr. Hél-
cio Coelho, a necessidade de con-
tinuar a autorizar, a bern do en-
sino, a dobra de servico de orien-
tacao técnica nos estabelecimen-
tos de ensino primãrio pelas On-
entadoras de Ensino.

Sale. das Reuniôes, 22 de abril
de 1966.

Marta Nair Monteiro - Benedi-
to Xavier - Pines da Luz - Se-
bastião Anastácio - Hermelindo
Paixão.

Justificativa - Levando em
consideração;

a) o pequeno nUmero de Orion-
tadoras do Ensino Primário no
Estado e visando o Govêrno a me-
lhorar o ensino;

b) o parágraf 0 ünico do Art. 16
da Lei 3.214, de 1610-64 ('0 On-
entador de Ensino Pnirnário terá
exercicio em Grupo Escolar, ate
clois por turno");

c) o pequeno acréscimo de des-
pesa, porque são poucos os Orien-
tadores que trabalhann em dois es-
tab.elecirnentos, despesa essa pro-
vida pela dirninuição do indice
de repetência em estabelecimento
crientado por Técnica;

d) o apoio constitucional,
solicita seja baixada pelo órgão

competente dessa Secretaria, Por-
tania quo regularnente 0 parágra-
fo ünico do Art. 66, da Lei n° 3.422,
de 16-10.66.

Outrossim, cumpre estabelecer
que a Portaria baixada em 1965
lesava a Orientadora, uma vez que
fixava seu vencimento, no segun-
d3 estabelecimento, em valor igual
ao padrão M-A.

Se a Orientadora executa o mes-
mo trabaiho, em tempo igual, em
dois estabelecimentos, é justo que
o vencimento seja idêntico en am-
bos. Isso evitará "a fuga" de Téc-
nicas do Estado para escolas par-
ticulares no horãrio que elas tern
disponivel.

Sala das Reuniöes, 22 de abril
de 1966.

Marta Nair Monteiro.
- A Comissão de Educacão.

INDICAçAO N9 1.093

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

A Deputada que esta subscreve,
no interêsse do ensino e das pro-
fessôras, indica a S. Exa. Sr. Se-
cretário da Educação, a necessi-
dade de designar as professôras e
serventes removidas e efetivadas,
respectivamente, pare. a Capital,
muitas desde outubro de 1965,
tôdas sem a seguranca ne-
cessània para so dedicarem ao seu
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trabaiho e sem possibilidades de
receber seus vencimentos

Sala das Reuniöes, 22 de abril
de 1966.

Marta Nair Monteiro - Pires da
Luz - Hermelindo Paixão - Se-
bastião Anastdcio - Benedito Xa-
vier.

Justificativa: - Iniciados Os
trabalh:s escolares ha 3 meses,
não se justifica a omissão da Se-
cretaria quanto 'a designação das
profess6ras removidas para a Ca-
pital, ora lotadas em grupos, por
meinorandos do extinto Agrupa-
mento de Inspetores.

Essa atitude pode parecer desor-
ganização, descaso e ate insensi-
bilidade pela sorte do ensino na
Capital e pelas tremendas dificul-
dades por que estão passando pro-
fessôres e serventes.

Se nossos minguados vencimen-
tos mal dão para o rodizio no pa-
gamento de nossas contas essen-
ciais a nossa s2brevivncia, o que
diser destas mestras e serventes
que já não tern, ao menos, o di-
nheiro para o transporte diário?

Sala das Reuniöes, 22 de abril
de 1966.

Marta Nair Monteiro.
- A Comissão de Educação.

OOMUNICAçAO

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

0 Deputado que esta subscreve
comunica a Casa o falecimento da
D. Abadia Curl, ocorrido neste
mês na cidade de Uberaba, dan-
do-se conhecimento desta home-
nagem pOstuma ao espôso da cx-
tinta, Sr. Aristides Curi, residen-
te a avenida Rio Branco n o 1 -
naquela cidade.

Era a extinta Senhora das mais
admiradas da sociedade ubera-
bense, espOsa do grande indus-
trial Sr. Aristides Curi e mae de
numerosa e conceituada familia
iberäbense,

Sala das Reuniôes, 26 de abrjl
de 1966.

Wilson de Paiva.
- Publicar.

COMUNICAcAO
Exmo. Sr. Presidente da Assern..

bléla Legislative, do Estado de Mi-
nas Gerais.

0 Deputado que subsereve esta
comunica 'a Case, o falecirnento do
Sr. Aloisio Cunha de Oliveira,
ocorriclo dia 10 dêste, na cidade de
Uberaba, dando-se conhecimento
desta homenagem póstuma 'a viü-
Va, Done, Vera Arantes Oliveira, re-
sidente na praça Dorn Eduardo no
30 - naquela cidade.

Era o extint 0 grande fazendeiro
e criador no municipio de Ubera-
ba, onde se distinguiu como adnii-
ravel hornem de acão e pelo seu
evoluido espirito.

Sala das Reuniöes, ,ern 26 de
abril de 1966.

Wilson de Paiva.
- Publicar.

COMUNICAçA0
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

0 Deputado que esta subscreve
comunica 'a Casa o faleciniento do
Sr. Manoel Goncalves de Rezen-
de, cccrrido dia 30 de marco pro-
ximo passado, na cidade de Ube-
raba, dando-se conhecimento des-
ta hornenagem póstuma ao filho
do extinto, Sr. Reynaldo de Melo
Rezende, residente 'a rua Barão da
Ponte Alta, no 42, naquela cidade.

Era o extinto chefe de numero-
sa e conceituada familia ubera-
bense, sendo evoluido fazendeiro e
criador no municipio.

Sala das ReuniOes, 26 de abril
de 1966.

Wilson de Paiva.
- Publicar.

OOMUNICAcAO

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

0 Deputado que esta subsereve
comunica 'a Casa o falecimento do
Sr. Alberto Martins Fontoura Bor-
ges, ocorrido dia 2 dêste na cida-
de de Uberaba, dando-se conheci-
mento desta hornenagem pOstuma
A viüva, Dona Celia Ferreira Bor-
ges ,residente naquela cidade, 'a
rua São Sebastião no 40.

Era o extinto urn dos mais evo-
luidos fazendeiros e industriais da
re.gião. Diretor-Presidente da Cia.
Têxtil do Triângulo Mineiro, Dire-
tor da Cia. Cinematográfica São
Luiz, da Drogaria Triângulo Mi-
neiro, Cotrimisa, Prornil e da fir-
ma Barros & Borges.

0 seu norne está ligado a gran-
deza de Uberaba, através de gran-
des iniciativas, na construcao de
cinemas e de grandes edificios.

Era homern de excelentes quali-
dades de caráter e de coracão.

Sala das ReuniOes, 26 de abril
de 1966.

Wilson de Paiva.
-- Publicar.

coMuNIcAcAo

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

Cornunico a V. Exa. que estou
assumindo, nesta data, minha ca-
deira nesta Casa.

Sala das ReuniOes, 27 de abril
de 1966.

Genesco Aparecido.
- Ciente. Publicar.
- A Divisão do Pessoal.

COMUNICAcA0

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

Con-iunico a V. Exa. que estou
assumindo, nesta data, minha ca-
deira nesta Casa.

Sala das Reuniôes, 27 de abril
de 1966.

Benedito Salles.
- Ciente. Publicar.
- A Divisão do Pessoal.
0 SR. PRESIDENTE - A Mesa

vai passar a deferir a palavra aos
oradores inscritos.

Tern a palavra o Sr. Deputado
João Luiz de Carvaiho.

0 SR. JOAO LUIZ DE CARVA-
LHO - Sr. Presidente, Srs. Depu-
tados.

Esta Casa manifestou, a Reque-
riment 0 dos nobres Deputados
Agostinho Campos Neto e Artur
Fagundes, o seu pesar pelo faleci-
mento do Desembargador Alfredo
de AraUjo Lopes da Costa, ocorri-
do nesta Capital, a 19 do corrente.

Sr. Presidente, não poderia fal-
tar 'as homenagens que aqul se
prestaram ao ilustre morto a pa-
lavra modesta, mas sincera, dêste
humilde representante do povo de
Carmo do ParanaIba, nesta Casa.

0 Desembargador Lopes da Cos-
ta teve a sua vida lntimamente li-S

gada ao povo e a histOria daquele
municlpio. Advogado, môco ainda,
fixou residência naquela cidade,
onde se casou corn Dona Felicia
Vieira Lopes da Costa, filha do Sr.
TeOfilo de Deus Vieira, ilustre che-
fe politico daquela cidade corn in-
vulgar eficiéncia e brilhantismo,
de que ate hoje não se esquecern
aquêles que então o conheceram e
déle se lembrarn corn saudade.
Orador primoroso, arrebatava, corn
a sua palavra erudita e vibrante,
aquCles que o ouviam. Foi seu
contemporâneo, nas lides forenses,
au, o saudoso jurista, Dr. Manuel
Martins da Costa Junior, outro
orador extraordinário. No exerci-
cio de Cargo de Promotor de Jus-
tica, Os duelos oratOrios que entao
travavarn demonstravam, ja naque.
le tempo, a cultura juridica de am-
bos, aprimorada ao mdximo, atra.
yes das suas longas carreiras de
magistrados.

Era eu estudante de curso pri-
mario e lembro-me de que tôda a
cidacle se movirnentava para ouvir
Os debates, dada a excelencia dos
oradores.

A integridade do Desembarga-
dor Lopes da C?sta, a sua cultura,
a sua vocacão e o seu amor 'a jus-
tica fizeram-no projetar-se no cc-
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nário de Minas corno urn dos mais
brilhantes e conceituados mestres
d Direito.

Mas a sua atuação em Carmo
d0 Paranaiba não se limitou as Ii-
des forenses e se fez sentir ainda,
na esfera administrativa, tendo
êle desempenhado, adrnirävelrnen
te, a funcao de Presidente cia Ca.
mara, na Chefia do Executivo. A
sua passageni por aquêle alto pôS-
to foi indelèveimente marcada por
uma adrninistracao objetiva e pa-
triOtica, de que muito se benefi-
ciou aquela cidade, especialmente
no sea traçado urbanistico, por êle
orientado e que constitul, ainda ho-
je, uma de suas mais belas carac-
teristicas.

o r'assarnento do Desernbarga-
dor Lopes cia Costa, que enluta
tôda Minas Gerais, tern para 0
povo carmense urn significado
mais profundo e mais tocante,
porque ligado aquele povo por la-
cos sentimentais, através da sua
ilustre espOsa, Dona Felicia, e de
seus filhos. Era assirn, pois, urn
carmense de coracão, para honra
nossa. Els porque afirrnamos que
o falecirnento do Desembargador
Lopes da Costa toca mais de perto
e mais profundarnente Os senti-
mentos do povo de Carnio do Pa-
ranaiba.
• Na qualidade de seu represen-
tante riesta Casa, quero deixar
aqui consignado, para que conste
de sells Anais, o nosso grande pe-
sar por tao inIausto acontecimen-
to, que enluta a familia carmense.

0 SR. PRESIDENTE - Corn a
•palavra o Sr. Deputado Waldorni-
ro LObo.

o SR. WALIJOMIDO LOBO -
Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Quanclo a Sr. Presidente desta As-
sernhléia pronunciou o meu iorne
para que ocupasse esta Tribuna,
estava eu lendo a manchete do
•Jcrnal "A Bataiha", do dia 21 de
abril, que é a seguinte:— "Brasil
a caminho do desemprêgo total
-corn a elevacao do prêco do ci-
inento para Cr 1Q 3.200 o saco".

Par tôdas as partes onde apare-
cemos, as queixas são enormes, a
revclta e tremenda . Entre aquC-
les, Sr. Fresidente, que estão pas-
sando necessidade, ha a noticia de
que o Brasil doou a fndia 500.000
sacas de arroz. Isto faz sofrer am-
da rnais aquêles brasileiros que
não podern adquirir êste produto
alimenticio e recebern unia noti-
cia desta. Acho que, prirneiro, de-
vese acudir aos nossos patricios e
depois, então aos outros. Mas aqui
é 0 contrário; prilneiro, vamos
atender a fndia e, depois, se so-
brar alguma coisa - o que por
certo não acontecerá - aos brasi.
leiros.

Não e possivel continuar êste
estado de coisas. Reclamamos
sempre desta Tribuna contra a
atuação do atual Secretãrio do
Abastecimento. Nada se faz na-
quela Secretaria, mas a camioneta
daquela Secretaria vai todos os
dias a Pensão Mineira, na avenida
Oiapoque, apanhar pessoal para
percorrer a cidade, levando corre-
ligionários do Sr. Secretário para
hospitals, acompanhadcs de fun-
cionários seus. Esse serviço devia
ser feito pela Secretaria da Saüde,
que t a m b e rn não e obrigada
a transportar correligionáiios de
quem quer que sej a. A mesma ru-
ral oficial do Gabinete faz diver-
sas viagens a Francisco Sã e a
Montes Claros levando pessoas, na-
turalmente correligionãrios do Se-
cretário do Abastecimento Enquan-
to isto, a populacão ci está a espe-
ra de alguma providéncia que ihe
seja ütil emanacla do Sr. Secre-
tãrio do Abastecimento. Urn De-
put-ado veio a esta Tribuna para
dizer que o Sr. Secretário e urn
homern honesto. Mas aos poucos
varnos elucidandO Os fates.

Recebi hoje a saguinte carta:
Belo Horiz:nte, 26 de abril de

1966.
Erno. Sr. Deputado Waldorniro

Lôbo:
Venho pedir em meu nome

cm norne dos meus colegas fel-
rantes, sua valiosa mnterferêncla

unto aos podêres conapetentes,
para qUe a feira seja transferida
da avenida dos Andradas para o
via duto cia Floresta.

Assi.rn que o Dr. Israel Pinheiro
assurniu o Govêrno, encaminha-
mos a S. Exa. documento corn
mais de 600 assinaturas de I eiran-
tes, pedindo providências para so-
lucão de nosso problerna. S. Exa.
Se intereSsoU pelo caso e tern pro-
curado solucioná-lo, mas o Secre-
tário de Estad0 não tern corres-
pondidO a nossa expectativa. Disse
que o Sr. Aquiles Diniz tinha doa-
do Os terrenos do Viaduto da Flo-
resta ao Estado. 0 Secretário pro-
videnciou a terraplanagem, rnas
paralisou Os servicos porque o Sr.
AquileeS Diniz disse que sO nos del..
xaria ocupar aquela area depois
que déssemos urna entrada de 2
milhOeS de cruzeiros.

A area não foi doada pelo Sr.
Aquiles ao Estado? Por que, então,
a exigêflcia de entrada de Cr$..
35.000 e rnensalidade de Cr$....
5.000, feita a cada feirante?

Estarnos num beco sem saIda, e,
assim, pedirnos a V. Ea. e a seas
ilustres cole'gas que nos ajudem a
eneontrar ama solução. Fomos co-
locados em local imprOprio, rece-
bendo tôda a descarga sanitária
de casas funerárias, sanatOrios e
hospitais prOxirnos, motivo por
que tern sido incalculável nosso
prejuizo, pela ausência de vende-
dores e compradores.

Certos de que contaremos corn
a prestirnosa ajuda de V. Exa.,
cordialmente me subserevo,

a) Otdvio Gordiano Alves".
Mas o signatârio desta carta não

soube explicar bern o problema. E
que, corn a notIcia de que o Sr. Se-
cretário do Abastecimento quer
construir urn super-mercado, no
terreno do Sr. Aquiles Diniz, per-
to do Viaduto da Floresta, julgava
êle - e corn razão - que S. Exa.,
a0 invés de construir ésse super-
-mercado, transferisse para aquêle
local, em que jd se gastou dinheiro
em terraplanagem, Os feirantes ora
localizados na Avenida dos Andra-
das. Muito justo. Acho que isto,

alias, e que deveria ser feito. Ape-
lo para o Sr. Governador do Es-
tado - j  que o Sr. Secretário não
toma esSa providência por inicia-
tiva prOpria - que determine a
Secretaria do Abastecimento, que
prornova aquela transferência. Foi
esta a sugestao daquele feirante.
Assirn, dariamos urn pouco rnais
de ccnfOrto aos feirantes e aqueles
que all vão adquirir as suas mer-
cadorias. E que se cuide logo do
abastecirnento da feira.

Mas, corno se ye, a confusäo é
grande. 0 Deputado Aquiles Diniz
diz que doou o terreno, mas não
doou, vai doar. Certarnente, 0 ter-
reno serã cedido por ernpréstimo
corn a pagarnento de . aluguel, pois
o seu proprietário, naturalmente,
deve pagar bastante impôsto a
Prefeitura pela posse do mesrno.

o Sr. Governador do Estado
deve, tambérn, rnandar averiguar
as denUncias que estou fazendo
desta Tribuna corn relaco aos
veiculos da Secretaria do Abaste-
cirnento, utilizados em servicos
particulares, em propaganda elel-
toral já antecipada do Sr. Secre-
tãrio, no transporte de correligio-
narios seus, daqui para o interior
do Estado; na Capital as camio-
netas ficam a disposicão de seus
correligionãrios também.. Tenho
certeza de que o Sr. Governador
do Estado vai acertar em cheio nas
suas averiguaçôeS.

ada se faz na Secretaria
do Abastecirnento que possa re-
dundar ern proveito para a popu-
lacão, tanto da Capital, como do
interior. Varnos, pois, aguardar as
providências do Sr. Governador do
Estado. Dentro de poucos minutos,
irei ao Palácio procurar 0 Sr. Se-
cretárlo Murilo BadarO, para con-
versar corn S. Exa. a êsse respei-
to. P, preciso moralizar o servico
publico em Minas Gerais, que Os
Srs Deputados do PSD tanto en-
ticavam antes das eleicOes e sôbre
o qual era não se manifestam.
Varnos ver se conseguimos fazer
corn que se realize alguma colsa
nesse sentido. 	 - -
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o SR. PRESIDENTE - Corn a
palavra o Sr. Deputado Salim
Nacur.

o SR. SALIM NACUR - Sr. Pre-
sidente, Srs. Deputados.

Já tive oportunidade de vir a
esta Tribuna, para daqui abordar
o problema que se cria no Nordes-
te de Minas Gerais, corn a irninen-
.te e prOxima ameaça cia extincao
do ramal da Ex-Estrada de Ferro
Bahia-Minas.

Sr. Presidente, Srs. Deputados,
é muito fácil solucionar urn pro-
blerna passando-lhe a borracha
por dma e, naturairnente, êle del-
xarã, de existir. Mas, primeira-
mente, temse que saber se esta é

• a meihor solução para a coletivi-
dade. Acredito que, no caso pre-
sente, no caso da extincão da Es-
trada de Ferro Bahia-Minas, não
seja esta a solucão que virá real-
mente trazer beneficios para o Es-
tado de Minas, para o Estado da
Bahia e, mesmo, para o Estado do
Espirit Santo. Como é fácil che-
gar a esta Tribuna e criticar tao
sOmente o Govêrno, ou então
açontar Os seus erros, é que volto
a êste microfone a urn de levar
ao conhecimento de S. Exa., o Sr.
Ministro cia Viacão, que a região
percorrida pela Estrada de Fer.
ro Bahia-Minas, se bern aprovei-
tadas as condicoes de que dispöe
- e se bern administrada a fer-
rovia - poderá oferecer os meios
necessários a subsistêncja da re-
ferida Estrada.

Numa primeira análise, podemos
observar que o mal que aflige a-
quela estrada vern de ha rnuitos
anos e que urna de suas facetas é
deficiência administrativa. Este
mal ci, portanto, sanável, porque o
Govêrno tern crnclicöes e recur-
sos naz rnäo3 para dehelar a crie
administrativa daquela ferrovia.

hd outros msios, que passare-
mos a enuncrar. Inicialmente.
vamo3 falar sôbre o Pôrto de Ca-
ravelas. Sabemos que existe a res
peito do Pôrto cia Caravelas urn
estudo profundo relativo a prati-
cabilidade deste pôrto, sendo urn
dos rnelhores portos marItimos

brasileiros. Tern êle capacjdade
para receber navios de qualque
calado. Portanto é urn p6rt 0 f.
cilmente recuperável. Alérn cJmais, ci geôfisicamente, o pOrto de
mar que mais diretamente ou rnaiS
fäcilmente se pode ligar a Brasilia.
Hd de se convir que tern que se
preparar urn pOrto de mar de Mcii
iigação corn a Capital Federal. E
êste, segundo os entendidos, ë o
Pôrto de Caravelas.

A seguir, temos na região de
itamarandiba, Minas Gerais, ml-
ncirio de ferro de alto teor, salvo
engano, de urn teor de 60%.
pois, urn ferro econômicamente

explorãvel, porque a exploracão
dciste rnincirio dana condiçOes de
subsistcincia a Bahia-Minas. A Se-
guir, ternos as jazidas de calcáreo
no municipio de Poté; uma vasta
jazida econôm jcamente explorável
No municipio de Aracuai temos
urn rninério de cassiterita, também
econôrnicamente exploravel, além
de existir, na região, minério de
rnanganês, cuja exploração estã
na dependência de que o Govêrno
determine a sua prospecção, para
Se saber sObre a viabilidade de tal
empreendimento.

Deixand 0 de parte 0 problema
de rninério existente iia região,
encontramos, no Sul 1a Bahia,
urna colônia de japonêses que vem,
de uns tempos para cá, 

'
f azendo

iirna exploração cientifica do plan
tio de cOco. Já está prevista uma
safra de urn bilhão dêsse fruto.
Ist dana urn volume considerável
de carga para a Bahia-Minas.
Dêste modo, Os tcicnjcos da Rêde
Ferroviánia Federal ficariam aler-
tados para a praticabilidade da
rccuperação econOmica daquela
estrada. Aincla hd mais: na cida-
cle de TeOfilo Otoni, esta em vias
de conclusão 0 FrigorIfico Mucuri,
S/A.que serã naturairnente urn
srveciouro de bois. A via de con-
dução natural e mais barata, que
transportará o boi de Aracuai, de
Nanuque e Carlos Chagas - onde
existe a maior reserva de gado bo-
vino em Minas Gerais - é a fér-
rea.

PretendernoS lançar a idéia e
nieSmO articular-nos corn as au-
toridades, o Rotary Clube e 0
Lions Clube do Tedfilo OtOnii e ou-
trao cidades do Nordeste,de Minas,
para lançar urn convite aos estu-
diosos do pproblema do Nordes-
te de Minas, Sul da Bahia e Norte
do Espirito Santo.

Para isto, ja encaminhamos urn
Requerimento ao Sr. Secretánio do
Trabaiho, Deputado Euclides Cm-

tra, no sentido de que cue libere
urn funcionániO daquela Secreta-
na, Dr. Nelson de Figueredo, um.
estudioSo dos problernas do Vale
do Mucuri, homern realrnente in-
teressado no desenvolvimento da-
quela região, para quo êle, corn
seus conhecirnentos articule urn
congresso na cidade de TeOfilo
OtOni, congreSSo êsse quo visa ao
reaparelharnento daquela Estrada
de Ferro, a Bahia-Minas, no sen-
tido de que não seja ela urna pa.-
gina do passado na história das
ferrovias brasileiras mas, sin, que
seja ela urn marco da nova admi-
nistracão Federal que se inaugura
no Brasil.

- Näo havendo mais oradores
inscritos segue-se a

DISCUSSAO E voTAcAo DE
pRoPosIcOEs

0 SR. PR.ESIDENTE - Estão
abertas as inscricOes para a prO-
xima Reunião.

REDAçOES FINAlS

- A seguir, o Sr. Presidente
submete a discussão e votação Os
Pareceres de Redacão final dos
Projet-s n.°s 861, 3.157, 3.161, 3.435,
3.487, 3.483, 3.521 e 3.569, 05 quais
são aprovados, cada urn de sua
vez, sern debates.

A Sanção e a Prornulgacão.

REQTJTERIMENTO N.° 1.175

o SR . PRESIDENTE - Sôbre
a Mesa Requeriineflto n° 1.175, do
Sr. Deputado Cicero Dumont,. de
apoio ao voto distrital.

A Mesa vai dar proseguimento
a votacão do Requenirnento do Sr.
Deputado João Bosco, pedindo
adiamento cia discussão do citado
Requerirnent pelo prazo de 10
dias.

Em votacão 0 Requerimento do
Sr. Deputado João Bosco.

QIJESTAO DE ORDEM
0 SR. JOO BOSCO - Sr. Pre-

sidente, conforme pode constatar
V. Exa., não ha "quorum" par.a a
vcacão. Solicito a V. Exa. que de-
termine a chamada dos Srs. De-
putados.

CIMMADA
o SR. PRESIDENTE - A Mesa

"do plano" verifica que o nobre
Deputado tern razão e vai proce-
den a chamada dos Srs. Deputados.

Tern a palavra o Sr. Secretário
para fazen a chamada.

o SR. SECRETARIO - (Faz a
charnada)

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
cTnstata a presenca de 43 Srs. De-
putados e vai passar a votacão do
Requenirnento do nobre Deputado
João Bosco, de adiamento do Re-
querimento no 1.175, de autoria
do Deputado Cicero Dumont.

O SR. PRESIDENTE - Corn a
palavra o Sr. Waldorniro LObo.

o SR. WALDOMIRO LOBO -
Sr. Pnesidente e Srs. Deputados.

Cada vez mais me convenço de
que a rnaionia se engana nas suas
reflexöes sôbre a formação dos
partidos politicos, no Brasil. Ainda
agcna, corn prazer, ouvimoS 0 Sr.
Deputado José Maria Magalhães.
E quanto mais o ouco, rnais me
recordo da histOnia quo eu sempre
conto sôbre as lagartixas, quo an-
darn do parede em panede, mal se
importando corn a posicão, satis-
feitas, dede quo existam mosqui-
tos. Ora, no Partido em quo o Sr.
José Maria Magalhães pretende
ingressar, so funcionan, cue encon-
trarã também os Srs Carlos Mu-
rib, Pals de Almeida, Renato Aze-
redo, Tancredo Neves, Camilo No-
gueira cia Garna, corn Sirnäo cia
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Cunha e Celso Passos, Os da ex-
UDN, que Para là já VãO.

Tudo está assim Todos querern
evitar urn entrevero, corn 0 diz o
gaUcho, porém ninguém sabe de
que lado a briga val começar. Là
no Sul, Para isso, o gaUcho imita
ci argentjn. Ningum é original.
Aqui, corn isto, temos a história
do rOto falando do esfarrapado
O que acontece quando tüdos co-
meçarn a discutir a formaçao de
distritos. A verdade é que ninguém
tern região eleitoral definida.
Quando chegam as elei çöes, vemos
Os bairros encherem-se de carta-
zes, de todos os Deputadzjs, de to-dos Os Partidos, lutando por urn
votinho. Eu, por mim, fico aqui,
porém nao direnso cs votinhos
do interior. No dia em que eu per-
der eleicOes, quem vai perder é 0
POVO.

Vivo dos recursos de minha vi-
da artistica, do radio, da televisão,
das minhas composicöes e de ou-
tros trabaihos que faço, porque Os
Srs. Deputados, sabem que sempre
lutei Para conseguir alguma coisa.
Desta forma, a mim näo interes-
sam as criticas que possam fazer
contra mim. 	 -

0 povo é que deve votar no nome
d0 candidato e não em seu parti-
do, no nome do candidato que tra-
balhou em seu beneficio, que de-
monstrou ser honesto no cumpri-
ment0 do seu mandato. 2 sObre
istb que o povo precisa s-er escia-
recido, Para votar no homern e não
nos partidos, que ja não existem,
senão, na lembrança, principal-
mente dos Srs. Deputados, que es-
tao constantemente a citar 0 nome
de seus ex-partidos E preciso que
0 povo vote naquele que êle co.
nhece bern, naquele que ci de sua
simpatia, verificando o volume do
trabalho por êle feito, Para ver se
de fato ira trabaihar no futuro.
Porque Os Partidos, os dois exis-
tentes agora, certarnente não exis-
tirão mais depois das eleiçöes. Mis-
tura existe mesmo dos dois lados.
Não varnos apoutar nomes. 0 povo
sabe bern quais säo Os elementos

da Arena e do MDB e, naturalmen.
te, vai escoiher bern o seu candi-
dato. Nem sabemos ainda Para
onde varnos. Por enquanto, fico
corn aqu;êles que desejam a insti-
tuicão do voto distrital, pois isto é
que está certo: o Deputado deve
ter urn distrito a representar nes-
ta Casa

O SR. PRESIDENTE - Corn a
palavra, Para encaininhar a vota-
cão, o Sr. Deputado Manoel Costa.

O SR. MANOEL COSTA Sr.
Presidente, Srs. Deputados.

A Casa já conhece 0 flosso pen-
samento corn referência ao voto
distrital. Porérn, outro motivo traz_
me, nesta hora, a esta Tribuna: e
que, Sr. Presidente, comemora a
TV-Globo, no dia de hoje, o seu
prirneiro aniversárjo e não pode-
na esta Casa deixar de manifes.
tar-se, deixar de trazer, nesta ho-
ra, as suas congratulaçöes corn
uma TV-Emissôra de real inipor-
tância Para a dernocracia e Para
a nacionaljdade brasileira.

E por isto, Sr. Presidente, que
desejamos encaminhar a Mesa urn
Requerirnent 0 pedindo se consigne,
na Ata de nossos trabalhos, urn
v oto de congratulacoes, pela pas-
sagern do 10 Aniverslário da TV-
Globo, e que, do pronuncianento
desta Casa, se dê conhecimeitto a
Direção dessa Emissôra.

REQUERIMENTO

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

O Deputado que êste subscreve,
na forma Regimental, requer seja
consignado, em Ata de nossos tra
baihos, urn voto de congratulaçöes,
pela passagem do 10 aniversário
cia TV-Globo.

Do pronunciamento da Casa
pede que seja dado conhecimento
a mesma.

(a) Manoel Costa, Lider do Go-
vêrno.

- Publicar.
Justificativa - Este prirneiro

aniversàrio da TV-Globo trans- I

cende do âmbito das emprêsas di-
rigidas pelo dinâmico hornern de
imprensa que é o Sr. Roberto Ma-
rinhO Para transforinar-se numa
grande festa cia nacionalidade.
Realmente, os veiculos de informa-
Ca) a divulgação itgados as organi-
zaçOes 0 GLOBO tern sido, ao ion-
go dos Ultirnos abs da história po-
Utica do Brasil, Os arautos mais
sinceros e autênticos das causas
que interessam a comunicade hu-
inana mais significativa cia Ainci-
rica Latina. Não ha lembranca de
uma campanha civica ou de uma
jornada de salvaçào das institui-
çOes que não tenha contado corn 0
valioso patrocinio de "0 Globo", 0
jornal de maior penetração no ter-
ritOrio nacional ou, mais recente-
mente, da Radio Globo e da TV-
-Globo. Sirva de exemplo dessa
linha de permanente fidelidade
aos princIpios democráticos e de-
cisiva participaçäo de '0 Globo"
na luta pela redemocratização do
Pais, que se cristalizou no vitorioso
movimento revolucionário de 1964,
e o seu desinteressado esfôrco Para
var afastado de urns, vez por tOdos
o perigo de uma infiltraçäo co-
munista, capaz de comprometer
irremecliavelmente os foros de ci-
vilizacäo e cultura da maior na-
cão católica do mundo.

No caso da TV-Globo, aliam-se a
êsses fatôres de prestigio junto a
opiniã) pUblica, urna linha de pro-
grarnas inspirada nos mais sadios
principios a que jà se reflete so-
bre a prograrnação de outras tele-
emissoras brasileiras, levando-as- a
adotar padrOes de comportamento
moral ajustados a dignidade da
farnilia brasile-ira e a observância
das mais rnodernas normas técni-
cas, uma e outra meta inspiradas
no proOstto de oferecer aos brasi-
leiros näo apenas mais urn veiculo
de inforrnacão e entretenirnento,
mas urn instrurnento de cultura e
educacão das rnassas.

For todos êsses motivos. Sr. Pre-
sidente a Srs. Deputados, requeiro
a Mesa, ouvido 0 Plenário, que Se
mande inserir nos Anais desta au-
gusta Assernhlia urn voto de con-

gratulacOes c:m o jornalista Ro-
berto Marinho e OS diretores e
funcionários da TV-Globo, por rno-
tivo do transicurso do primeiro
aniversCri-o de fundacao cia tele-
emiss5ra carioca, a par corn Os
nossos desejos de que as Organi-
zacOes do 0 GLOBO prossigam ca-
da vez mais identificadas corn os
ouperiores interêsses do povo bra-
sileiro, na mesma linha de pensa-
mento d inolvidável jornalista
Irineu Marinho.

E estarnos certos de que, Sr. Pre.-
sidente, a Casa, manifestando-se
nesta hora, nesta efeméride, farã
apenas uma rnedida de justica.

o SR. PRESIDENTE - Corn a
palavra 0 Sr. José de Castro.

0 SR. JOSE DE CASTRO - Sr.
Presidente e Srs. Deputados.

Cumpro o rneu dever, de filiado
ao MDB, - e, portanto, totalmen-
te em desacôrdo corn a proposicão
do Sr. Deputado Cicero Dumont
- cia ocupar esta Tribuna no en-
caminhamento de votacao do Re-
querimento de autoria do Deputa-
do João Bosco.

E se digo que cumpro corn o meu
dever, é, exatarnente, porque esta
Casa ja conhece o nosso pronun-
ciarnento, frontairnente contrãrio
a adoco do Voto Distrital. Mas
volto a Tribuna Para defender tese
que esuosei anteriormente de que
éste Requerirnento tern graves in-
cnveniências e que esta Casa não
se deveria manifestar, nem contra
nem a favor desta questão, por
trés motivos que consideramos ele-
vados a qualificados:

0 primeiro dêles é que o Con-
gi-esso Nacional não examina a
matéria, nern por projeto de Lei de
qualquer de seus membros, nem
por Mensagern oriunda do Poder
Executivo. Ora, a Assembléia de
Minas Gerai5 quer manifestar-se
sObre assunto qua não é da sua
cornpetência antes que, sôbre 0
mesm-?, se manifesto o Congresso
Nacional. Isto näo enobrece as
tradiçOes desta Casa, êste nã0 é,
sequer, urn argumento nôvo, ori-
ginal, seq uer revela talento ou
irnaginaçäo. Isso, enfim, se resu-
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me apenas na precipitacão de al-
guns dos Srs. Deputados, corn o
respeito que Ihes devemos, de che-
gar as urnas antes do eleitor por-
que, se possivel fôsse, gostariarn de
chegar as urnas, sern eleitor ne-
nhum. Tôda gente, hoje, deseja
ser eleito, scm votacão . Se se pu-
desse perquirir a consciência dos
Srs. Deputadcs desta Casa e de
outras Assembléias Legislativas do
Pais e do Congresso Nacional, pare
vergonha e para tédio nosso, mui-
tos dêles queriam ter prorrogados
os seus prOprios mandatos. Não
faco nenhuma afirmação graciosa
ou leviana, não a faco apenas para
desafiar ou para provocar, nem é
necessário que possuamos dons ad-
vinhatOrios para submetê-la it con-
sideracao da Casa e do povo mi-
neiro. Portanti, o tempo, que é
inflexivel, nos dirá sle a tese de
prorrogaç.o de mandatos não su-
cederá a da eleicão por distrito.
Muito bern. 0 Partido de Oposi-
çäo apenas reparte corn o Povo
Os seus sofrimentos e as suas es-
perancas, ao contrário daquele
Partido, cujos n-iembros se ju'n-
tani, se aglomerarn para tentar
dividir favores oficlais, para ten-
tar beneficiar-se do Govêrno, para
tentar ajudar, auxiliar, corroborar
teses do Govêrno, que So antipo-
vo, antipopulares. Näo tern mi-
portância que os elernentos que
concco cerram fileiras Se origi-
nam da UDN, do PSD, ou do PTB.
o que é importante é que êsses
elementos se juntem em tOrno de
uma bandeira, não em tomb de
enipregos e cargos.

0 MDB propugna, fundamen-
talmente, pela realizacao de elei-
cöes livres, propugna pela "cas-
sacão" de mandatos pelo povo e
entende que so o povo deve e pode
"cassar" mandatos e que esta
oportunidade ninguém ihe pode
tirar. Entende mais 0 MDB, Srs.
Deputados, que o fundamental na
sociedade é a pessoa humana e
que não ha sociedade juridicarnen-
te organizada que possa viver scm
a liberdade, que e o seu esteio, a
sua causa e, também, o seu objeti-

vo. Em linhas gerais, sem necessj-
dade de nos rebuscarmos corn fun_
darnentos de eociologia politica,
para fazer urn born discurso, ist0
0 o que o povo entende e compreen
de. A ninguém, nesta Nacão, em
sã consciência será dado confun-
dir ARENA corn MDB. Primeiro,
porque seria confundir-se o povo
corn o antipovo, seria confundir-se
aquêles que se colocam numa po-
sicão de sacrificios fla d e f e s a
dos ideals mais altos, imorredou-
ros, corn aquêles que Se agarrarn
àc posicOes gcvernarnentais tran-
sitOrias e a elas se dedicam - corn
o devido respeito que devemos aos
Deputados ilustres e dignos que
participam do outro Partido
mas se agarram a transitoriedade
histOrica que o pals vive neste ins-
tante para, aqui, colocados corn o
voto do povo, receberem essa ar-
ma e a virarem contra o prOprio
povo. Ora, evidOntemente, que
aquêles que propugnarn por elei-
çöes diretas, pela prorrogacão de
mandatcs, pela manifestacão par-
cial do povo - porque não podern
impedir tôda manifestação, como
no caso da eleicão por distrito -
não p:dem, nas prOximas eleicäes
- Se as houver - merecer a con-
fiança do povo, porque 0 POVO
os mandou a estas casas legisla-
tivas para Os representar para Se-
rem ftOis mandatOrios, para :aqui
dizerem o que o povo sente, o que
o povo pretende e quer. Mas, ocu-
par esta Tribuna corn votos em
nome do povo para aqui defender
teses que 0 POVO não quer e não
admite, 0 traicão ao mandato, 0 in-
fidel.idade a causa que, aqui, nesta
Casa, juramos defender, que 0 a
Constituição.

Enfim, Srs. Deputados, quer por
eleição distrital, quer por tôdas as
outras teses antipopulares que
combatemos, o MDB coloca-se em
posicão completamente diversa da
ARENA. Não tern, não pode ter,
nem a titulo de cornparacão, am-
da que venha elvado de chaco-
tas, de mofa, do riso fácil e 1fl
consequente, ainda que venha cer-
cado por motivos outros clue a al-

guns, que flão conhecem a reali-
dade, podem passar despercebi-
dos. Mas, no fundo, no seu ârnago,
os motivos serão fàcilmente en-
contrados, porque não é fácil, ab-
solutarneflte, nesta conjuntura, fi-
liar-Se ao MDB. E a prova e tao
exubeiante que 0 MDB, nesta Ca-
sa, ainda hoje, não tern mais que
mela düzia de Deputados. Mais de
60 Srs. DeputadoS. filiam-se ao
partido do Govërno, no entanto,
diz o Sr. Deputado Waldomiro LO-
bo que urn e cutro são a mesma
coisa. Não, Srs. Deputados, Os Dc-
putados do MDB, nesta Tribuna,
estão na mesma tese, na mesma
liriha de conduta, esposando Os
mesmos argumentos e levantando
a niesma bandeira. Ao contrário,
desfilarn cs Deputados da ARENA,
por e S t a Tribuna, e ninguém
se entende, cada urn diverge do
outro, brigam entre si e ate hoje
não chegararn a conciusão algu-
ma. Feito o diretOrio da ARENA,
c.,nstituido 0 seu gabinete execli-
tivo, amnda hoje na Caa existern
as bancadas da ex-UDN, do ex-
PSD, do ex-PR e sequer existe a
bancada da ARENA, embora a
ARENA tenha mais de 60 Deputa-
dos. E tern todos os requisitos le-
gals. Isto basta para entrar em
movirnento e, no entanto, não o
faz porque, queren do agradar ao
Govêrno, não tern coragem de en-
trar de corpo aberto na arapuca
que o Govêrno ihe armou.

0 SR. PRESIDENTE - Tern a
palavra, para encaniinhar o reque-
rimento do Sr João Eoso, o Sr.
Deputado Carlos Megale.

0 SR. CARLOS MEGALE - Sr.
Presidente, Srs. Deputados.

E born lernbrarrnos uma vez mais
que a desunião e o ódio entre pes-
Soas pertencentes a uma mesma
civilização trazern jnelutävelrnente,
a destruicão a uns e outros. Se
revolvermos as páginas da histO-
na, varnos encontrar que a rivali-
dade entre Esparta e Atenas en-
tregou a Grécia it tutela de Felipe
e Alexandre. Contudo é nobre e
dignificante, nos regimes democrd-
ticos, a manifstação livre daquele

povo. Os debates, que tern sido
travados nesta tnibuna, ja ha al-
guns dias, em tomb da votacão
por distrito ou não, está realrnen-
te apaixonando a Casa. Já me
manifestei e o I aco novarnente.
Sou contra o voto distrital. A
mim me parece que êle é menos
democrático, que o povo nêle não
se manifesta livremente, corno 0
deseo de todos o fazerem, de
modo que r e i t e r o e ratifico
P. minha opinião, expendida ha
alguns dias desta Tribuna, sern
querer Oar licOes a quern quer que
seja; acho que urna coisa é preci-
so fazer nesta Triburia. Não de.
vemos deoer a debates pessoais,
não devemos acusar a êstes ou
aquêles que se filiam ao voto dis-
tnital ou não. Não devemos dizer
que êles assim procedern por inte-
messes pessoais. Acredito que cada
urn defenda urn ideal, que cada
urn esteja certo de que o seu ponto
de vista é o que rnais interessa as
instituiçOeS, e o que mais interes-
sa ao noaso povo. Fora daI, acre-
dito, nenhuni Deputado viria a
esta Tribuna debater tao magno
problerna.

:Mas, Sr. Presidente e Srs. De-
putados, o conceito já ernitido por
mirn aqui, quando encaminhei urn
Requerimento neste sentido, é que
pouco importa que estejamos a
favor ou não do voto distrital.
o que é preciso é que, nesta qua-
dra dificil, todos estejamos unidos,
porque a Naqão estd passando por
urna grave crise. preciso clue,
nas horas de angüstia, todos nOS
estejarnos unidos em tOmb do po-
vo, porque povo não é êste amon-
toado das grandes cidades, POVO é
aquêle que, no interior, sofre; é a-
quOle que não tern assistência me-
dica, não tern o que vestir, nao
tern remédios para curar seus ma-
les. São aquelasi pobres lavadeiras
que, no murmurar daqueles rega-
tos, batem de manhã it noite a
roupinha dos alunos da escola
normal ou do ginOsio para ganhar
o pão de cada dia a firn de SUS-.
tentar os seus fillios.

Povo 0 aquéle que labuta, de

F-I
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mãos calosas e pes descalços e ca-
misas arregacadas, enfrentando
tôdas as intempries, sem ho rárjo
para o trabaiho, sem horário para
refeição e sern tempo, sequer, pa-
ra cuidar de seus flihos. Ete é
que é o povo, Senhores. Não somas
nOs que vivernos nas capitais, que,
bern ou mal, ainda podemos assjs-
tir aos nossos jogos do futebol;
que, bern ou mal, frequentarnos tea.
tros; temos, enfim, hospitals para
nos amparar pertencemos a ins-
titutos e, nas horas dificeis, re-
corremos a êles. Mas o povo que
nos) deu o voto, que trabalha, que
enche as cofres püblicos corn o dl-
nheiro do seu suor, resultado do
produto de sua lavoura, êste sirn,
está no abandono. Não importa,
Pais, que o voto seja distrital ou
flão. 0 que importa e que nesta
hora tenharnos eompreensão devi-
da das dificuldades par que passa
a Pãtria; das dificuldades par que
passa o nosso povo. Al então es-
tarernos redirnidos de todo e qual-
quer pecado que porventura te-
nhamos praticado e poderemos
erguer a fronte e olharmos, corn
tôda independência, o sol que nas
tardes sangrentas se poe acirna das
nossas montanhas. Fora dal, temos
conta a ajustar corn o povo. As dis.
cussOes que aqui Se travam, ne-
nhurn de nOs deve ignorar, são acorn-
parihadas pelo povo que está atento
A atuaçao de cacla urn de ncis. Não
importa se muitos que se dizem ho-
je revolucjondrjos e não o foram, e
que se tiverem oportunidade de,
arnanhã, derrubar o atual Govêr-
no, o farão; são sempre ccmo a-
quela tribo que, quando o sol se
levanta, fazem reverência a êle
mas, quando êle Se esconde no
poente, viram-ihe as costas. Não
iniporta iss; a hora não é de re-
caiques. A hora é de olharmos 0
preSente para prepararmos o fu-
turo. 	 -

Naquilo que me diz respeito, nas
horas dificeis - e a Casa é tes-
temunha - sempre me bati con-
tra o Govêrno passado, não me ar-
rependo de t6-lo feito; fã-lo-ei no_
vamente, como ja o Liz par vãrias

v:êzes, inclusive na minha mocida..
de que j á vai bern distante, corn-
batendo governos dos quals divir-
jo. A verdacle é que 0 Brash es-
tã atravessando horas difIceis; as
homens não Se entendem, elvis e
militares; criancas e velhos; sa-
cerdotes e não sacerdotes No haurn entendimento, não ha urn en-
trosamento da coletivjdade brasj-
leira, nesta hora em que a Pátria
reclama sacrif jcjos e renüncia det ,--dos nOs

Não importa a nossa manifesta
cao, a favor ou não, do voto dis-
trital; não importa que a Câmara
Federal, amanhã, aprove 0 Voto
distrital; o que importa e que nos
lembi-ernos - corno ja o fiz desta
Tribuna, e aproveito novamente
para faze-b, sem que nisso vã
qualquer critica ao atual Govêrno,
sem que nisso vá qualquer conde-
nação ao homem quedirige, nesta
hora, o Estado de Minas Gerai -
das verbas dadas pelos Srs. Depu -
tados aos hospitals, as casas de
São Vicente de Paulo, as cantinas
escolares porque, no interior, de
modo geral, o povo vive dêsse di-
nheiro. E êsse não tern sido page.
Faca-se isto, ajudese 0 povo por-
que o povo nada quer d 0 Govérno,
nã0 quer so antepor a quern c'ue
quer que seja a não ser quando
provocado.

Faco votos ardentes a Deus pa-
ra clue arnpare o Pals neste hora
clifichl e que todos nOs, a favor ou
contra o distrito, encontraremos o
divisor comum, a fim de que pos-
samos levar nossa gente e nossa
Pãtria a urn futuro seguro e feliz.

QUESTAO DE ORDEM
0 SR. DALTON CANABRAVA -

Sr. Presidente, como V. Exa. po-
de verificar não ha nürnero regi-
mental para a continuaçã 0 dos
nossos traballoos. Peço a V. Exa.
cleterminar a verificaçao do "quo-
rum".

CHAMADA
0 SR. PRESIDENTE - A Mesa,

atendendo a Questão de Orden

suscitada pelo Sr. Deputado Dal-
ton Canabrava, determina ao Sr.
Secretário proceder it chamada
dog Srs. Deputados.

Designo para Secretário "ad-
hoc" o Sr. Waldomiro Lôbo.

0 SR. SECRETARIO - (Faz a
chamada, a qual deixam do res-
ponder as Srs.):

Ledo Borges - Mario Hugo La-
deira - João Navarro - Reny Ra-
bello - Pinto Coelho -. Anuar. Fares
- Alvaro Sales - Anibal Teixeira -
Artur Fagundes - Athos Vieira de
Andrade - Augusta Zenun - Ba-
tista Miranda - Carlos Eloy - Da-
niel de Barros - Dermeval Pimen-
ta Filho - Expedito Tavares - Flo-
rivaldo Dias - Games Moreira -
Hermelindo Paixão - Homero San-
tos - Hugo Castelo Branco - Ibra-
him Abi-Ackel - Jairo Magalhães
- Jarbas Medeiros - Jorge Vargas
- João Luiz de Carvaiho - José
Augusta - José Boteiho - José Luiz
Baccarini - Lourival Brasil - Lu-
cio do Sousa Cruz - Luiz Junquei-
ra - Manoel Costa - Maria Pena -
Marta Nair Monteiro - Orlando
Andrade - Otelino Sol - Paulino
Cicero - Pires da Luz - Raymundo
Albergaria - Raul Fernandes - Sa-
lim Nacur - Sebatião Anastácio -
Sette de Barros - Sinval Boaven-
tura - Souza e Silva - Ulysses Es-
cobar - Vaidir Melgaco - Waldir
Morato - Walthcn Goulart - Wil-
son Modesto - Wilson do Paiva e
Wilson Tanirre.

0 SR. PRESIDENTE -,- Estão
presentes 29 Senhores Deputados.
Ha nümero para votacão do Re-
querimento.

Em votação o Requerirnento do
Sr. Deputado João Bosco.

QUESTOES DE ORDEM

0 SR. JOAO BOSCO - Sr. Presi-
dente, o Regirnento Interno da Ca-
sa, no § 20 do art . 16, deterrnina
que, para a major pompa 0 soleni-
dade dos nossos trabalhos, a Mesa
esteja composta durante a reali-
zacão dos mesmos.

Ha pouccs instantes, verificava,
Sr. Presidente, que a Mesa não

estava composta. E prociso que
se realce quo foi sábio o legisla-
dor ao incluir no Regimento In-
terno tal medida, pois o Poder Le-
gisiativo precisa de rnajestade na
sua apresentacão.

0 § 19 do mesrn 0 artigo, admi-
tindo a hipOtese do ausência de
alguns titulares da Mesa, determi..
na que, nestes casos, o Sr. Presi-
dente convoque Secretãrios "ad-
hoc", escoihidos entre as Srs. De-
putados.

O motivo que me levou a levan-
tar esta Questão de Ordern, Sr.
Presidente, foi justarnente a falta
da cornposicãJ da Mesa que, par
imediata providência do V. Exa.,
neste instante, ja se acha inteira-
mente composta. Quoro solicitar
ainda a V. Exa., Sr. Presidente,
que doravante, ate o término de
nossos trabaihos e perrnanente-
mente, so faca observar êste arti-
go do Regimento.

O SR. PRESIDENTE - 0 Sr.
Deputado João Bosco levantou
urna questão de ordem a quo S.
Exa - mesrna respondeu -

0 SR. JOSE' MARIA MA
GAL HAES - Sr. Presidente,
fol onviada a esta Casa a Men-
sagem do Sr. Governador do
Estado criando novos nlveis para
as funcionãrios universitários do
Estado. Lamentàvelrnente, S. Exa,
o Sr. Governador do Estado, vetou
o proj eto aprovado per esta Casa,
inclusive corn Us votos da bancada
da ARENA, vale dizer, corn as vo-
tos dos Deputados do Govêrno.
Mas, corno questão de ordorn, ape-
nas faco urn apêlo para quo o Sr.
Lider do Govêrno, o nobre Doputa
do Manoel Costa, cuja atitude nesta
Casa sempre foi do comproonsão,
olicite ao Sr. Governador do Es-

tado quo cumpra a sua palavra
corn a Associacão Médica, p015 que
S. Exa., através do Socretário da
Administracao, prometou aquola
Associacão quo mandaria o Proj e-
to, contendo na Mensagern o pe-
dido do tramitação corn 30 dias do
prazo, do acôrdo corn o Ato Insti-
tucional n9 2. S. Exa. assim não
procedeu, quando envhou a Men-
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sagem. 0 Projeto, então, terá que
ser aprovado corn 45 dias de tra-
rnitacão, mais 10 de prazo Para a
sancão, mais 2 meses prejudicados,
porque o proj eto anterior tinha
efeito retroativo Para fevereiro, e
mais 90 dias de prazo Para a vi-
gência do Proj eto atual dará ao
Govérno, corn estas manobras, 8
meses de protelação na solucão do
problema dos nIveis universitdrios.
Daqui a 8 meses, V. Exa. poderá
fazer urn juiz, o aurnento ja será
irrisório, continuando a ëurva in-
flacionária, tal como se encontra.

Portanto, faco urn apêlo ao no-
bre Lider do Govêrno, Para que 0
Sr. Governador não comece sua
gestão, faltando corn uma classe
que merece tôda a sua considera-
ção e que êle procure corrigir 0
lapso c.metido, mandando a Casa
a Mensagem, através do Sr. Li-
der do Govêrno, que crescerá am-
da mais em nosso conceito e em
nossa confiança, trazendo, tarn-
bern, a certeza da seriedade e do
empenho do Govêrno, em resolver
Os aflitivos problernas da hora
presente.

O SR. PRESIDENTE - A ques-
tao de ordem do nobre Deputado
José Maria Magalhães não se di-
rige a Mesa, mas, sirn, ao nobre
Lider do Govêrno.

o SR. MANOEL COSTA
- Sr. Presidente, a c a b o de
ouvir o apêlo formulado pelo
Deputado José Maria Magalhães.
Não sO o apêlo de S. Exa. mas o
de qualquer outro colega merece
a methor atencão de nossa parte
Levarei ao Sr. Governador do Es-
tado e ao Sr. Secretário de Admi-
nistração o apêlo feito, Para que
se encontre a solução desejada
pelo nobre Deputado.

O SR. PRESIDE NTE - Não h.
Questão de Ordem a resolver.

Tern a palavra 0 Sr. Deputado
Geraldo Quintão, Para encami-
nhar a vtação.

O SR. GERALDO QUINTAO -
Sr. Presidente, Srs. Deputados.

Quando retirarnos da pauta 0
nosso Requerirnento, em quo pe-
cliamos ç adiamento de votaão

do Requerimento do Sr. Deputado
Cicero Dumont, na realidade, jul
gávamos que esta Casa estava ca-
pacitada Para pronunciar-se corn
referência ao Requerimento daque
le nobre colega.

No entanto, irnediatamente, a
nobre Deputado João Bosco en-
trou corn outro Requerimento, ale.
gando, corn .motivacão fundamen -
tada, que não procediarn nossas
alegacöes de estar a Casa sufici-.
entemente instruida, suficiente-
mente esciarecida Para pronun-.
ciar o seu veredito . Por esta ra-
zão S. Exa. apresentou nôvo Re-
querimento de adiarnento . Hoje,
eu concordo, em parte, corn o no-
bre autor do Requerimento de
adiarnento, porque vários Deputa-
dos se encontravam ausentes des-
te Plenário e não puderam ouvir,
nern apreciar as argurnentaçöes
aqui expendidas pelos Deputados
que são a favor e contra a repre-
sentacão distrital.

Dc fato, Sr. Presidente, a nossa
presença se faz necessária Para
dizer que a representacão distrital
não é uma representacão demo-
crática, não é urna representacão
que atende a vontade popular,
porque deixaremos de ser Deputa-
dos corn representacão em todo o
Estdo, Para sermos Deputados
por uma região, por urn distrito,
deputado distrital. Isto não signi-
fica representacão democrâtica,
representacão popular. 0 mais
importante é que 0 eleitor flãO
quer votar em determinado Depu-
tado, porque tern o seu candidato
e não quer ficar impedido de ele-
ger a candidato de sua preferên-
cia, aquele que êle julga que tern
as qualidades neeessárias Para re_
presentã-lo. 0 povo brasileiro jã
estd sofrendo muito de certo tem-
po Para cá. E agora, vem o nobre.
Deputado Cicero Dumont corn 0
propósito de tirar-lhe o direito de
escoiher, corn liberdade, Os seus
representantes a Assernbléia Le-
gislativa e a Câmara Federal.
Isto não é urna democracia; seria
uma ditadura disfarçada. Não que.
ro Uizer corn isto que Os partid-

rioS dêsSe sistema estejam erra-
dos. Mas, pode ser que existe urn
interésse subalterno, dirigmndo is-
to. Hoje mesrno ii que o Deputado
iyltimo de Carvalho, o pai, o defen
sor do distrito eleitoral, declar , ii
quO Csse processo nada mais oig-
nifica Para a ARENA, porque o po_
vo quer votar contra. 0 povo, mes-
mo de barriga vazia, gost,a de vo-
tar. Per isto, nãO podemos contra-
rid-10. Mas, tudo isto, Srs. Depu-
tados, é filho da "aiquimia" do no-
bre Deputado Ccero Dumont. Tab-
yes, S. Exa., na luta contra o Al-
kmim, tenha criado uma nova
aiqUimia, uma nova quimica no
seu laboratório, dentro da mani-
pulacãO corn que Ole estd tao acos.
tumado. Cicero Dumont é, sern
duvida alguma, urn dos Deputados
mais cultos e mais trabaihadores
desta Assembléla Mas, S. Exa.
deveria empregar a sua cultura e
a sua capacidade a bern do into-
rêsse do povo e não contra o povo.
V. Exa., Deputad Cicero Dumont,
quer tirar do povo Osse direito sa-
grado do escolher. Não precisamos
de novas sistemas eleitorais. Pre-
cisamos, sim, de lutar em favor
dêsse povo Para quo sofra menos
e tenha urn pouco rnais de allrnen_
tacão. Precisarnos, pois, trabaihar
Para o povo, porque êle não resis-
tirá se isto continuar.

2_a PARTE DA ORDEM DO DIA

0 SR. PRESIDENTE - Termi-
nado o prazo Para esta parte da
Reunião, a Mesa vai passar a 2_11
parte da Ordem do Dia, com dis-
cussã0 e votacão da matéria em
pauta.

Discussão do Projeto n° 3.581/66,
do Sr. Governador do Estado, 0
qual altera a redacão do parágra-
fo 20 do artigo 82 da Lei n° 3.214,
de 16 de outubro de 1964.

As CornissOes de Justiça, de Edu-
caçCo e de Finanças cpinam pela
aprovação do proj eto.

Está inscrito Para discutir o Pro-
jeto o Deputado Waldomiro Lôbo.

Tern a palavra o Sr. Deputado
Waldomiro Lôbo,

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

A Ccmissão de Finanças, Orça-
mento e Tomada de Contas cmi-
tiu parecer favorável ao Prjeto
ora em discussão, 3.581/66, e näo
seria eu que iria contrariar a pa-
recer da CJmissão. Por isso, voto
favorhvelmente co Prj eta.

Quero aproveitar a oportunidade
para responder ao Sr. Deputado
José de Castro par urna acusaçãO
que fez desta Tribuna, - acusação
esta entre aspas, porque nO.o quis
esciarecer bern ou, como se diz,
"dar nornes aos bois" - se alguns
Deputados - ou, antes, Deputados
que se filiaram a ARENA - embo-
ra não sabendo quais vão ficar na
ARENA ou no MDB, 0 fizeram Para
receber favor do Govêrrlo.

Gostaria de saber do nobre De-
putado José de Castro qual o fa-
vcr que o Deputado WaldomirO
LObo ja recebeu dos goverrios de
Minas Gerais! Nem do atual, nem
do Govêrno do grande Magalhães
Pinto, Bias Fortes, Milton Campos,
Juscelino Kubitschek. Quero que o
Deputado José de Castro me apon...
to urn sO favor quo o Deputado
que se encontra na Tribuna ja re-
cebeu de todos êstes governos;
porque 0 mnesmo desafio o Depu-
tado José de Castro nO.o poderá
fazer ao Deputado Waldomiro Lô-
bo, porque então eu you "lavar
roupa suja" aqui nesta Tribuna.

Tenho filho formado em enge-
nharia florestal. 0 Unico emprêgo
que teve, no Govêrno, foi de salá-
rio.minimo na Secretaria de Sad-
de, depcis quo fez urn concurSo
Para isso, scm a menor interferên-
cia de seu pai. Depois do formado
engenheiro fborestal, p a s s o u a
prestar servicos no Departarnento
Estadual de Florestas, naquelas
condicOes de modesto runcionario
da Secretaria do SaUde. Mas corn-
petência não ihe falta. Mudou o
Goyêrno e não apareceu ninguém
Para dar-ihe valor. Estou citando
o exemplo do rneu fibho porque
tenho filhas maiores também que
näo são funcionáriaS pübbicas,
nem federal, nern esta thnil p
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municipal. Meu filho foi Para a
Europa e, ha pouco tempo, procu-
rei o Secretário Murilo Badaró
dizendo que meu filho precisava
permanecer Inais tempo na Euro-
pa Para trazer maiores conheci-
mentos ao Brasil.

0 Secretárjo Murilo Badaró dis-
se-me que 0 Sr. Governador exi-
giu que alguma coisa viesse da
Europa Para que êle pudesse des-
pachar, favoràvelrnente. Pois bern!

Meu filho vai chegar amanhã,
corn sua espôsa, da Europa .- on-
de estêve na Suécia, Alemanha,
Itãlia, Franca, tendo feito urn bri_
lhante curs 0 em Portugal. Aqui
estã uma carta que veio da Suécia
Para êle e a qual passo a ler:
"Jagmastare
John Lindblom
Rankusva,gen 40
Kungsangen
Suécia

Coflvite
Tenho a honra de convidar a Sr.

e a Sra. Luis e Alcina Lôbo Para
trabaiharem na minha adminis-
traçao florestal sueca, cêrca de 3
meses no veräo de 1966.

As tarefas, principalmente serâo
silvicultura e utilizaçao florestal
como marcação das florestas Para
Os diversos tipos de exploraçao,
planejamento dos transportes e
medidas Para a regeneração.

Tenho uma boa colaboracão coin
as indüstrias e companhias sue-
cas e you organizar viagens de es-
tudos Para diferentes partes do
Pals. Também ha possibilidades
de assistir a excursôes e recursos
florestais sem custos c1speciais pa-
ra viagens etc.

Posso oferecer urn salário de
cêrca de 60 coroas Suecas por pes-
soa e dia de trabalho. Talvez haja
possibilidades obter urn salário es-
pecial durante as viwgens de estu.
dos.

Gostaria ver o Sr. Luis e Sra.
Alcina aqul em maio ou mais tar-
de, 1.9 de junho.

Bern vindo.
(a) John Lindblom,

VOpias para;

1) SIDA (Swedish International
Development Authority)

2) Sveriges Alimana Exportfore.
fling

3) Shogshogskolans Studentkar.
(GB: Autenticacão no verso; Cart.
Sousa Carmo, aos 25.4.66)".

E aqui, Srs. Deputados, estS.o
copias Para as grandes entidades
da Suécia, comunicand 0 êste con..
vite feito ao Engenheiro Florestal
Luis Misti Rosa Lôbo, que chega
depois de amanhã ao Rio de Ja-
neiro e que ainda não sabe desta
carta a êle endereçada, bern assim
que a Suécia está interessada em
seu concurso Pois bern! 0 Govér..
no do Estado par êle não se inte-
ressou. Mas é corn grande Orguiho
corn que eu mesmo me felicito,
hoje, par ter urn filho nesta situa_
cáo, ao qual urn Pals coma a Sue-
cia chama Para ter seu serviço e
que aqui não mereceu a minima
atenção do atual Govêrno, no pe-
dido do prOprio pal Para que êle
pudesse permanecer mais alguns
meses na Europa, adquirir mais
alguns conhecimentos Para admi..
nistrá-los a outros, aqui em Minas
Gerais.

Pois bern! 0 Sr. Deputado José
de Castro ficou contra mim quan-
do me bati, neste Tribuna, contra
o Govêrno do Sr. João Goulart,
contra o Sr. Sena,dar Ermirio de
Morais que haviam surripiado ml-
lhöes e milhôes de dOlares que
pertenciam a Escola Nacional de
Florestas. Fui ameaçado de expuL
são do PT.B. Mas não fai preciso
porque eu sal, pois me senti enver
gonhado de estar ao lado de elc-
mentos como êste Senador que fez
discursos brilhantes na Câmara e
diz pertencer ao MDB mas que
precisa saber que, dos dois laclos,
ha gente boa e gente ruim. Acre-
dito que, do outro lado, haja mui-
ta gente boa. Mas não vamos que-
rer fazer media, dizendo que tais
e tais pessoas querem proveitos do
Govérno. Eu jamais pedi favores
ao Govêrno e al estão, Para con-
firmar minhas palavras, as Depu-
tados da ex-UDN. Quando a Go-
vrnador Magalhães Pinto devia 4

minha e a outras entidades filan-
tr6pic .5 as dinheiroS das subven-
çSes, fui a S. Exa. e propus entre-
ar ao Govêrno tôdas as minhas

orgaflizacoes, de presente. Ma.s a
Sr. Governador não quis isto e
preferiU mandar pagar a que de-
via as instituiçöes. Agra deco, mais
urna vez, ao Sr. Governador Ma-
galhães Pinto par ter, pelo menos,
rnandado pagar as subvençöes que
devia. Devo dizer que, neste Go-
vêrno, ainda não foi pago urn tos-
tao sequer as pensôes, sanatOrios
e entidades que c:rnbatem a tu-
berCulose em Minas Gerais. N5,0
adianta dizer que sou do MDB ou
da ARENA, OU que sau do Parti-
do do Governador. Isto não tern
irnportãflcia. Não C isto que vai
me tirar a direito de reclarnar do
Sr. Governador, como hoje recla-
mei par telefone ao Sr. Seeretãrio
Murilo Badaró, pedindo-ihe provi-
dCncias neste sentido. Portanto a
Sr. Deputado José de Castro pre-
cisa medir bern as suas palavras.
Quero saber se êsses que falam em
povo pretendem fazer, fazem, ou
já uizeram algurna coisa Para êsse
povo. Na hora "H", na hora de fa-
zer media, so so ouve povo prã cC,
povo prC là, feito bola de pingue-
pangue. 0 voto distrital será born
Para mim. E aqui quo a povo me
conhece e aqui disputarei as elei-
çOes . Se a poyo de Bela Horizonte
não votar em rnim, perderà urn
Deputada que a ajuda. E Para fa-
lar de cabeca erguida, so mesmo
urn Deputado que trabaiha o pode
fazer. Quem quiser dizer que es-
tou mentindo, que procure o ml-
crof one e o faca. 0 nabre Deputa-
do José de Castro errou ao dizer
quo aquêles que pretendem entrar
Para a ARENA tomararn esta de-
cisão porque jam receber favores
do Govêrno. Eu faça favores ao
Govêrno pais e dever dCle cuidar
dos cidadãos doentes de Minas Ge-
rais. Os particulares ficam em
pensOes sanatoriais. Uns dizem
que estas pensôes não prestam,
que são urn mal necessário, mas,
se não houvesse essas pensôes, on-
e iriarn ficar Os doentes?

Disseram que o D e Pu t a d o
eleito conseguia votos porque ti-
nha dinheiro. Dizem que agora no
municipio em que disputar Cle
ganharà porque terC dinheiro. Dc
qualquer mod, a dinheiro influirá,
entào. Dizer que o Deputado elei.
t.o par Belo Horizonte não poderã
representar a povo de Minas Ge-
rais não e ccncebivel, porque, en-
t5,0, a Deputada, quanda o Go-
vêrno quer fazer urna norneacSO
Para qualquer clistrito, Cie logo diz
quo Para ali não C possivel, pois
quem manda naquela localidade é
êle. Na hora das nomeaçCes, que-
rem a distrito e a seu municipio,
mas, na hora da votacão, querem
as votos dos outros municipios,
também. Eu trabalho Para tados
as municipios de Minas Gerais,
não sO Para Bela Horizonte, onde
tenho maioria do votacãO. Dizer-se
que sOmente as privilegiados ga-
nharão as eleiçöes é boato.

A insinuação do Sr. Deputado
José do Castro a mim não atinge.
Como exemplo, citei a caso do meu
filho. Lutei Para que êle conse-
guisse uma boa colocaçãa no nosSO.
Estado , no entanto, Portugal o
chamau e là estêve durante oito
meses prestando serviço. Mas, aqul
no Estado, êle nada pôde conse-
guir, porque é filho do Deputado
Waldomiro Lôbo e o lugar no De-
partamento Estadual de FlorestaS
tern que ser dado a alguém que
não seja nem amigo, nemn corthe-
cido, nem correligionCrio dêsse
Deputado. Tern que ser alguem
que tenha trabaihado Para a cam-
panha do Sr. Israel Pinheiro,
ainda que não tenha compe-
tCncia. Foi 0 pai do Sr. Israel
Pinheiro quern lutou pelas nossas
florestas. Par quo o filho, .agora,
não ihe segue a exemplo? Mas,
não! Os postos-chaves devern ser
entregues a politicos, como aeon-
tece corn a Secretaria do Abaste-
cimento.

0 povo que aqui comparece sabe
que estarnos corn a razão. Entpre-
gos bans não são Para aqueles que
tern competência, Para aquOles que
de fato precisarn.. Trabalhador ri5.q
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ë sômente aquele que pega na en-
xada, no machado ou na foice; Os
que trabaiham nas fábricas, nos es-
critOrios, funcionários püblicos, corn
saldrios de fome, são tambdm tra.
baihadores; Os Srs. Deputados que
vão as Comissöes e que muitas ye-
zes não vêm it Tribuna tambérn tra-
baiham, e o povo pensa que êles
nada fazem nesta Casa.

(0 Sr. Presidente faz soar os
timpanos).

Sr. Presidente, V. Exa. estã
advertindome sôbre o tempo? Pa-
rece-me que me concedeu a pala-
vra para discussão.

o SR. PRESIDENTE - A Mesa
informa ao nobre Deputado que
se trata de urn projeto de origern
governainental; a Mesa está apli-
cando o Regimento Interno da CS.-
mara dos Deputados como subsi-
diário. Assim sendo, o tempo dos
oradores fica reduzido para vinte
mlnutos.

V. Exa. tern, portanto, dois mi-
nutos para concluir.

o SR. WALDOMIRO LôBO
Fica aqul 0 rneu protesto pelas

insinuaçöes maldosas do Sr. José
de Castro. Não tern razão de ser.
Do meu lado, eu prvei. Gostaria
que o Govêrno de Minas tomasse
conhecimento e produrasse cob-
car, nas suas Secretarias, homens
competentes e, nos Departamen-
tos, também, a mesma coisa, para
que aquêles que 0 elegeram vejani
que, de fato, S. Exa. estava bern
intencionado. S. Exa. tern corn-
petência e quer fazer algo provei-
toso para Ivilnas. Mas, de conti-
nuar apenas corn poiltica, protegen.
do seus crreligionários, as coisas
ficarã0 cada vez piores e, talvez, o
atual Govêrno não chegue ao fim
do seu rnandato.

0 SR. PRESIDENTE - Em dis-
cussão o Projeto no 3.581/66. do
Sr. Governador do Estado. Não ha
mais oradores inscritos. Encerro
a sua discussão.

A Mesa não submete a votos 0
Projeto, porque já foi constatada
a inexistência de "quorum" para
vctação,

Em discussão o Projeto n 3.592
/66, do Sr. Governador do Estado,
o qual cria Ginásio Estadual na
cidade de S ,,-to Sebastião do Paraj-
so . As C missães de Justica, de
Educacão e de Financas opjnam
pela aprovacão do Proj eto.

Em discussão o Projeto. Não ha
oradores inscritos. Encerro a dis..
cussão.

2.a discussão do Projeto n° 3.503
/66 ( .Resolucao), da Comissão de
Justiça, 0 qual aprova térmos de
rescisã 0 e de nôvo Convênio fir-
mados entre o Govêrno do Estado
e a Funclacão Servico Especial de
Sadde Püblica. - A Comissão de
Saüde Püblica perdeu o prazo re-
gimental para emitir parecer.

A Comissão de Finanças opina
pela aprovacão do Proj eto, nos
têrmos em que se encontra redi-
gido.

QUESTAO DE ORDEM

O SR. JOAO BOSCO - Sr.
Presidente, verifica-se que näo
existe nürnero tarnbém para a dis-
dussão, motivo pelo qual solicito
de V. Exa. encerrar a presente
Reunião.

ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE -
Em virtude da falta do "quo-

rum", verificada em recente cha-
mada, a Mesa encerra a Reunião
e convoca Os Srs. Deput'ados para
a Ordinária de amanhã, dia 27, a
hora regimental, corn a seguinte

ORDEM DO DIA

27-4-66
l .a Parte

Das 14 as 15 horas:
Leitura e aprovacão da Ata.
Expediente, inclusive leitura e

apresentação de pareceres, proje-
tos, comunicaçôes, requerimentos e
indicacöes.

Ds is as 16 horas:
Discussão e votacão de parece-

res, requerimentos, comunicacSes e
IndicaçSes,
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pisCUSsao e votacão de redacöes
finals.

2a Parte
Das 16 as 18 horas:
Votacão, eni discussão ünica, do

projeto n° 3.581/66, do Sr. Gover-
nador do Estado, o qual altera a
redacão do parágrafo 2 0 do artigo
82, da Lei no 3.214, de 16 de outu-
bro de 1964.

Votacão, em discussão ünica, do
projeto nv 3.592/66, do Sr. Gover-
nador do Estado, o qual cria Gi-
násio Estadual na cidade de São
.Sebastião do Paraiso.

2.a discussão do Projeto n° 3.489
/65, do Sr. Governador do Estado,
O qual eria 0 Curso Secundário de
29 ciclo no Coldgio Normal Oficial
de Betim.

3. a discussão do Projeto n o 3.480
/65, do Sr. Governador do Estado,
o qual cria Gindsio Industrial Es-
tadual na cidade de Itaüna.

3. 11 discussão do Projeto n° 3.481
/65, do Sr. Governador do Estado,
o qual autoriza a instituição da
Fundacão Universitária "Tiraden-
tes", de São João Del Rei.

3a discussão do Proj et0 n 3.484
/65, do Sr. Governador do Estado,
o qual cria Colégio Normal Oficial
na cidade de Abaeté.

3. a discussão do Projeto n9 3.485
/65, do Sr. Governador do Estado,
o qual cria 0 Colégio Comercial
Oficial de São Lourenço.

3.°' discussão do Proj eto n o 3.490
/65, do Sr. Governador do Estado,
o qual cria Colégio Comercial Ofi-
cial de Passa Quatro.

3.a discussão do Projeto no 3.491
/65, do Sr. Governador do Estado,
O qual cria Colégio Normal 0ficial
na cidade de Cachoeira de Minas.

3.a discussão do Proj eto n o 3.495
/66, do Sr. Governador do Estado,
o qual cria 0 curso secundário de
29 ciclo no Colégio Normal Oficial
"Vital Brasil", de Campanha.

3.a discussão do Proj eto n° 3.499
/66, do Sr. Governador do Estado,
o qual autoriza a instituição da
Fundacao Faculdade de Fibosofia e
Lêtras de Guaxupé.

3.a discussão do Projeto n o 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.

3a discussão do Proj eto no 3.493
/66, do Sr. Governador do Estado,
o qual concede pensão especial as
viüvas de ex-Comandantes Gerais
da Policia Militar do Estado de Mi-
nas Gerais.

3.a discussão do Proj eto n° 3.496
/66, do Sr. Governador do Estado,
o qual concede auxilio financeiro
it Sociedade "Amigas da Cultura".

Votacão, em 2. a discussão, do
Projeto ng 3.500/66, do Sr. Carlos
Eloy, o qual concede beneficio a
luncionarios, não previsto pela Lei
n° 869, de 5 de juiho de 1952.

Votacão, em 2. a discussão, do
Projeto no 3.502/66, do Sr. João
Luiz de Freitas, que dá a denomi-
nacão de "Padre José Gonçalves de
Souza" ao Ginãsio Estadual de Fe-
lixlãndia.

Votação,em 2. a discussão, do
Projeto no 3.531/66, do Sr. Louri-
val Brash, o qual reconhece de
utilidade piThlica 0 Abrigo Santa
Helena, corn sede na cidade de
Juiz do Fora.

Votacão, em 2. a discussão, do
Projeto n° 3.559/66, do Sr. Manoel
Costa, 0 qual dã a denominacão de
"Padre João Neiva" ao Ginásio
Estadual de Santana da Vargem.

Votação, em. 3a discussäo, do
Projeto nc 3.564/66, do Sr . Mario
Hugo Ladeira, o qual dá a deno-
minacão de Conjunto "Orestes Di-
niz" aos EdifIcios onde funcionam
o DepartamentO de Lepra e Dis-
pensário Central.

2.a discussão do Projeto n° 3.503
/66 (Resolucão), da Comissão de
Justica, o qual aprova térmos de
rescisão e de nôvo Convênio fir-
mados entre o Govêrno do Estada
o a Fundacão Servico Especial de
Saüde Püblica.

- Levanta-se a Reunião.
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Sr. Chaquib Itar Sad - Nomea-
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Srs. João Navarro e Anuar Fares
- Concessão do Titulo de "Cida
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ac Sr. Chaquib Itar Sad - Dis-
curso do Sr. Chaquib Itar Sad -
Suspensão da Reunião - Reaber-
tura dos Trabalhos - Discussão
e Votaçao da Proposicôes - Pa.
receres de Redacao Final dos Pro-
jetos ns. 	 1.443, 3.501, 	 3.530,
3.542, 3.551, 3.553, 3.554, 3.555 e
3. 585 - Requerimento n.° 1.175
- Questão de Ordem - Chamada
- Prosseguirnento da Votacão do
Requerimento João Bosco - Ques-
tao de Ordem e Requerimento do
Sr. Genesco Aparecido - Discursos
dos Srs. Genesco Aparecido e João
Bosco - Chamada - Falta de
"quorum" - Nomeacão de Comis-

são - Encerramento - Ordern
do Dia.

COMPARECIMENTO
- As 14,15 horas, comparecem

os Srs.
Eonifãcio de Andrada - Mario

Hugo Ladeira - João Navarro -
Reny Rabello - Pinto Coelho -
Anuar Fares - Alvimar Mourão -
Anibal Teixeira - Artur Fagun-
de3 - Ataliba Mendes - Aurelia-
no Chaves - Batista Miranda -
Benedito Salles - Carlos Eloy -
Carlos Megale - Cicero Dumont
- Dniton Canabrava - Daniel de

Barros - Delson Scarano - Der-
meval Pimenta Filho - Expedito
Tavares -. Fbrivaldo Dias - Ge-
nesco Aparecido - Geraldo Quin-
tao - Gerardo Gressi - Gomes
Moreira - Hermelindo Paixão -
Hugo Castelo Branco - Ibrahim
Abi-Ackel - Jairo Magalhães -
Jarbas Medeiros -Jehovah Santos
- Jorge Ferras —'Jorge Vargas -
Joäo Bosco - João Luiz de Car-
vaiho - João Vas - Joaquim de
Melo Freire -. Jcsé Boteiho - José
de Castro - José Luiz Bacca-
rini - Ladislau Sales - Lélls Cha-
ves - Lucio de Souza Cruz - Luiz
Junqueira - Mancel Costa - Ma-
ria Pena - Marta Nair Monteiro
- Martins Silveira - Nicanor Ar-
mando - Nunes Coelho - Odi1on
Rodrigues - Orlando Andrade -
Otelino Sol - Fires da Luz -
Raul Fernandes - Sebastião Arias-
tácio - Sette de Barros - Souza
e Silva - Waldir Morato - Wal-
domiro Lôbo - Wilsou de Paiva e
Wilson Tonure.

- Corn a presença de 64 Srs.
Deputadcs, o Sr. Presidente de-
clara aberta a Reunião.

ATA
.0 SR. RENY RABLLO (2.0 Se-

cretário) - Procede a leitura da
Ata da Reunião anterior, a qual é
aprovada, scm observacão.

OFfCIO
Brasilia, 15 de abril de 1966.
Exrno. Sr. Presidente da Assern-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gérais.

Em nome do Senhcr Ministro da
Justica e NegOcios Interiores, que
se encontra em Brasilia, e para Os
efeitoS do que dispöe a Lei fl.°
4 897, de 13/12/65, combinada corn
os têrmos do Decreto no 58.168, de
i dltimo, transmito a Vossa Ex

celeflcia 0 incluso exemplar da efi-
gie de Joaquim José da Silva Xa-
vier, o Tiradentes, Patrono da Na-
cao BraSileira.

Aproveito a oportunidade para
apreSefltar a Vossa Excelência pro-
testcs de estirna e distinta consi-
derac.O.

a) João Leitão Abreu - Chefe
de Gabinete d0 Ministério da Jus-
tica e NegOcios Interiores.

- Ciente. Publicar e agradecer.
- Passa-Se a
Entrega do TItulo de Cidadäo

llonorário de Minas Gerais ao Sr.
Chaquib Itar Sad.

C, SR. PRESIDENTE - A Mesa
transfrrna a Reunião, de acôrdo
corn o art. 104 do nosso Regimen-
to Interno, em Especial, para ia-
zer a entrega do titulo de "Cida-
dão Honorário de Minas Gerais"
ao ilustre Sr. Chaquib Itar Sad
que se encontra presente no pré-
dio dêste Poder Legislativo.

N0MEAcA0 DE COMISSAO

- Nomeio uma Comissão corn-
posta pelos nobres Deputados Ma-
noel Costa, Aureliano Chaves, Her-
melindo Paixão e Martins Silveira,
para ir ao encontro do Sr. Cha-
quib Itar Sad e encaminhar Sua
Senhoria a êste Plenãrio, onde se-
rá homenageado (Pausa).

A Presidência registra, corn pra-
zer e honra, a presenqa, neste Pie-
nário, do eminente Desembargador
Merolino Corréa, Presidente do Tn.
burial Regional Eleitoral, do ilustres
Secretários de Estado; Comandan-
tes de Unidades Militares das For-
gas Armadas e da Policia Militar, de
representantes das mais altas e
importarites repartiçöes piIblicas
do Estado e farniliares do homefla-
geado.

- Tern a palavra o Sr. Deputado
João Navarro.

.0 SR. JOAO NAVMtRO - Sr.
Presidente da Assembléia Legisla-
tiva, Srs. Secretá.rios de Estado,
autoridades rnilitares e civis, ilus-
tres familiares do Sr. Chaquib Itar
Sad, meus Senhores, minhas se-
nhoras, Sr. Chaquib Itar Sad, Srs.
Deputados.

A HistOria, nos seus anais, regis.
tr.a o seguinte provérbio: 110 varão
sãbio é forte, e 0 varão de conhe-
cimento consolida a fOrça".

Chaquib Ita.r Sad é a expressão
viva dessa yerdade, porque e urn
vitorioso. Sua vida se realiza em
cada nôvo dia de trabaiho.

Seu espirito jamais se curvou
ante as dificuldades; e conio a ár-
yore do salmista, que tern sempre
as fôlhas vicejantes. De sua ci-
dade de Elquinaice, no Libano, par-
tiu, em abril de 1.909, para o Bra-
sil. Era sei.f destino a cidade mi-
neira de Barbacena, onde já 0
aguardava, o seu sempre lembra-
do irrnão José Felipe para, juntos,
unirem esforcos na conquista dos
ideais comunS, traduzidos, não so
na prosperidade pessoal de ambos,
mas, principalmente, no increlnen-
to da terra que fraternalmente Os
recebera.

Ainda não se escreveu, no Bra-
sil, a histOria completa do pionei-
rismo dos homens de além-mar.
.Daqueles que deixam atrãs de Si
a Pátria, a familia, Os amigos, os
proprios interêsses, em busca de
outras plagas, atendendo ao im.-
pulso de urn temperamento dma-
mico, onde os riscos do fracasso
superam, quantas vêzeS, o fascinio
da vitória.

Deixarei a outros, aqueles que
contifluarern as crOnicas da cidade
de Barbacena, a preocupacão da
indagacão dos fatos histOricoS,
cnde a presenca de Chaquib Itar
Sad ha de ser uma constante.
Transmitirei aos senhores aquilo
que conheço da vida do nôvo ci-
dadão mineiro: os seus sentimen-
tos de homem profundarnente re-
ligioso, a sua devocão ao lar, o seu

563' ReuiiãoOrdithria da Assernbléia Legislativii,
aos 27 de abril de 1966

PRESIDENCIA DOS SRS. BONIFACIO DE ANDRADA
E JEHOVAH SANTOS
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carinho aos filhos, o seu amor ao
prOxirno. Falar-lhes-ei do capitão.
-de.industria, do idealista d0 pro-
gresso de Barbacena, terra que se
tTrnou, em sua gratidão, tao ama-
da quanto o torrão libanês, onde
naaceu.

das recordaçOes da minha in-
fãncia e da minha adolescéncia
sua casa cornercial, denominada
"Ao Primeiro Bartero". Foi no
trabalho diurno que me habituei a
entender a determinaçao de urn
homem e, também, o sentido da
verdadeira amizade. Misturava-
-me corn zeus filhos, todos éles
aqui presentes, nas lides do co-
mérci.). Solidificouse, au, a arni-
zade que continuaria pelo tempo,
que se tornaria, como efetivamen.
te se tornou, urn sentimento Ira-
terno, a nos unir a todos, pois a
João Batista, José Felipe, Aluisio,
Fernando, Vicente, Déa, deja,
Maria José e Angela, tenho coma
notáveis companheiros, que se
acostumaram a mim e que, quan-
tas vêzes, me estimulam e animam
em minhas prODrias lutas. E a
presidir esta convivência amiga, a
figura humana e respeitável de DII
Guiornar, a urn so tempo mae ex-
trernada e insubstituivel compa-
nheira de Chaquib. Participo corn
êles do respeito e admiração ao
venerável amigo e da arnizade que
todos os barbacenenses ihes devo-
tam -
(Palmas) -

Assim, já perceberam os senho-
res que a hornena;em que, hoje,
se presta, em reuniã0 de gala da
AsembEia Legislativa, a Chaquib
Itar Sad, tern a minha copartici-
paç , nab so em decorrência de
urn imperativo de justica, mas
também do profundo sentirnento
de ain.izade que me une ao home-
nageado e que o tempo mais br-
talece, a niedida que passa.

Farece-me, parcialmente j ustifi-
cada, a iniciativa que tive de apre-
sentar o Projeto de Lei, que se
transform-,u no diploma legal de
concessão cIa cidadania mineira, a

quem tanto tern feito palo desen -
volvimento e progresso desta pro-.
vincia. Barbacena tern todo o prj.
vildgio da ação. dêsse autCntico ca-
pitao-de-industrja. Au, a s

ai	
ua pre-

senca ms Se faz sentir.
A Maiharia Cruzeiro - pode-se

clizer -- foi o panto de partida.
Das exigéncias dessa indüstria
surgirarn, por seu turno, 0 apare-
cimento das demais, pois ao espi..
rito do homem empreendedor se
fez sentir a necessidacle da auto-
-suficiência de sua emprêsa na
circulacão dos prdutos Surgiu a
"Jofeir - José Felipe e Irmão Co-
mércio SA.", emprêsa de trans..
portes para distribuir a mercado-
na pelos principals centros consu-
midres do Pals. Depois do aper-
feicoamento dos veiculos trans_
portadores, impôs-se o surgimento
da "Jofeir S.A."  - Com6rcio e In-
düstria de Ferro" corn a implan-
tação de uma indüstria visando 'a
fabricacao de tanques mistos e,
também, de basculantes, carretas,
reboques e tanques estacionãrios.
Nã.o parava ai 0 espirito empreen-
cled r de Chaquib, pois uma in-
düstria siderürgica instalou, tam-
bern, em Vasconcelos, ao lado de
Barbacena, onde, em considerável
escala, contribui para o tendi-
mento das necessidades do Pals no
que diz respeito aa seu parque in-
dustrial. Os gastos de pneus de-
terminaram a criação de uma in-
ciüstria de recapagem, que se am-
pliu para se desdobrar nurna so-
ciedade cornercial de materiais
ehitricos, a Socornatel. Outras rea-
lizacOes, notadamente no setor
imobiliário, atestam o ânimo in-
quebrantável do realizador e cre-
denciam o homenageado, urn dia
vindo de Elquinaice, do Libano
para o Brasil, como merecedor do
titulo que, hoje, lhe concedemos e
cutorgamos.

Não são apenas êsses os méritos
do homenageado. Indague-se dos
hunilldes de minha terra se ha me-
dida para a caridade do vicenti-
no. Chaquib Itar Sad C insuperd-
vel no anior ao próximo. A acäo

social, que se confunde corn seu
prOPriO sentimento religioso, é
vastiSsima no que se externa. Que
diriarnos dos atos que sua modes-
ha impede venham a lume?

E notern, Srs. Deputados, qua
cm tOdas as suas emprêsas, êle
dignificOu 0 nome do irmão mor-
to: o saudoso José Felipe, fazen-
do-o figurar na denominacão so-
cial de quase tôdas - E Cle, se vivo
fôsse e aqui presente estivesse, ao
lado cIa Chaquib e dos sobrinhos
qua tanto amava, estaria receben-
do, como se para êle fôsse, e bern
assim como para tOda a colônia
sirio-libanesa, a homenagern qua
o Legislativo Mineiro cra presta ao
irrllãO -

ConcluiriamOs corn a passagern
dos Salmos - "0 Senhor cuida da
vida dos bons e a herança dêles
será eterna".

Chaquib Itar Sad se eterniza na
lembranca dos mineiros. Torna-se
Cidadão Honorário destas monta-
nhaS. E 0 titulo, não 0 conquistoU
senao pel:s méritos do homem
que se incorporou 'a comunidade
mineira, que fez identificar 'a sua
a nossa gente, que se transformou
no Cidadão Mineiro pela conduta,
pelo trabalho e pela ideal.

O titulo, ilustre homenageado,
qua receberá das mãos do Presi-
dente desta Assembléia, é o reco-
nhecirnento do Poder Legislativo
do Esado a quam tanto tern feito
pela grandeza desta Provincia de
Minas Gerais.

Diz o provérbio latino:
"Louvar os homens dignos é

uma acão nobre".
Chaquib Itar Sad, o tItulo de Ci-

dadão Mineiro honra.o tanto quan-
to a esta Assembléia que o con-
cede. (Palmas).

O SR. PRESIDENTE - Tern a
palavra 0 Sr. Deputado Anuar Fa-
res.
- .0 SR. ANUAR, FARES - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, Sr.
Chaquib Itar Sad; autoridades Ci-
vis e Ivlilitaras; minhas Senhoras
a maus Senhores:

Ouso romper o protocolo desta
Casa que autoriza o uso da palavra
apenas a urn orador: 'aquele qua é
o autor da proposta. E a proposta,
como todos sabern, foi de autoria
do noso ilustre conterrâneo, João
Navarro, corn o apoio entusiãstico
de todos os barbacenenses corn
assento nesta AssemblCia, bern co-
mo de todos os sanhores Deputa
dos qua conhecem o trabalho de
nosso homenageado em favor da
economia mineira. E por qua ouso,
Sr. Presidenta, Srs - Deputados?
Por várias, profundas e justas
razOes de ordem sentimental a
afetiva. A minha amizade ao ho-
rnenageado decorre de laços an-
tigos qua cu prezo, estimo a cul-
tuo; lacos qua comecaram quando
arnbos - meu pal a êle - vierarn
para 0 Brasil dar tudo de sua mo-
cidade por esta grande Nacão.
Vieram trazendo consigo a dispo-
sicão a a determinacão de servir a
ala corn amor e lealdade. Meu pai,
quis o dastino ficasse em rneio 'a
sua jornada. E quando quero lem-
brar-me déle, nas conversas arno-
ráveis, tranquilas a queridas de
Chaquib Itar Sad, posso tambCrn
reconstruir o sau perfil, para mim
tao chaio de saudadas.

E ouso também, Sr. Presidente,
por qué? Porque sou tornado, nes-
ta hora, de profunda emocao ao
var qua o homem, qua veio cIa-
qualas terras legendárias do Liba-
no, recebe uma homenageni dêste
porte, dêste vulto, prastada pela
Casa do povo de Minas Gerais,
que tern as mais caras tradiçôes
par a vida civica désta Pals, por-
que daqui partiram todos os mo-
vimantos de libartacão nacional
a de libertação econOmica, qua to-
mama-rn corpo a se firmaram vito-
riosos (Palmas).

Poucas serão minhas palavras
perque seria demais falar algo
depois da peca oratOria qua aca-
bamos de ouvir.

Mas, apenas para lembrar aos
presentas, quaro dizer que Barba-
cana é uma terra controvertida;
é urna terra de opiniöas partid.a-
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rias definidas e antigas. E, no
entanto, nesta Casa, aqui estã3
hoje homens de todos Os matizes
politicos daquela cidade para, unâ
nirne e unissonarnente, prestar
uma sO homeriagern a êste capitâo-
.daindUstria, que soube, em Bar-
bacena, ser amado por todos (pal-
mas).

Coincidenternente, it Mesa as-
sentarn-se hoje três representan-
tes de Barbacena: urn dêles, o seu
Presidente, que deve estar louvan-.
do esta hora, pela feliz coincidên-
cia de outorgar a urn conterrâneo
titulo tao inagnifico; urn outro, 0
Primeiro Secretário, que teve a fe-
liz e louvável idéia de fazer sen-
tir ao povo mineiro as reservas
que tern o interior de Minas que,
muitas vêzes, sem se projetarem
na Capital, trabalham corn afinco
e obstinacao, para construir a
grandeza dêste Pals. E como arnou
Chaquib Itar. Sad o Brasil? Amou,
inserindo-se no tronco de uma
das familias mais antigas, casan-
do-se corn urna distinta dama de
Barbacena, da familia Costa. Des-
se casamento resultou a prole da
qual João Nevarro descreveu a fi-
sionornia espiritual e moral, corn
tanta propriedade. Queria apenas
destacar que urna de suas filhas
casou-se numa farnllia, Sena Fl-
gueiredo, cujo tronco teve assento
nesta Casa, por várias legislatu -
ras, e pôde aqui dernonstrar sua
fibra de patriota, seu idealismo,
postos 'a prova a todos os instan-
tes. tjma outra de suas flihas ca-
sou-se numa familia, cujo tronco
está aqui presente, a farnilia Sa-
vassi. Todos sabem que no campo
da sericicultura tenios o grande
exemplo de Arnilcar Savassi, o pio-
neiro. Outra filha sua casüu-se na
farnilia Resende, das mais antigas
de Minas, e é desnecessário que
eu ressalte a importância histOrica
e tradicional dessa familia. 	 -

Outra de suas filhas, como Se es.-
tivesse rememorando on revivendo
corn todo amor as raizes profun-
das de sua origem, ligou-se 'a fa-
milia Cadar, cujo tronco principal
e o Consul da Siria em Belo Hori

zonte, o COnsul AntOnio Cadar.
(Palmas). E outros dos filhos casa-
ram-se corn fanillias descenden-
tes de estrangeiros, que vierarn,
como Chaquib, dar ao Brasil 0 seu
esfôrço born, a sua disposição sa-
dia de amd-lo e de servi-lo: s50 as
farnilias lJiscaciattj Alevato, Fon-
tana e Brunneta. Outro de seus
filhos inseriu-se num dos rarnos da
familia materna, os Costa. E, as-.
sirn, constituiu-se, como dizia, a
sua prole, numa total integracão,
do milenar cedro do Libano, na
jovem, gboriosa e futurosa nacão
brasileira.

Sr. Chaquib, ha poucos dias,
permitiu esta Casa que eu pronun-
ciasse uma frase na lingua origi-
nal de V. Exa . , quando aqui es
têve o Prefeito de Zahie. Tive a
honra de ser escolhido para sau-
dd-bo. Permita a Casa que eu, ago-
ra, manifeste a minha ernocão e
ustifique meu contentamento, di-

zendo ao Sr.: A darn ma bi sil
muai". (Palmas).

o SR. PRESIDENTE - Convido
os Srs. Deputados e ilustres perso-
nalidades presentes a se colocarern
de pe para assistirem 'a entrega do
pergaminh contendo o titulo de
Cidadão Honorário de Minas Ge-
rais ao Sr. Chaquib Itar Sad.

(Todos os presentes colocath-se
de PC).

CONCESSAO DO TITULO
o SR. PRESIDENTE - Sr. Cha.

quib Itar Sad, em nome dos repre-
sentantes do povo mineiro, tenho
a honra de outorar a V. Exa. 0 ti-
tub de "Cidadão HonorCrio" de
Minas Gerais. A sua terra de nas-
cimento, o milenarlo e glorioso Li-
bano, muito se identifica corn es-
tas inagnificas montanhas, no
amor ao Cristianismo, no amor ao
trabalho e na realizacão dos vabo-
res da Civilizacão Ocidental. Esta
solenidade, porém, para mini, tern
aspectos bern pesso .ais. Se existem,
entre os homenageados desta As ,
sernbléia, alguns cujo grau de mi-
neiridade pode ser atestado pelo
Presidente cia Casa, urn dêsses é
V. Exa., que conheço desde tenra

idade e que, em.bora apenas hoje
receba, honoräriarnente, a cidacla-
nia de Minas Gerais, ha muito, na
realidade, jd a tern, porque é dos
flais autênticos barbacenenses.

Receba V. Exa., corn êste per-
garninho, as provas da nossa ho-
menagern, consideração e do nosso
aprCco. 	 (Palmas).

(0 Sr. Presidente faz a entrega
do pergarninho contendo o titubo
de "Cidadão HonoráriO" de Minas
Gerais ao Sr. Chaquib Itar Sad,
sob aplausos dos presentes).

o SR. PRESIDENTE - Tern a
palavra o Sr. Chaquib Ita Sad.

o SR. CHAQUIB ITAR SAD -
ExcelentiSsirno Senhor Presidente
e demais inembros desta augusta
Assembléia Legislativa,

DignIssimas autoridades,
Senhoras e Senhores:
Todo o sacrificio que fiz, duran-

te 73 anos de existência, dos quais,
hoje, pr feliz coincidéncia, corn-
pleto 57 vividos na terra bendita
de Santa Cruz, foi fartamente
compensado corn a suprerna ven-
tura dêste inesquecivel instante.

Falar da mais alta Tnibuna des-
te grande Estado, como Cidadão
Honorrio de Minas Gerais, é uma
gloria tao expressiva, que jamaiS
pensei pudesse algum cia alcan-
car . -

Excelentlssimo Senhon Presiden-
te e ExcelentissirnOs Senhores De-
putados, não tenho paiavras corn
as quais possa externar meu wgra-
decirnento a Vossas Excelências e
particularmente, ao ilustre Deputa-
do Joäo Navarro, autor do Projeto
depois convertido em Lei, o honro_
so titulo que, de moclo tao espon-
tâneo e significativo, me foi couf e-
rido, por unanimidade, corn a ple-
na sançäo do preclaro ex-Gover-
naclor Magalhães Pinto.

Muito me sensibilizararn as pa-.
lavras d:D dileto amigo DeputadO
Jo5,0 Navarro, inteligente e reali-
zador, em norne desta respeitavel
Casa, as quais coinovidarnente
agradeco.

Confesso a Vossas ExcelênciaS
quo a minha major aspiração, nas_

cido que fui no histOrico e distan-
te Monte Libano, era viver, traba-
Ihar e constituir familia no Bra-
sib, do qual me ufano de haven re-
cebido a nacionalidade pelo pro-
cesso de naturalizacão.

A Proviciência satisfez o meu
desejo e foi ainda mais bondosa
para comigo.

Tendo-me instalado em Banbace-
na, em sociedade comercial e in-
dustrial, a principio com o meu
saudoso irmão José Felipe Sad e
Adernar Alves de Souza, e depois
corn os rneus própnies filhos e
genros, tive a ventura suprema de
ser agraciado, naquela tradicional
comuna, pela sua egrgia Cãmara
Municipal, corn o titulo de "Barba-
cenense Honoránio".

Confesso-me absobutainente in-
tegrado na cornunidade brasileira,
em cujo seio rogo a Dells possa
permanecer, enquanto tiver urn
sôpno de vida, lutando sempre pe-
lo seu progresso e peba sua cres-
cente grandeza.

Sinto-me plenamente realizado
corn a distinção de que fui alvo e
que me não pertence exclusiva-
mente; ela se estende, por igual,
'a minha dileta espôsa e aos meus
demais dedicados familiares, iden-
tificaclos comigo no amor a esta
terra incomparavel que todos de-
sejamos cada vez mais próSpera,
respeitada e t:talmente febiz.

Renovo, pois, a Vossas Excelên-
cias 0 meu profundo sentimento
de gratidão e formulo os mais ar-
dentes votos pebo prestigic cada
vez maior desta Casa e pela felici-
dade pessoal de seus nobres inte-
grantes, para a preservacão das
tradicOes gloriosas desta respeitá-
vol Minas e dêste abençoado e
querido BRASIL!

(Palmas).
0 SR. PRESIDENTE - A Mesa

agradece a presenca das ilustres
personalidades que aqui se encon-
tram, destacadamente o Desern-
bargador Merolino Corrêa, Presi-
dente do Tribunal Regional Eleito-
ral; Professor Aluisio Pimenta,
Magnifico Reitor da Universidade
de Minas Gerais, ibustres cornan-
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dantes de unidades das Fôrcas Ar-
madas e da Poilcia; Magistrados,
dirigentes de reparticães püblicas,
amigos e familiares do homena-
geado.

SUSPENSAO DA REUNIA0

O SR. PRESIDENTE - A Reu-
nião fica suspensa por 20 minutos
para todos terem o ensejo de cum-
primentar o nôvo Cidadão Hono-
rário de Minas Gerais.

(Palmas).

REABERTURA DOS TRABALHOS

Discussão e Votacão de Proposi-
côes.

O SR. PRESIDENTE - Está
reaberta a Reunião.

A seguir, submetidos it discus..
são e votacão, são aprovados, cada
um de sua vez, sem debates, os Pa-
receres de Redação Final dos Pro-
jetos n.°s 1.433, 3.501, 3.530, 3.542,
3.551, 3.553, 3.554, 3 . 555 e 3.585.
- A sancão.
o SR.PRESIDENTE - Prosse-

guimento da discussão do Reque-
rimento fl.0 1.175, do Sr. Deputa-
do Cicero Dumont.

1. 	 QUESTAO DE ORDEM

O SR. JOAO BOSCO - Sr. Pre-
sidente, V. Exa . pode verificar
que no momento não existe em
Plenário "quorum" regimental,
quer para discussäo, quer para vo-
tacão do Requerimento n.° 1.175.

Assim, solicito a V. Exa. que de-
termine ao Sr. Secretário proceda
a chamada dos Srs. Deputados.

CHAMADA
O SR. PRESIDENTE - A Mesa,

atendendo 'a solicitacão do Sr. De-
putado João Bôsco, convida o Sr.
Deputado Waldir Morato a funcio-
nar como Secretãrio "ad hoc". e
proceder 'a chamada dos Srs. De-
putados.

O SR. SECRETARIO - (Faz a
chamada).

- 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 - Artur Fagundes -' Athos Vi-
eira, de Andrade - Aureliano Cha-
ves - Batista Miranda - Benedito
Xavier Carlos Megale - Daniel
de Barros - Expedito Tavares -
Hoinero Santos - Hugo Castelo
Branco - Ibrahim Abi-Ackel -. Jai-
ro Magalhães - Jarbas Medeiros -
Jorge Ferraz - João Luiz de Car-
valho - José Augusto - José de
Castro - José Maria Magalhães -.
Lélis Chaves - Lourival Brasil-
Lücio de Sausa Cruz - Maurilio
Cambraia - Luiz Junqueira - Ma-
noel Costa - Nunes Coelho - Or-
lando Andrade - Otelino Sol - Pau-
lino Cicero - Pires da Luz Ray-
mundo Albergaria -. Salim Nacur -
Sebastião Anastácio - Sette de
Barros . Sinval Boaventura - Val-
dir Melgaço - Wilson Modesto -
Wilson de Paiva e Wilson Tani-ire.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
registra, pela chamada, a presenca
de 36 Srs. Deputados. Vamos pro..
ceder 'a discussão da matéria em
pauta. Prosseguimento da votacão
do Requerimento do Sr. Deputado
João Bosco, de adiarnento.

o SR. JOAO BOSCO - Sr. Pre-
sidente, requeiro, a retirad de
meu Requerimento pedindo adia-
mento da diseussão.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
defere o pedido do Sr. Deputado
João Boscc> e vai manter em dis-
cussão o Requerimento n° 1 . 175 do
Sr. Deputado Cicero Dumont.

QIJESTAO DE ORDEM E
REQUERIMENTO

O SR. GENESCO APARECIDO -
Sr. Presidente, entendemos que a
Casa não está ainda bern eselare-
cida para opinar sôbre assunto de
tao grande relevSncia, pelo que
discordamos da retirada do Reque-
rimento do Sr. Deputado João Bos-
co e apresentamos outro do mes.
mo teor.

- Vern 'a Mesa:

REQUERIMENTO

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

Requeiro a V. Exa., ouvida a
Casa, seja adiada, por 10 dias, a
discussão do Requerimento no
1.175, do Sr. Cicero Dumont.

Sala das ReuniSes, 27 de abril
de 1966.

(a) Genesco Aparecido.
- Publicar.
o SR. PRESIDENTE - A Mesa

recebe o Requerimento do Sr. De-
putado Genesco Aparecido, que
pede o adiamento da discussão do
Requerimento n o 1.175, do Sr. Ci-
cero Dumont.

Para encaminhar a votacão, tern
a palavra o Sr. Deputado Genesco
Aparecido.

o SR. GENESCO APARECIDO -
No século passado, a Democracia
firrnou-se como o meihor Principio
de Govêrno, cristalizando Os ideals
da Revolução Francesa. Foram
Jacques Rousseau, Mostesquieu,
Mirabeau que, la.ngando as vigas
mestras da democracia, tornaram-
.na urn regime de govSrno clue jul..
gamos ser o que melhores condi-
çOes Ud ao povo de participar da
administracão publica. Então, Sr.
Presiclente, não podemos concor-
dar que aquelas grandes conquis-
tao do passado sejam vilipendia-
das e ultrajadas no correr dos
tempos. A dernocracia é urna con-
quista do povo. Consequentemen-
te, o voto tambérn o é, eis que a
dernocracia se baseia no sufrUgio
universal, direto e secreto. Não
podernos concordar que o Requeri-
mento Cicero Dumont venha viii-
pendiar os sentimentos do povo;
venha vihipendiar o direito sagra-
do do povo de votar. Não podemos
concorciar que o voto seja válido
apenas num distrito. Sr. Presiden-
te, a escolha tern que ser feita em
todo o Estado de Minas Gerais.
Bern sabernos que é nos meios de
major densidade populacional que
encontrarnos as pessoas de maior
eselarecimento. Bern conhecemos
corno são feita.s as eieicöes no in-

tenor de Minas Gerais. Bern sabe-
rnos como é feito o famoso "curral
eleitoral". Bern sabemos do efeito
do poder econômico dentro de urn
distrito Não podeinos, pois, de
forma nenhurna, concordar que o
povo seja trido e engodado corn
êsse sistema de voto distrital. Pre
cisamos dar rnaiores condicöes ao
povo para que tenha acesso 'as ca-
sas legislativas e ao pr6prio Go-
vêrno.

E preciso que corisolidemos 0 di-
reito do povo, através do voto. En-
tao, Sr. Presidente, corno poderia-
mos deixar que o poder influen-
ciasse determinado distrito? V.
Exa. bern o sabe, como sabeni. os
Srs. Deputados, o que significa 0
poder econômico dentro de urn
distrito. Talvez seja mais fácil
para ês'ses que tern mêdo do su-
frágio popular, sufrágio aberto pa-
ra todos Os cidadãos, que sua es-
colha fique limitada aos distritos.

Mas, para o povo, essa não é a
melhor solução.

Repudiamos, portanto, essa me-
dida, que viria beneficiar sOmente
êsse elementos que tern condicão
de "coronel" no interior do Estado.

Sr. Presidente, diremos bern cia-
ro: sera nossa a vitOria nas gran-
des cidades, porque ternos certeza
de que a povo irS. prestigiar Os ho-
mens do MDB, porque sabe que
êles estão defendendo o interêsse
déle. Não fomos através de pro-
messas governarnentais, ou favo-
res, procurar caminhos cheios de
flôres. Entrarncs pelo carninho dos
espinhos. Mas, entrarnos corn o
povo e ternos certeza de que o pOvo
nos consagrará. Ontem rnesrno já
c:mentávamOS o que se está co-
meqando a fazer neste Govérno.
E, hoje, lendo o 'Diário de Minas",
acabei de certificar-me de que o
povo j  co>neça a ser traido. Gru-
pos já se organizam para tirar do
povo a oportunidade de examinar
o que se yarn passanclo neste Go-
vêrno.

Passo a ler, para que conste dos
nOSSOS Anais, o editorial do "Diã-
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rio de Minas", intitulado: "Adver-
tência".

"ADVERTENCIA

Ainda bern não Se consolidou a
troca de Govêrno no Estado e al-
guns grupos, acostumados a se
utilizar do Poder corno instrumen-
to de satisfação de seus apetites
financeiros, comecam a pôr as
mangas de fora. Aos poucos, acre-
ditando que ninguem estd atento
'as suas manobras, antigos clientes
do Tesouro Estadua.l vã 3 razendo
Os SellS cdlculos, procurando me-
lhor caminho para se apoderarem
do mapa da mina, usando os mes-
mos truques que, em outras epJ-
cas, fizeram muito aventureiro fi-
car rico da noite para o dia. Para
essa gente, pouco importa que mi-
Ihares de brasileiros, ha pouco
mais de dois anos, tenham arris-
cado a própria vida para recolo-
car 0 Brasil no caminho da ordem
e sobretudo da moralidade admi-
nistrativa. Para êles isso é passa-
do e a que importa é cuidar dd
presente. 0 alvo e Os instrumen-
tos em que buscam satisfazer a
sua incontestável sêde de dinl-ieiro
continuam sendo os mesmos. Con-
corrências de grande porte que
podem ser ganhas num simples
arranjo de gabinete, participacão
em mirabolantes transacöes, que
costumam render gordas comis-
söes, arrendamentos de proprieda_
des püblicas, favoritismo na con-
cessão de empréstimos pelos ban-
ccs oficiais, viagens ao exterior.
Em surna, acreditam tais grupos
que o campo está aberto. E é so
trabalhã.lo corn urn pouco de pa-
ciência e muita audãcia, e isso
nunca ihes faltou.

Ao denunciarrnos essa arregi-
mentacao de forcas para tomar de
assalto Minas Gerais, o fazemos
como advertOncia ao GovOrno que,
tanto ou mais do que a imprensa,
tern a obrigacão de estar atento a
essas manobras. 0 recente noti-
ciãrio dos jornais sôbre as tramas
que vêm sendo desenvolvidas 'a
sombra de algumas emprêsas - e

citamos como exemplos a FRIMI-
SA e a Mannesmann - dá bern a
medida da disposicão dsses gru-
pos. E nern se diga que sejam in-
terêsses estrangeiros em jôgo, pots
que, em sua quase totalidade, são
grupos daqui mesmo, forrnados par
elementos de alto e baixo gabari-
to, é verdade, mas nem por isso
menos audaciosos e desejoscs de
ganho rdpido e fácil. Não come-
terianios a injustica de admitir
sequer que o atual ocupante do
Palácio da Liberdade esteja dis-
posto a cornpactuar corn qualquer
iniciativa em que veja ou sinta a
propOsito deliberado de favoreci -
mento de grupos ou qualquer ele-
mento, isoladarnente, ligado ao
Govêrno. Mesmo porque sabemos
que ha, hoje, no Pals, todo urn dis.-
positivo de fôrca emanado da Re-
volucão, para impedir, de qualquer
maneira, que se cometam, aqui,
como em qualquer outro Estado
da Federaçã, os mesmos desati-
nos que, em passado prOximo, le-
varam o povo brasileiro a descrer
de seus governantes e da própria
Dernocracia. Se chamarnos a aten-
cão do Govêrno e a alertamos pa-
ra a perigo a que está sujeito a
Estado, é porque acreditamos flu-
ma ação preventiva quo poupe no-
vas decepçOes ao povo, ja tãode-
siludido e sacrificado.

Não é preciso dispor de urn ra-
dar especial para pressentir a
ameaca sôbre Minas A hora de
crise que vivemos, se para a maio-
ila representa rnotivo de aflicão,
para muita gente significa a
oportuniclade esperada para Os
grandes golpes que, desfechados
de surprêsa, podem dar bans re-
sultados, apesar da vigilancia da
imprensa, do Govêrno e sobretudo
do dispositivo revolucionário. Re-
petimcs que tanto a Mannesmann
corno a FRIMISA - para menciO-
narrnos apenas dois casos - de-
vem merecer urna atenção especial
do Govêrno, pois a sua sombra
pretende-se comprometer a estrutu-
ra de arnbos Os empreendimentos,
de tao ampla significacão para a
economia de Minas,

Se fazemos a advertência ao Pa-
lacio da Liberdade, do mesrno mo-
do nos comprornetemos a redobrar
a nossa vigilãncia ante qualquer
ameaca, usando a lei da selva, que
êste e o arnbiente natural dos eter-
n05 devoradores da economia po-
pular: ouvidos atentos, olhos bern
abertos, para que a prêsa não es-

cape SR. PRESIDENTE - Em
tacão o Requerimento do Sr. De-
putado Genesco Aparecido. Para
encaminhá-lo, tern a palavra o Sr.
Deputado João Bosco.

0 SR. JOAO BOSCO - Sr. Pre-
sidente, Srs. Deputados.

Na oportunidade do encaminha_
mento da votação do Requerimen-
to do Deputado Genesco Apareci-
do, queria dizer algumas palavras
corn relacão ao grande dia que re-
presenta, para Minas Gerais, esta
data do 27 de abril do 1966. Nesta
data, Srs. Deputados, Minas Ge-
rais faz a sua eleiçäo para Presi-
dente da Repiblica.

Minas Gerais manifesta-se e in-
dica ao Brasil 0 Presidente da Re-
püblica, que deveria ter sido vota-
do pelos mineiros, so nOs tivésse-
mos, realmente, eleicão. Acaba de
ser indicado Presidento, par Mi-
nas Gerais, a General Artur da
Cista e Silva. As eleiqöes, embora
näo tenharn sido anunciadas e di-
vulgadas, foram realizadas na sa-
leta de Imprensa da Assembléia
Legislativa, pelos 61 rnembros do
Diret6ri 0 Estadual da Arena. Mi-
nas Gerais, em peso, votou . Ses-
scnta e urn homens disseram sim
a Castelo e Costa e Silva, ern name
do Minas Gerais. Os outros três
rnilhöes de eleitores não vão poder
se rnanifestar, porque Minas já es_
colheu, porque Minas já se mani-
festou, porque Minas ja elegou, na
data "grandiosa" de 27 de abril de
1966, o General Artur da Costa e
Silva corno seu candidato 'a Pre-
sidência da Repüblica. Pareceria
brincadeira se, nurn momento nor-
mal da vida nacional, fôsso conta-
da uma histOria de sabor tao pi-
toresco. Pareceria brincadeira e
seria atedifleil do acreditar que

61 homens acabam de votar por
trés milhôes de eleitores, 61 ho-
rnens ropresontando o DiretOrio
Estadual da Arena, escoihido e in-
dicado a dedo pelo Marechal Pre-
sidente da Repüblica, acabam de
escolher e indicar, corn o mesmo
dedo quo os indicou, apontando pa.
ra éles, o Prosidente da Republica,
que ire tomar posse a 15 de mar-
q,3 do 1967. 2 triste, Sr. Presiden-
to, e triste Srs. Deputados, mas a
eleicão para a Presidência da Re-
publica, de 1967, já se realizou. 0
candidato foi escolhido e consa-
grado em data de hoje. Näo ha
mais o que discutir, não ha mais
a quem indicar. Costa e Silva é a
Presidente de 12 milhOes de minei-
ros, de três milhôes do eleitores
mineiros, escolhido par 61 cida-
dãos. 2 a dernacracia que conti-
nua iinperando neste nosso Bra-
sil, na palavra dos que ainda po-
dem falar. E a democracia que
nOs cantamos e decantamos. 2 a
democracia pela qual tanto luta-
ram os flOSSOS maiores. E a demo-
cracia pela qual, numa tarde en-
solarada do 1922, doram a sua vi-
da 18 homens nas areias do Copa-
cabana. Continuará dernocracia,
seth ainda deinocracia, serâ repe-
tido quo é dernocracia, porque de-
mocracia na bôca dos quo podem
falar urn pouco ainda e o apelido
dada ao Govêrno que so instaurou
no Poder, aproveitando-se da Re-
voluçã do 31 do marco do 1964,
em name dela, verdadeira demo-
cracia, para vilipendiO.-la, achin-
calhá-la, para fazer corn quo o pa-
vo não fôsso ouvido em nonhurna
docisão, que o povo não pudesse
manifestar a sua livro opinião. A
dernocracia do Minas Gerais, hoje,
poderia so chamar, tristomente, "a
dernocracia dos 61".

0 SR. PRESIDENTE - Em Va-
tação o Requorirnento do nobre
Deputado Genesco Aparocido. Os
Senhoros Deputados quo o apro-
yam quoiram permanecor coma so
oncontram, (Pausa). Aprovado.

0 SR. CfCERO DUMONT( Pola
ordom) - Peco vorificação, Sr.
Presidente,
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O SR. PRESIDENTE - A Mesa
vai proceder a verificacão reque-
rida.

Os Senhores Deputados que vo-
taram a favor do Requerimento
queirarn se levantar. (Pausa). P0-
dem assentar-se.

Os Senhores Deputados que vo-
taram contra queirarn se levan-
tar. (Pausa). Podern assentar-Se.

Votaram a favor 9 Senhores De-
putados e 8 contra. Não ha "quo-
rum". A Mesa vai proceder a cha-
mada dos Senhores Deputados.

Corn a palavra o Sr. Secretdrio.
o SR. SECRETARIO (Faz a cha-

mada).
- Feita a chamada, deixam de

responder os Senhores:
Ledo Borges - João Navarro -

Reny Rabello - Pinto Coelho -
Anuar Fares Agostinho Campos
Neto - Alvaro Sales - Alvirnar
Mourão - Anibal Teixeira - Artur
Fagundes At a Ii b a Mendes -
Athos Vieira de Andrade - Aure-
liano Chaves - Benedito Xavier -
Carlos Floy - Daniel de Barros -
Dermeval Pirnenta Filho - Expe-
dito Tavares - Geraldo Quintão -
Hermelindo Paixão - Homero San-
tos - Hugo Castelo Branco - Ibra-
him Abi-Ackel - Jair0 Magalhäes
- Jarbas Medeiros - Jorge Ferraz -
João Luiz de Carvaiho - José Au-
gusto - José Boteiho - José de
Castro - José Maria Magalhães -
Lourival Brasil - Li.lcio de Sousa
Cruz - Maurilio Carnbraia - Luiz
Junqueira - Maria Pena - Marta
Nair Monteiro - Orlando Andrade
- Otelino Sol - Paulino Cicero -
Pires da Luz - Raymundo Alber-
garia - Raul Fernandes - Salim
Nacur - Sebastião Anastácio - Set-.
te de Barros - Sinval Boaventura
- Valdir Melgaco - Waldomiro Lo-
bo - Wilson Chaves - Wilson Mo-
desto - Wilson de Paiva e Wilson
Tapure.

0 SR. PRESIDENTE - Estão
presentes 27 Srs - DeputadoS. Não
ha "quorum" para o prasseguimen-
to dos nossos trabalhos.

NOMEAcAO DE COMISSAO
- De acôrdo corn a Resolucão

n.° 754, Art 21, nomeio Comissão
Especial composta pelos Srs . Dc-
putados Manoel Costa, Aureliano
Chaves, Nunes Coelho, Jehovah
Santos, Martins Silveira, João BOs_
co e Dalton Canabrava, para apre-
ciar Os Projetos n.°s 3489, 3.480,
3.481, 3.484, 3.485, 3.490, 3.491,
3.495, 3.499, 3.560, 3.493 e 3.496.

ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE - Em vir-

tude da falta de "quorum" corn-
provada em recente chamada, a
Mesa encerra a Reunião € convo-
ca Os Srs. DeputadOS para a Ordi-
nãria de amanhã, dia 28, as 14,00
horas, corn a seguinte Ordem do
Dia:

ORDEM DO DIA
28-4-66

l.a Par1e
Das 14 as 15 horas:
Leitura e aprovacão da Ata.
Expediente, inclusive leitura e

apresentacão de pareceres, proje-
tos, comuflicacoes, requeriinentos
e indicaçöes.

Das 15 as 16 horas:
DiscussãO e votacão de parece-

res, requerimentoS, cc•municacSes,
• e indicacSeS.

DiscUSSãO e votacão de redacöes
finais.

2 .a Parte
Das 16 as 18 horas:
Votacão, em discussão ünica, do

Projeto n° 3.581/66, do Sr. Gover-
nador do Estado, o qual altera a
redação do parágrafo 2. 0 do Artigo
82, da Lei no 3.214, de 16 de outu-
bro de 1964.

Votacão, em discussão iinica, do
Projeto n° 3.592/66, do Sr. Gover-
nador do Estado, o qual cria Gina-
sio Estadual na cidade de São Se-
bastião do Paraiso.

3a discussdo do Projeto n o 2.612/
/65, do Sr. Governador do Estado,
o qual cria Colégio Normal Oficial
anexo ao Ginásio Estadual "Vir-
ginia da Gama Salgado" de PoçoS
de Caldas e contém outras provi-
dncias.

3a discussão do Projeto no 3.508/
/66, do Sr. Governador do Estado,
o qual concede auxilio financeiro
ao Sindicat) dos Assistentes So-
dais do Estado de Minas Gerais.

3 _a discussão do Projeto n o 3.518/
/66, do Sr. Governador do Estado,
o qual cria o Colégia Estadual
'professor Gabriel Mandacaru",
na cidade de Diamantina.

3_a discussão do Proj eta n03-526/
/66, do Sr. Governador do Estado,
o qual autoriza o Govêrno do Es-
tado a permutar imOvel corn a So-
ciedade Concepcionista do Ensino.

Votacão, em 2.a discussão, do
projetO no 3.500/66, do Sr. Carlas
ElOY, 0 qual concede beneficlo a
funcioflárioS, näo previsto pela Lei
nc 869, de 5 de juiho de 1952.

Votacão, em 2 .a discussão, do
Frojeto nQ 3.502/66, do Sr. João
Luiz de Freitas, que dé. a denomi-
nacão de "Padre José Goncalves de
Souza" ao Ginásio Estadual de Fe-
lixlândia.

Votacão, em 2.' discussão, do
projeto n° 3.531/66, do Sr. Louri-
val Brasil, o qual recnhece de ut1
lidade pUblica o Abrigo Santa He-
lena, corn sede na cidade de Juiz
de Fora.

Votação, em 2.a discussão, do
Projeto no 3.559/66, do Sr. Manoel
Costa, o qual dã a denominacãO de
"Padre João Neiva" ao Ginãsio Es-
tadual de Santana da Vargem.

Votação, em 3 21 discussão, do
Projeto no 3.564/66, do Sr. Mario
Hugo Ladeira, 0 qual dd a denomi-
nacão de Conj unto "Orestes Diniz"
aos Edificios onde funcionam 0
Departamento da Lepra e Dispen-
sãrio Central.

l .a discussão do Projeto n o 3.610/
/66 (Resolucão), da Cornissão Exe-
cutiva, o qual cria o Servico de Ra-
diotelegrafia da Assembléia Legis-
lativa.

ja discussão do Proj eto no 3.611/
/66, da Comissão Executiva, o qual
autoriza o Poder Executivo a fir-
mar convênio corn a Assernbléia
Legislativa para o fim especifica-
do.

1a discussão do Projeto n o 3.612/
/66 (Resoluão), da Comissão Exe-
cutiva, o qual dá o nome de "Cláu-
dio Pinheiro de Lima" a sala do
Gabinete do 1' Vice-Presidente.

2_a discussão do Proj eto n03.503/
/66 (Rea:lução), da Cornissão de
Justiça, o qual aprova têrmos de
rescisão e de nôvo Convênia firma -
do entre o Govêrno do Estado e a
Fundacão Servico Especial de Sad-
de Püblica.

- 0 Sr. Presidente convoca,
ainda, para a Reunião Extraordi-
ndria do mesmo dia, as 20,30 ho-
ras, corn a seguinte Ordern do Dia:

ORDEM DO DIA

Reunião Extraordináriaa,

28-4-66

As 20,30 horas:

Discussäo d:s vet,os totals opos-
tos as Proposiçöes de Lei n.°s:

2.886, que autoriza o Govêrno do
Estado a conceder auxilio finafi-
ceiro de Cr$ 200.000 (duzentos mu
cruzeiros) a "Sociedade PrO-Me-
lhoramentos do Bairro Nova Gra-
nada", de Belo Horizonte.

2.887, que autoriza o Govêrno do
Estado a conceder auxilio finan-
ceiro de Cr$ 200.000 (duzentos mil
cruzeiros) a "União Esporte Clu-
be", da cidade de Paula Càndido.

2.893, que autoriza 0 GovêrflO do
Estado a construir urn hotel de tu-
riorno nas cidades de Congonhas,
Mariana e Montes Claros.

2.909, que autoriza o GovêrnO do
Estado a conceder auxilio finan-
ceiro de Cr$ 300.000, a Academia
Mineira de Letras.

2.910, que autoriza o GovêrnO do
Estado a conceder auxil io finan-
ceiro de Cr$ 400.000 ao "Abrigo Je-
sus", instituicão caritativa, corn
sede em Belo Horizonte.

- Levanta-Se a Reunião,
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SUARIO: - Comparecimento -
Ata - Expediente: Mensagem n.°
1.075 (Projeto n.9 3.616) - 0f1-
cios n°s. 1.048 e 1.049 - OfIcios
diversos - Leitura ie Apresenta-
cSo de Proposiçôes - Pareceres:
para 2.' discussão, dos Proj etos
n0s. 3.578, 3.583, 3.584, 3.588,
3.589, 3.591 e 3.596; para 3a dis-
cussão, dos Projetos fl°S. 3.550,
3.557, 3.558, 3.562, 3.563, 3.565 e
3.571; sObre Os Requerimentos
n°s. 1.167, 1.170 e 1.187; e sObre
as IndicacOes n°s. 1.057 e 1.067
- Projetos n°s. 3.617, do Sr. Ma-
noel Costa, e 3.618, do Sr. Ge-
raldo Quintao - Requerimento
fl.0 1.208 do Sr. Aureliano Chaves
- Indicacöes n°s. 1.094, d0 Sr.
Anuar Fares, e 1.095, do Sr. Ni-
canor Armando - Discurso e In-
dicacao n.° 1.096, do Sr. Waldo-
miro Lôbo - Requerimento do
Sr. Ataliba Mendes - Comuni-
cacao do Sr. Délson Scarano
- comunicaçOes dos Srs. Euler
Lafetá, Hélio Garcia, João Bello,
Alvimar, Mouräo e Florivaido
Dias Discursos dos Srs.
Cicero Dumont, Otelino Sol e
Pinto Coelho - Diseussão e Vo-
tacão ide Proposiçöes - Palavras
do Sr. Presidente - Nomeaçâo
de Comissäo - Comunicaçöes
dos Srs. Florivaldo Dias e Alvi-
mar Mourão - Questôes de Or-
dem - Comunicacão do Sr. Del-
son Scarano - Requerimento do
Sr. Aureliano Chaves (Arts. 94
e 95) - Discurso e Requerimen.
to dq Sr. Bat i s ta cMiranda.

- 2.k, Parte da Ordem do Dia
Votacao, em discussão ünica, do
Projeto n.° 3.581 - Questão de
Ordem e Requerimento do Sr.
João Bosco - Votacão, em dis-
cussão ün.ica, do Projeto n.c 3.592
- 3.' discussão dos Projetos n°s.
2.612, 3.508, 3.518 e 3.526 - Vo-
tacão, em 2.0 discussão, do Pro-
jeto n.° 3.500 .—Votaçao, em 2.'
discussäo, do Projeto n.9 3.502 -
Questão de Ordem - .Chamada
- Falta de "quorum" - Encerra-
mento - Ordem do Dia.

COMPABECIMENTO

- As 14,07 horas, comparecem Os
Srs.:

Bonifácio . de Andrada -4 . Leo
Borges 'i— Mario Hugo Ladéira —
João Navarro — Reny Rabello -
Pinto Coelho — Anuar Fares — Al-
vimar Mourão — Ataliba Mendes —
Athos Vieira de Andrade — Aure-
liano Chaves — Batista Miranda -
Benedito Xavier — Benedito Salles
— Carlos Eloy — Carlos Megale —
Cicero Dumont - Délton Canabra-
va - Daniel de Barros - Délson
Scarano - Dermeval Pimenta Filho
— Expedito Tavares - Florivaldo
Dias - Geraldo Quintão - Gerar-
do Grossi — Gomes Moreira — Her-
melindo Paixão — Homero Santos
- Hugo Castelo Branco — Jairo
Magalhães - Jarbas Medeiros -
Jehovah Santos - Jorge Vargas -
João Bosco — João Luiz de Car-
valho —. João Vaz — Joaquim de
Melo Freire — José B... t1ho — Jos

de Castro — José Luiz Baccarini —
LadiSlaU Sales — Lélis Chaves -
Lourival Brasil — Liicio de Sousa
Cruz — Luiz Junqueira — Manoel
Costa — Maria Pena - Martins Sil-
veira - Nicanor Armando - Nunes
Coelho — Odilon Rodrigues - Or-
lando Andrade - Otelino Sol —
paulino Cicero — Pires da Luz —
Raul Fernandes — Sebastiâo Anas-
tácio - Sette de Barros - Sinval
BoaventUra — Souza e Silva — Val-
dir Melgaco - Waldir Morato —
Waldonhiro LObo - Wilson Chaves
- Wilson Modesto - Wilson de
paiva - Wilson Tanure.

- Corn a presença de 67 Srs.
DeputadoS, o Sr. Presidente decla-
ra aberta a Reunião.

ATA

O SR. WALDIR MORATO — (2.0
Secretário "ad-hoc") - Procede a
leitura da Ata da Reunião anterior,
a qual é aprovada, sem restriçöes.

EXPEDIENTE

O SR. JOAO NAVARRO — (1.9
Secretário) — Lê Expediente cons-
tante da seguinte matéria:

MENSAGEM N.° 1.075

Belo Horizonte, 27 de abril de
1966.

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

Tenho a honra de encaminhar a
Vossa Excelência, para que sObre
êle se digne a egrégia Assernbléia
Legislativa deliberar no prazo
de 30 (trinta) dias a que se refere
o art. 29, § 4.0, da Constituicão do
Estado, corn a redacão que lhe dd
a Lei Constitucional n.9 14, o inclu-
so projeto de lei que dispöe sObre
a criacâo de cargos destinados ao
Ginásio Estadual Agro-Industrial
"Professôra Dulce Sarmento", de
Montes Claros.

Destina-se a presente iniciativa a
Suprir o TiistadQ das condiçOes in-

dispensáveis a instalaço e funcio-
narnento do educandário, objeto da
Lei n.° 3.900, de 22 de dezembro de
1965, que autorizou a enca.mpação,
mas se omitiu quanto a existëncia
dos cargos administrativos e docen-
tes que devem necess'ariamente
compor a estrutura legal do esta-
belecimento.

Prevaleçome da oportunidade pa-
ra apresentar a Vossa Excelência os
protestos de meu elevado aprêco e
consideração.

Israel Pinheiro da Silva - Go-
vernador do Estado de Mines Ge-
rais.

— Publicar.

PROJETO N.° 3.616/66

Cria cargos destinados ao Gi-
nCsio Estadual Agro-Industrial
"ProfessOra Dulce Sarmento",
de Montes Claros.

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

Art. 1. p — 0 Ginásio Estadual
Agro-Industrial "ProfessOra Dulce
Sarmento", de Montes Claros, de
que trata a Lei n° 3.900, de 22 de
dezembro de 1965, terá Os seguin-
tes cargos, que ficam criados nos
Anexos da Lei n.° 3.214, de 16 de
outubro de 1964:

I —no Anexo III, III a: 1 (urn)
cargo de Diretor de Estabelecirnen-
to de Ensino Médio, sImbolo C-5,
e 1 (urn) cargo de Secretário de
Estabelecirnento de Ensino Médio,
simbolo C-4, ambos de provimento
em comissao;

II — no Anexo II: — 10 (dez)
cargos de Professor de Ensino Me-
dio, nivel XV, de classe singular;
1 (urn) cargo de Técnico de Educa-
ção I, nIvel XV, 4 (quatro) cargos
de Inspetor de Alunos I, nIvel III;
1 (urn) cargo de Porteiro I, nivel
III; 2 (dois) cargos de ContInuo-
Servente I, nIvel II.

Art. 2.9 — A instalação do Gind-
sio Estadual de que trata esta lei
condiciona-se 'a cornprovaçao da
existência de corpo docente legal.
mente habilitado e outorga da doa-

5641 Retmio Ordinária da Assembléia Legislativa,
aos 28 'de abiil de 1966

PRESIDNCIA DOS SRS. BONIFACIO DE ANDRADA, JOAO
NAVARRO, PINTO COELHO E JOIAO VAZ
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o Presidente da Repiblica, usan-

do da atribuicäo que ihe confere
o art. 87, item I, da Constitu.icão:

Considerarido que a Lei n.° 4.897,
de 9 de dezeni.bro de 1965, declara
Joaquim José da Silva Xavier, o
Tiradentes, Patrono Civico da Na-
ção Brasileira; e

Considerando que a efigie de Ti-
radentes que meihor se ajusta a
imagem gravada pela trad.icão na
memória do povo brasileiro é a re-
produzida em sua estdtua, erigida
defronte it antiga sede da Câmara
dos Deputados, na Cidade do Rio
de Janeiro, decreta:

Art. 1 .0 - adotada como mo
délo para a reproduçäo da efigie
de Joaquim José da Silva Xavier,
o Tiradentes, Patrono CIvico da Na-
çäo Brasileira, a estdtua do pro-
tomártir da Independêricia, erigi-
da em sua rnemOria defronte 'a an-
tiga sede da Cãmara dos Deputa-
dos, na Cidade do Rio de Janeiro.

Art. 2.0 - Este decreto entrará
em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposiçOes em
contrdrio.

Brasilia, 11 de abril do 1966: 145.11
da Independência e 78. 0 da Repü-
blica.

H. Castello Branco - Mem de sá.
- Ciente. Publicar.

cao do acervo a que se refere o
art. 2.0 da Lei n.° 3.900, de 22 de
dezembro de 1965.

Art. 3. - As despesas decorren-
tes desta lei correrão pelas verbas
prOprias do Orçamento do Estado.

Art. 40 Revogam-se as disposi-
cOes em contrário.

Art. 5•0 - Esta lei entrard em vi-
gor na data de sua publicação.

Dado no Palácjo da Liberdade,
aos... 	 I

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

OFtCIO N.9 1.048

Belo Horizonte, 15 de abril de
1966.
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Acusando recebido o Oficio fl.°
748/66/MAT, datado de 14 de abril
corrente, em que Vossa Excelência
me transmite, transcrita, correspon-
dência que Ihe foi dirigida pelo Pre-
feito Jair Toledo de Paiva, do mu-
nicIpio de Paiva, relatando ocorrên-
cia na Câmara Municipal local, co-
munico-lhe que determinei o enca-
mirihamento do assunto a Secreta-
na de Estado dos NegOcios do In-
terior, para exame e providencias
cabIveis.

Sirvo-me da oportunidade para
renovar a Vossa Excelência a ex-
pressao do meu alto apreco.

Israel Pinheiro da Silva - Go-
vernador do Estado de Minas Ge-
rais.

- Ciente. Publicar.

OFICIO N.° 1.049

Belo Horizonte, 27 de abril de
1966.

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

Tertho a honra de acusar o re-
cebimento do Oficio a.° 768, de 15
do corrente mês, em que Vossa
Excelência me comunica haver es-
a egrégia Assernblia Legislativ

aprovado Os vetos totais opostos asProposiçOes de Lei nümeros 2.772
2.774, 2.811 e 2.862.

Ao manifestar a Vossa Excelen-
cia os meus agradecimentos pela
gentileza da comunicação, desejo
prevalecer-me do ensejo para re-
novar-the Os protestos do meu alto
apréço e consideraçäo.

Israel Pinheiro da Silva - Go-
vernador do Estado de Minas Ge.
rais.

- Ciente. Publicar.

OFICIO

Em 15 de abril de 1966.
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

blëia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Em nome do Senhor Ministro da
Justiça e NegOcios Interiores, que
se encontra em Brasilia, e para Os
efeitos do que dispôe a lei n.° 4.897,
de 9-12-65, combinadaom os têr-
mos do Decreto n.° 58.168, de 11 iii-
timo, transmito a Vossa Excelência
o incluso exemplar da efIgie de
Joaquim José da Silva Xavier, o Ti-
radentes, Patrono da Nação Brasi-
leira.

Aproveito a oportunidade para
apresentar a Vossa Excelência pro-
testos de perfeita estima e distinta
consideraçao.

João Leitão Abreu - Chefe de
Gabinete do Ministro da Justica e
NegOcios Interiores.

LEI N.c 4.897 - De 9 de dezem-
bro do. 1965.

Declara Joaquim José da Silva
Xavier, o Tiradentes, Patrono da
Nação Brasileira.

0 Presiderite da Repüblica:
Faco saber que o Congresso Na-

cional decreta e eu sancioflo a Se-
guinte lei:

Art. 1.9 - Joaquim José da Silva
Xavier, o Tiradentes, ê declarado
patrono civico da Nação Brasilei-
ra.

Art. 2.0 - As FOrcas Armadas, OS
estabelecimentos de ensino, as re-
particoes püblicas e de economia
rnista, as socledades anOnirnas em

que 0 Poder PübliCo fOr acionista
e as emprêsaS concessiOfláriaS . de
servicos püblicos homenagearão,
presentoS Os seus servidores na Se-
de de seus serviços, a excelsa me-
jnória dêsse patrono, nela inaugu-
rando, com festividades, no prOxi-
mo dia 21 de abril, efeméride co-
mnemorativa de seu holocausto, a
efigie do glorioso republicano.

parágrafo imnico - As festivida-
des de que trata êste artigo so-
rão programadas anualmente.

Art. 3.0 - Esta manifestaco do
povo e do Govêrno da Repdblica
em homenagem ao Patrono da Na-
cão Brasileira visa a evidenciar
que a sentenca condenatOria de Joa-
quim José da Silva Xavier não é
labéu que lhe infame a memOria,
pois d reconhecida e proclamada
of icialmefite p0105 seus concida-
dãos como o mais alto tItulo de
glori.ficacãO do nOSSO maior corn-
patriota de todos os tempos.

Art. 4.9 - Esta lei entrará em vi-
gor na data de sua publicacão, e-
vogadas as disposicOes em contra-
rio.

Brasilia, 9 de dezembro de 1965;
144.0 da Independência e 77. 0 da Re-
publica.

H. CASTELLO BRANCO

Juracy Magalhães - Paulo Bosi-
sio - Arthur da Costa e Silva -
Octávio BuihOes - Newton Torna-
ghi - Ney Braga - Flávio Lacer-
da - Eduardo Gomes - Raymun
do Britto - Walter Peracchi Bar-
cellos - Mauro Thibau - Roberto
de Oliveira Campos - Osvaldo
Cordeiro de Farias -

DECRETO N.9 58.168 - DE 11 DE
ABRIL DE 1966

Estabelece, comb modêlo pa-
ra reproducão da figura de Ti-
radentes, a efigie do Joaquim
José da Silva Xavier, existente
em frente do Palácio Tiraden-
tes, na Cidade do Rio do Janei-
ro.

OF:ECIO

Belo Horizonte, 22 de abril de
1966.

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

Venho agradecer a Vossa Exce-
léncia o convite que me fez, polo
Oficio 133/66, do 14 do corrente,
para assistir a Sossão Soleno co-
mernorativa da data de 21 de abril,
realizada em Ouro Prêto.

Sirvo-me da oportunidade para
renovar a Vossa Excelência a ex-
pressão do meu alto aprêço.

Murilo BadarO - Secretdrio de
Estado do GovOrno.

- Ciente. Publicar.
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OFICIO

Belo Horizonte, 19 de abril de
1966.

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

Tenho a honra de solicitar a
Vossa Excelência a gentileza de in-
dicar a esta Secretaria de Estado
o nome de trés elernentos do Poder
Legislativo, para serem levados ao
Senhor Govern ador, para efeito de
escoiha do representante do Legis-
lativo Mineiro junto ao Conseiho
Supervisor da Campanha Perma-
nente de Educacão Moral e Civica,
inst,ituida pelo Govérno do Estado.

Comunico a Vossa Excelência
que d pensamento do Senhor Go-
vernador do Estado promover to-
do o expediente, de modo a que Os
senhores membros do Conseiho Su-
pervisor da r e £ e r i d a campanha
possam ser empossados antes do
d.ia 13 de maio prOximo.

Antecipando os melhores agrade-
cimentos, apresento a Vossa Ex-
celéncia, Senhor Presidente, as ho-
menagens do mais alto aprêco.

Gilberto Antunes Almeida - Se-
cretário de Estado da Educacão.

- Ciente. Publicar. A Diretoria
Geral.

OF1CIO

Em 26 de abril de 1966.
Exmo. Sr. Presidente da Assern-

Jéia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Reiterando meu offcio de 15 de
marco ültimo, tenho a honra de so-
licitar a V. Exa. esclarecer a esta
Presidéncia se essa augusta Assem-
bléia já aprovou a anexação do dis-
trito de Catuni ao Municipio d
Francisco S, por acôrdo corn o
Municipio de Gréo Mogol.

Renovo a V. Exa. protestos de
elevada estima e distinto aprêco.

Helvëeio Rosemburg - Presiden-
te, em exercfcio, do TRE de Minas
Gerais.

- Publicar.

OFICIO

Belo Horizonte, 25 de abril de
1966.

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estad0 de Mi-
nas Gerais.

Reiterando Offcio de 13 de Se-
tembro de 1965, levamos ao conhe-
cirnento de V. Exa. que, estando o
Deputado Estadual Wilson Modesto
Ribeiro denunciado neste Juizo, co-
mo incurso no artigo 312, c/c o art.
51, § 2.Q do COthgo Penal, sendo vi-
tima o I.A.P.E.T.C., solicito des-
sa egrégia Assembléia Legislativa
a necessdria licença para 0 prosse-
guimento legal do respectivo pro-
cesso.

Aguardando 0 pronunciamento de
V. Exa. a respeito, corn a urgên-
cia possIvel, apresento protestos de
olevada estima e distinta conside-
ração.

a) Pedro Anisio Maia - Juiz de
Direito da 8.0 Vara Criminal.

- Ciente. Publicar.
- A Comissão de Justica.

OFf ClO

Belo Horizonte, 27 de abril de
1966.

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

.Apraz-me comunicar o recebi-
mento, nesta Campartha, de Offcio
do Sr. Deputado João Navarro, 1.0
Secretdrio dessa Assembléia, den-
tificando-me da consignacão, em
ata dos trabalhos do Poder Legis.
lativo do Estado, do voto! de con-
gratulaçOes corn a Direçao e corpo
de funcionários da CARRPE, a re-
querimento da Deputada Maria Pe-
na, pelos trabalhos que êsse Orgão
vem desenvolvendo no sentido de
dar ao Estado de Minas Gerais o
necessrio ambiente para a alfa-
betizacao de nossos escolares.

Agradeco a Vossa Excelência e
aos demais membros de nossa As-
semblëia •o born conceito que fa-
zem da CARRPE e, ao ver reco-

nhecidos Os flOSSOS esforços, fare-
mos corn que sejam êles redobra-
dos para vermos 0 flOSSO Estado,
em futuro prOximo, atingir condi-
çOes favoráveis a plena difusão da
cultura em todos Os seus recan-
tos.

Renovo-ihe, ao ensejo, as expres-
sOes de meu alto aprêco e distinta
consideracão.

Paulo Diniz Chagas - Diretor Ge-
ral da CARRPE.

- Ciente. Publicar.
Passa-se a

LEITURA E APRESENTAcAO DE
PEOPOSIcOES

Pareceres

- Pelos respectivos relatores são
enviados 'a Mesa os seguintes pare-
ceres:

PARECER PARA 2. DISCUSSAO
DO PROJETO N.° 3.578/66

Oamissão de Constituicâo, Legis-
Iaco e Justica

O Sr. Deputado Paulino Cicero
submete a apreciacão da Casa o
Proj eto n° 3.578/66, através do qual
se dá a denominacão de "Giriásio
Estadual Professor Letro" ao Gi-
nási0 Estadual da cidade de Antô-
nio Dias.

A iniciativa constitui uma home-
nagem justa e oportuna.

Sendo legal e constitucional, ex-
pressamo-nos £avor'avelmente 'a
aprovacão do Projeto, quando dis-
cutido na segunda fase, em seus
térmos originais.

Sala "José Proenca", 28 de abril
de 1966.

Expedito Tavares, Presidente -
Souza e Silva, Relator - Carlos
Eloy - Lücio de Souza Cruz -
Jehovah Santos.

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

PARECER PAR.A 2.0 DISCUSSAO
DO PROJETO N.° 3.583/66

Gmissäo de Constituiço, Legis-
lação e Justiça

Segundo o Projeto n.° 3.583/66,
de autoria do Sr. Deputado José
do Castro Ferreira, a Unidade Sa-
nitária de Carmo do Rio Claro
passa a denorninar-se "Dr. JUlio
Barreto Aguiar".

A Proposição é legal e constitu-
cional.

Merecendo nosso inteiro apoio,
nosso parecer se conclui pela apro-
vação do Proj eto, em sua segunda
discussão, tal como estd elaborado.

Sale. "José Proenca", 28 de abril
de 1966.

Expedito Tavares, Presidente -
Souza e Silva, Relator - Carlos
Eloy - Lücio de Souza Cruz -
Jehovah Santos.

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

PARECER PARA 2.0 DISCUSSAO
DO PROJETO N.° 3.584/66

Oamissâo de Constithic5o, Legis-
iacão e Justica

o nobre Deputado Carlos Eloy
apresenta 'a Casa o Proj eto em exa-
me, por forca do qual o prédio do
"Forum" da cidade de Entre Rios
do Minas passa a denominar-se
"Cel. Joaquim Resende".

A iniciativa constitui uma home-
nagem justa e oportuna, fazendo-se
acompanhar da devida justificati-
va, inclusive trazendo anexo urn
abaixo-assinado, contendo assinatu-
ras de vários elementos de Entre
Rios de Minas, integrantes de vá-
rias das extintas agremiaçOes poll-
ticas, e mesmo de apart.iddrios, que
solicitam a presente medida de ho-
menagem ao Sr. Cel. Joaquim Re-
sende.

Sendo também legal e constitu-
cional, nosso parecer se conclul no
sentido de que 0 Prpjeto seja apro-
vado em segunda discussã.o, nos
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têrmos em que se encontra elabo-
rado.

Sala "José Proenca", 28 de abril
de 1966.

Expedito Tavares, Presidente e
Relator. - Carlos Eloy - Souza e
Silva - Jehovah Santos - Lücio
de Souza Cruz.

- Publicado 0 Parecer, inclua-se
p Projeto em Ordem do Dia.

PARECER PARA 2.° DISCUSSAO
DO PROJETO N.° 3.588/66

Ozrnissão tie Constituicäo, Legis-
lação e Justica

O Sr. Deputado Domingos JOrio
traz a apreciação da Casa o Pro-
jeto fl. 0 3.588/66, através do qual
se pretende dar a denominacão de
"LeonOfrica Coelho Silva" it Escola
Infantil Combinada da cidade de
Bicas.

A Proposição merece nosso intel-
ro apoio, uma vez que é ela justa
e oporturia e nâo carece de repa-
ro legal ou constitucional.

Somos, pois, pela sua aprovacão,
em segunda discussão, nos têrmos
em que se acha elaborada.

Sala "José Proenca"; 28 de abril
de 1966.

Expedito Tavares, Presidente. -
Carlos Eloy, Relator - Sousa e Sil-
va - Jehovah Santos - Lücio de
Souza Cruz.

- Publicado o Parecer, iricluase
o Projeto em Ordem do Dia.

PARECER PARA 2. 4 DISCUSSAO
DO PROJETO N.° 3.589/66

C'missão de Constituiço, Legisla-
co e Justiça

Dc autoria do Sr. Deputado Do-
mingos JOrio, o Projeto n° 3.589/
/66 vista a que o Curso Coniplemen-
tar da cidade de Bicas passe a de-
nominar-se "Curso Complementar
Aura Aliada Lamha".

A homenagem ë justa e oportu-
na.

Sendo legal e constituciônal, nos-

so parecer se conclui no sentido tie
que o Proj eto seja aprovado em
segunda d.iscussão, tal como estd
elaborado.

Sala "José Proença", 28 de abril
de 1966.

Expedito Tavares, Presidente e
Relator - Lücio de Souza Cruz -
Jehovah Santos - Souza e Silva
Carlos Eloy.

- Publicado 0 Parecer, inclua-se
o Projeto em Ordem do Dia.

PARECER PARA 2. 4 DISCUSSAO
DO PROJETO N.° 3.591/66

Cornissão tie Constituição, Legis-
lacâo e Justica

O Proj eto em exame d de auto-
na do Sr. Deputado José de Castro
Ferreira e dti a denominação de
"Eduardo tie Menezes" ao Paiticio
da Saüde, de Juiz de Fora.

A homenagem ti justa e oportuna.
Não merecendo a Proposicão qual-
quer reparo de orciem legal ou
constitucional, opinamos pela sua
aprovacão em 2.° discussão, nos
tOrmos em que se acha elaborada.

Sala "José Froenca', 28 de abril
de 1966.

Expedito Tavares, Presidente. -
Carlos Eloy, Relator - Souza e Sil-
va - Jehovah Santos - Lticio de
Souza Cruz.

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

PARECER PARA 2. ,, DISCUSSAO
DO PROJETO N.° 3.596/66

Comissão tie Constituição, Legis-
lacã0 e Justica

O Projeto fl. 0 3.596/66, de autonia
do Sr. Deputado Manoel Costa,
tid denominação de "Professor Gue-
des Fernandes" ao Gintislo Estadual
da cidade de Carmo de Minas.

Exarninando-o, nosso Parecer é
pela sua aprovacão, em segunda
Lase de discussão, tal como o Pro-
jeto foi proposto.

Sala "Josd Proenca", 28 tie abril
de 1966.

Expedito Tavares, Presidente. -
Jehovah Santos, Relator. - Lticio
tie Souza Cruz - Sousa e Silva.

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

PARECER PARA 3' DISCUSSAO
DO PROJETO N.° 3.550/66

Comissã tie Constituição, Legis-
lacão e Justiça

De autoria do Serthor Deputado
José tie Castro Ferreira, o Proj eto
n.° 3.550/66, visa a dar a denomina-
cão tie "Cel. Aniceto tie Barros" ao
FOsto tie Higiene tie Santa Cruz do
Escalvado.

Foi aprovado em segunda discus-
são, originàriamente.

Assim sendo, ratificando o Pare-
cer anterior, na sua terceira fase
tie discussão, opinamos no sentido
tie que o Projeto seja aprovado, tal
como estd redigido.

Sala "Jose Proenca", 28 tie abril
tie 1966.

Expedito Tavares, Presidente. -
Jehovah Santos, Relator. - Lücio
de Souza Cruz - Carlos Eloy -
Sousa e Silva.

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

PARECER PARA 3. DISCUSSAO
DO PROJETO N. y 3.557/66

Comissão tie Constituieão, Legis-
lacäo e Justica

O Projeto fl.0 3.557/66, tie autoria
do Sr. D e p  t ad o Jairo Maga-
lhães, o qual visa a reconhecer de
utilidade pUblica a Fundação Serd-
fica de Eøucacão da ParOquia tie
Nossa Senhora da Pompéia, corn
sede em Edo Horizonte, foi apro-
vatio em seguncla discussão, scm
emendas.

Relatando-o em terceira discus-
são, opinarnos igualmente para que
êle seja aprovaclo, tal como este. re-
digido.

Sala "José Proenca", 28 tie abnil
tie 1966.

Expedito Tavares, Presidente e
Relator - Carlos Eloy - Sousa e
Silva, - Jehovah Santos - Lticio
de Souza Cruz.

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

PARECER PARA 3a DISCUSSAO
DO PROJETO N.° 3.558/66

Comissão tie Constituieão, Legis-
lacão e Justica

De autoria do Sr. Deputado Ma-
noel Costa, o Proj eto em exame
visa a dar a tienominaçao tie "Pro-
fessor Fdbregas" ao Gintisio Esta-
dual da cidade tie Lumindnias.

Foi aprovado em seguncia discus-
são, scm emendas.

Sornos pela sua aprovação, na
terceira fase tie discussão, tal como
estd elaborado.

Sala "José Proenca", 28 de abnil
tie 1966.

Expedito Tavares, Presidente. -
Lücio de Souza Cruz, Relator. -
Carlos Eloy - Jehovah Santos -
Sousa e Silva.

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

PARECER PARA 3a DISCUSSAO
DO PROJETO N.y 3.562/66

Comissão tie Constituicão, Legis-
lacão e Justiça

O Projeto n.° 3.562/66 é de auto-
na do Sr. Deputatio Cicero Du-
mont e visa a reconhecer tie utilida-
tie püblica o Centro Educacional
tie Edo Horizonte.

For ter sido aprovado em segun.
do discussão, somos, nesta opontu-
nidade, tie parecer que o Projeto se
aprove também em terceira discus-
são, nos tOrmos &m que foi apre-
sentado a Casa.

Sala "José Proença", 28 tie abril
tie 1966

Expedito Tavares, Presidente. -
Carlos Eloy, Relator - Souza e
Silva - Jehovah Santos - LUcio de
Souza Cruz.

- Publicado 0 Parecer, inclua-se
0 Projeto em Ordem do Dia.
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PARECER PARA 3. 4 DISCUSSAO PARECER PARA 3.' DISCUSSAO

DO PROJETO N.° 3.563/66 	 DO PROJETO N.9 3.571/66
Comissão tie Constjtujção, Legis- 	 Comissào de Constituiço, Legis-lacão e Justiça 	 lação e Justiça
o Projeto em exame, cuja auto-

na coube ao ilustre Deputado Ma-
noel Costa, que visa a dar a deno-
minação de "Dom Othon Motta" ao
Colégio Normal Oficial da cidade
de Conceição do Rio Verde, mere-
ceu aprovação dêste órgão técni-
co, quando discutido em sue, Se-
gunda fase.

Apresentando-ihe Parecer na ter-
ceira discussão, opinamos também
no sentido de que seja êle aprova-
do, nos têrmos de seu autor.

Sala "José Proença", 28 de abril
de 1966.

Expedito Tavares, Presidente. -
Carlos Eloy, Relator. - Sousa e
Silva - Jehovah Santos - Lücio
de Sousa Cruz.

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

PARECER PABA 3.' DISCUSSAO
DO PROJETO N.o 3.565/66

Comisso tie Constituição, Legis-
laçãtj e Justiça

Por via do Projeto n.° 3.565/66,
o nobre Deputado Wilson Modesto
propOe que o Ginásio da cidade de
Santos Dumont, criado pela Lei n.°
2.305, de 3 de janeiro de 1961, pas-
se a deriominar-se "Presidente João
Pmheiro".

A iniciativa foi aprovada em Se-
gunda discussão, sern ernendas.

Assim sendo, opinamos favorà-
velmente a sua aprovação, em ter-
ceira discussão, nos têrmos de seu
autor.

Sala "José Proenca", 28 de abril
de 1966.

Expedito Tavares, Presidente. -
Carlos Eloy, Relator. - Sousa e
Silva - Jehovah Santos - LUcio
de Sousa Cruz.

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

O Projeto n.° 3.571/66, de auto-
na do ilustre Deputado Jarbas Me-
deiros, através do qual se preten-
de seja declarado de utilidade pü-
blica 0 Conseiho Particular da So-
ciedade de São Vicente de Paulo,
da cidade de São Goncalo do Sa-
pucaf, foi aprovado em segu.nda
discussão, nos têrmos de sue, reda-
cão original.

Relatando-o em terceira discus.
sao, concluImos igualmente no sen-
tido de que êle rnereça nossa apro-
vação, tal como estd redigido.

Sala "José Proença", 28 de abril
de 1966.

Expedito Tavares, Presidente e
Relator - Lücio de Sousa Cruz -
Jehovah Santos - Sousa e Silva. -
Carlos Eloy.

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

PARECER SOBRE 0 REQUERI-
MENTO N.° 1.167

Comissão de Agricultural Indüstria
e Comercio

O nobre D e p u t ado Nicanor
Armando, através do Requerimento
n. 1.167, faz veemente apêlo ao
Exmo. Sr. Presidente da Repübli-
ca e ao Ministro de Minas e Ener-
gia, no sentido de que seja manti-
do em São João deLRei o setor da
3.' Zona HidrolOgica, agora amea-
cado de extincão.

A Comissão de Agricultura, In-
düstria e Comércio, examinando.o,
conclui pela sue, aprovação, nos
têrmos em que se encontra red!-
gido.

Sala "José Proença", 28 de abril
de 1966.

Otelino Sol, Presidente. - Flori-
va.ldo Dias, Relator - Ataliba Men-
des.

- Publicar.

pARECER SOBRE 0 REQUERI-
MENTO N.° 1.170

Comissão tie Agricultura, Indástria
e Comércio

O nobre Deputado Otelino Sol,
através do Requerimento n.° 1.170,
vem rhui respeitosamente solicitar,
do Exmo. Sr. Secretário da Agri-
culture., as seguintes informacoes:

1 .0 - Qual a situacão da campa-
nba contra a febre aftosa em Mi-
nas Gerais?

2.1 - Quais Os Orgãos responsá-
veis pela execucão dessa campanha
em nosso Estado?

30 - Quais Os fundos e verbas
já recebidos para essa campanha?

Exarninando-o, concluirnos pela
sua aprovacão.

Sala "José Proerica", 28 de abril
de 1966.

Otelino Sol, Presidente - Atali
ba Mendes, Relator - Florivaldo
Dias.

- Publicar.

PARECER SOBRE 0 REQUERI-
MENTO N.9 1.187

Comissão de igricu1turai, Indñstria.
e Comércio

De autoria do nobre Deputado
Cicero Dumont é o Requerimento
n9 1.187, pelo qual re quer, do Exrno.
Sr. Governador do Estado, as Se-
guintes informacOes:

1 .0 - Se é exato que está nas
ccgitaçoes do Govêrno Estadual ía-
zer a fusão do Frigonorte, corn sede
em Montes Claros, e a Frimisa; em
caso afirmativo, se essa politica al-
cançará as outras entidades sirni-
lares;

2.9 - Se é exato, em que consis-
te a medida a ser adotada, quais os
seus objetivos, vantagens e corn
qua instrumentos pensa realizä-la.
A Comissão de Agriculture, Indüs-
tria e Comërcio, examinando-o, con-
clui pela sua aprovacão.

Sala "José Proenca", 28 de abril
de 1966.

Otelino Sol, Pnesidente - Atali-
ha Mendes, Relator - Florivaldo
Dias.

- Publicar.
PARECER SOBRE INDICAcAO

N.° 1.057
Comissão de Agricultural Indüstria

e Comércio
De autoria do nobre Deputado

Nicanor Armando é a Indicacão n.c
1.057, a qual versa sObre a necessi-
dade de serem tomadas as devidas
providêneias para a conservacão
do Balnedrio de Aguas- Santas, do
Municipio de Tiradentes, a poucos
quilOmetros de São João Del Rei.

Esta Comissão, examinando-a,
opine, pela sua aprovacão, nos têr-
mos em que se encontra redigida.

Sala "José Proenca", 28 de abnil
de 1966.

Otelino Sol, Presidente - Ataliba
Mendes, Relator - Florivaldo Dias

- Publicar.
PARECER PARA 3. 4 DISCUSSAO

DA INDICAAO N. 9 1.067
Comisso' de Agricultural, Indástria

e Comércio
De autoria do nobre Deputado

Batista Miranda é a presente Pro.
posicão, na qual solicita se dirija
aos Exmos. Srs. Governador do
Estado e Secretdri 0 de Estado do
Desenvolvimento E'conômico, enca-
recendo-lhes a urgente necessidade
de ser enviada a esta Assernbléi'a
Mensageni Governarnental, encami-
nibando projeto de lei que dispo-
nha sôbre estirnulo a Indüstria Pe-
troqulmica e Carboquimica, conten-
do medidas, conforrne constam da
Proposicão em exame.

Examinando-a, somos de parecer
favordvel a sue,aprovacão e con-
sequente encaminhamento.

Sala "José Proeflca", 28 de abril
de 1966.

Otelino Sol, Presidente - Flori-
valdo Dias, Relator - Ataliba Men-
des.

- Publicar.
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- Vêm a Mesa:

PROJETO N.° 3.617/66

Dá a denominaçao de Depu-
tado Levy Souza de Silva ao Se-
gundo Grupo Escolar da cida-
de de Monte Azul.

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

Art. 1 .0 - Fica atribuida a deno-
minaçao de Deputado Levy Sousa
e Silva ao segundo Grupo Escolar
da cidade de Monte Azul.

Art. 2.9 - Revogadas as disposi-
cOes em contrdrio, esta lei entrará
em vigor na data de sua publicacão.

Sala das Reuniöes, 27 de abril
de 1966.

Manoel Costa - Hermelindo Pai-
xão - Geraldo Quintão - Jose Bo.
teiho - Jairo Magalhães.

Justificativa: - 0 Cel. Levy Sou-
sa e Silva, hoje representante do
povo mineiro nesta Assembléia Le-
gislativa, é urn dos rnaiores benfei-
tores da cidade de Monte Azul.

Em tôda a sua carreira poiftica,
como Prefeito daquele Municfpio,
durante o Govêrno Benedito Vala-
dares, ou seu representante na area
do Poder Legislativo Estadual, de-
dicou-se inteiramente aos legItirnos
reclamos de seus conterrâneos, dan-
do-ihes o apoio de urn fecundo tra-
baiho em prol do desenvolvimento
local, conseguido depois de lutas
incansáveis.

Seu nome se tradicionalizou em
todo o Norte de Minas, pelo espI-
rito combativo, destacado e, princi-
palmente, pela inigualavel capaci-
dade de trabaiho.

Corn êste Proj eto, visamos a pres-
tar merecida homenagern aquele
que bern tern servido a seu povo e
honrado os que ihe confiaram o
mandato.

Sala das ReuniOes, 27 de abril
de 1966.

Manoel Costa.
- Publicado o Projeto, inclua-se

em Ordem do Dia.

PROJETO N.° 3.618/66

Extingue 0 Instituto de Fre-
vidência do Legislativo.

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

Art. 1 .0 - Fica a Assembléja Ge.
ral do Instituto de Previdência do
Legislativo (IPL) autorizada a ex-
tinguir a entidade.

Paragrafo ünico - Para os fins
do artigo anterior, o Presidente do
Instituto convocard a Assemb1éj
Geral, extraordinàriamente, no pra-
zo de 15 (quinze) dias da presen-
te lei.

Art. 2.9 - Aprovada pela Assem-
blCla Geral a extincao do Institute
de Previdência do Legislativo (IPL)
seu Presidente promoverd a liqiii.
dacao de seu acervo, no prazo de
60 (sessenta) dias, observados Os
seguintes princIpios:

a) os bens mOveis serão devol
vidos it Secretaria da Assemblaia
Legislativa;

b) as contribuicöes jd recoihi
das serão devolvidas aos respecti-
vos associados;

C) OS casos omissos serâo resol-
vidos pelo Consetho Deliberativo.

Art. 30 - As Leis n°s. 3.408, de
6 de juiho de 1965, e 3.721 de 13 de
dezembro de 1965 perderäo a Vigên-
cia a partir de 90 (noventa) dias
da data da presente lei.

Art. 4.9 - Revogadas as disposi
goes em contrdrio, esta lei entrar
em vigor na data da sua publicacao

Sala das Reuniöes, 27 de abri
de 1966.

Geraldo Quintão - Martins Sil
veira - Jehovah Santos - Gerardc
Grossi - Odilon Rodrigues.

iustjficativa: - Jd se encontrs
bern enraizada na consciência de to
dos os Srs. Deputados a inviabili
dade do Instituto de Previdêncis
do Legislativo, quanto aos servicos
que busca prestar.

0 nUmero de associados e dimi
nuto - menos de uma centena; a
contribuiçôes, conquanto altas, sac
insuficientes para o que se preten
de, dado o pequeno nUmero de asso

ciadoS. Será preferivel, talvez, es-
tudarSe corn o IPSEMG uma mo-
dalidade semeihante de benefIcio,
mediante cálculos atuariais exatos.

Per isto, antes que 0 IPL traga
maiores problemas e gastos inüteis,
prOpomos sua extincao, pelo pre-
ente Projeto.
Geraldo Quintao.
- Publicado o Projeto, inclua-se

em Ordem do Dia.

REQUERIMENTO N.° 1.208

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

0 Deputado que êste subscreve,
na forma regimental, requer a V.
Exa. se oficie ao Exrno. Sr. Pre-
sidente da Repüblica e ao Exmo.
Sr. Ministro da Educacão, encare-
cendo a necessidade da imediata re-
gularnentacão, por parte do Con-
selho Federal de Engenharia e Ar-
quitetura (CONFEA), das atribui-
cöes do engenheiro de operacão.

Sala das Reuniôes, 28 de abril
de 1966.

Aureliano Chaves - Nicanor Ar-
mando - Jehovah Santos - José
Lulz Baccarini - Fires da Luz -
Carlos Megale - Florivaldo Dias
- Martins Silveira - Gerardo Gros-
si - Lücio de Sousa Cruz - La-
dislau Salles - Dalton Canabrava.

Justificativa: - notOria a Ca-
rOncia de tCcnicos, nos diferentes
nIveis, em nosso Pals.

Alérn do mais, verifica-se a exis-
tSncia de visivel defasagem entre
o técnico, formado por nossas es-
colas, e aquele de que carece o nos-
so parque industrial.

Acresce a isto o fato de que, para
o exercicio de certas atividades, na
indUstria, torna-se ociosa a inclu-
são, nos currIculos das escolas de
engenharia, de outras matérias.

Corn isso, dilata-se o nürnero de
anos do curso, corn sensivel redu-
cäo do nümero de técnicos forma-
dos e o consequente prejuIzo para
o desenvolvimento tecnolOgico do
Pals.

Verifica-se, ainda, o fato de que
o nümero de dias üteis de aula, em
nosso pals, e pequeno, se compara-
do corn o de outros paises, o que
agrava o custo, para os cofres da
Nacão, da formacão de técnicos.

Assim, ha de se louvar a inicia-
tiva pioneira da Universidade Ca-
tOlica de Minas Gerais, acompa-
nhada de perto pela Faculdade de
Engenharia Industrial de São Pau-
lo, criando 0 curso de engenharia
de operacão, corn duração de trés
anos, que vem preencher urna lacu-
na, numa faixa importante da in-
düstria.

Urge, portanto, que o CONFEA
Se pronuncie sObre a regulamenta-
cão das atribuicôes do engenjaeiro
de operacão, de forma a permitir
que as primeiras turmas, que êste
ano jd completam o seu curso, em
diferentes unidades escolares do
pals, possam exercer, corn tranqüi-
lidade, a sua profissão e, consequen
ternente, dar a sua contribu.icão, que
esperarnos eficiente, para o desen-
volvimento do Pals.

Sala das Reuniöes, 28 de abril
de 1966.

Aureliano Chaves.
- A Comissão de Justica.

INDICAcAO N.° 1.094

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

0 Deputado abaixo assinado, de-
vidamente apoiado, requer seja in-
dicado ao Exmo. Senhor Governa-
dor a necessidade de promover, sue-
diante remessa de mensagern a esta
Casa, convênio corn as entidades
mantenedoras de estabelecimentos
de ensino médio na cidade de Pa-
raguaçu, a sernelhança do que fi-
cou autorizado pelo Projeto de Lei
n.9 3.585/66 para os estabelecimen-
tos educacionais de Cássia, Area-
do, Baependi, Passa-Quatro e Ma-
chado.

Paraguacu possui ponderavel po-
pulacão estudantil, sendo grande
parte dela constitulda de fiuios de



- 446 - 	 - 447 -
trabaihadores que aspiram a estu-
dar e não dispöern de recurso.

As justificativas da mensagem
governamental que originou 0 Pro-
jeto n.° 3.585/66 são perfeitamente
vãlidas para o municIpio de Para-
guacu, vizinho da prOspera e sim-
pática cidade de Machado, pelo
que é de justica que o Estado con-
ceda a Paraguacu Os mesmos be-
nefIcios que receberão as outras
cidades.

Sala das ReuniOes, 28. de abril
de 1966.

Anuar Fares - Geraldo Quintão
- Wilson de Paiva.

- A Cornissão de Educação.
INDICAçAO N.° 1.095

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

o MunicIpio de Rio Piracicaba
necessita de eficaz e urgente ampa-
ro dos podêres pliblicos, especial-
mente no que tange aos problemas
da agricultura local.

Aquela comuna mineira viu-se, da
ültirna divisão administrativa pro-
cessada no Estado, desfalcada em
seu territOrio corn o desmembra-
mento do hoje Municipio de "João
Monlevade", do que resultou sensi-
vel diminuicão das rendas pübli-
cas.

Em acréscirno, os agricultores e
pecuaristas riopiracicabanos pas-

saram a sofrer Os efeitos da tern-
vel praga da saüva, exacerbada nos
ültimos anos por efeito de causas
ainda não perfeitamente identifica-
das.

Poder-se-ia dizer, quanto ao mu-
nicipio, numa evocacão do célebre
conceito de Saint-Hilaire, que a
saüva acabará corn Rio Piracicaba,
se se não extinguir a terrIvel pra.
ga em tempo.

Diante do exposto, desejávamos
apresentar duas sugestOes ao Go-
vêrno. For isto mesmo requerethos,
na forma regimental, seja indicada
ao Exmo. Sr. Governador do Es-
tado e aos Srs. Secretánios de Es-
tado da Agricultura e da Educa-
çao a necesidade de providencias

no sentido de se salvar a agricul-
tura e a pecuaria de Rio Piracica-
ha e a conveniência de Se insta-
lan ali urn Patronato Agricola, ca-
paz de preparar jovens para o de-
sempenho das atividades essenciais
ao desenvolvirnento e a protecao
do plantio e da criacão de gado.

Sala das ReuniOes, 27 de abril
de 1966.

Nicanior Armando - Jorge Var-
gas - Joaquim de Melo Freire -
Waldir Morato - João BOsco.

- A Cornissão de Agricultura.
o SR. PRESIDENTE - Corn a

palavra o Sr. Deputado Waldomi-
ro LObo.

o SR. WALDOMIRO LOBO - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, ouvi-
mos corn atencao 0 Deputado Pin-
to Coelho que, aqui, hoje, também
tratou do assunto sôbre a tubercu-
lose em nosso Estado. S. Exa. está
corn a razão. E necessário que ou
tros Deputados tarñbém procurem
tratar dêste assunto, para . que Os
doentes do nosso Estado e de ou-
tros, que para aqui vêm, possam
ter urn tratamento melhor. For fa-
lar em tuberculose, parece que nes-
te Govêrno ha urn interêsse tre-
mendo. em aumentar a tuberculose
no Estado.

Tenho feito, aqul, crIticas do Se-
cretário do Abastecimento. Tam-
bern a imprensa tern dito alguma
coisa de que tenho dado conheci-
rnento a esta Casa.

O DIARIO DE MINAS, do dia 27,
ontern, pubiicou o seguinte:
"ADVOGADO DO DIABO" - êste
advogado do diabo e o Secretário
do Abastecimento a que me referi.
Diz o jornal, nesse artigo:

(Recorte do "Diário de Minas
de 27-4-66).

"ADVOGADO DO DIABO"

O Secretário do Abastecimento
deve ter entrado em alguma con-
fusão mental, porque tomou o pa-
trocinio de uma causa, que não é
nenhurna das que tern a obrigação
de defender em seu pOsto, Chqca-se,

ao contrdrio, corn tud0 o que o
Sr. Feliciano de Oliveira deveria
fazer. Por sinai, estd atrasando-se
demais na ordem de partida. Nern
mais nem menos, apanhou o telefo-
ne e de viva voz fez o jôgo dos paul-
ficadores de Belo Horizonte, justi-
ficando junto a SUN.AB ó novo au-
mento trarnado para o pão. E não
é brincadeira a revisäo de preço de
que 0 Secretário do Abastecimento
se tornou patrocinador: o pão pas-
saria a 500 cruzeiros o quilo. Es-
tá certo de que o Sr. Danilo Savassi,
presidente do sinclicato da classe e
urn dos mernbros desta nunca bern
entendida indüstria, se desdobre
para conseguir - mais alguma mar-
gem de faturamento e arranje mid
argumentos para arrancar novas
tabelas. Ple e Os companheiros da
panificacao, pomque, afinal de con-
tas, d o negOcio dêles, embora nao
seja razovel que,a intervalos que
encurtam cada vez mais, queiram
dan ao povo 0 pan que o diabo
arnassou. Isso, entnetanto, não ë
nunca taref a para o Sr. Feliciano
de Oliveira, que foi colocado no
Govêmno para uma missão óbvia:
cuidar do abastecimento, o que
pressupOe responsabilidades, tarn-
bern, em relação a polItica de pre-
ços para os bens de consumo. E
não 0 possIvel que logo o poder pu-
blico, por aquela via, vá passan de
uma posição de defensor do povo
para 0 patrocinio de reivindicacöes
que o atingem na car. E o tipo
do advogado do diabo".

Em vez do procUrar cumprir corn
a sua obrigaçCo, o atual Secretário
do Abastecimento estd patrocinan-
do o aumento dos gêneros essen-
ciais a alimentação do povo do
flOSSO Estado.

E, por falar em Estado, lembro-
-me de Est0dio. Não sei por qual
razão, os locutores da Radio Incon
fidência, quando estão transmitin-
do as partidas de futebol do Es-
tádio Minas Gerais, nã0 fazem como
Os demajs locutores das outras
ernissoras: "estarnos falando do Es-
tádi0 Magalhães Pinto"; ou;

tarnos transrnitindo do Mineirão a
partida de futebol entre as equi-
pes. -

Não ha razão para esta trernenda
confusão. Dizem que as ordens fo-
ram ernanadas do Sr. Governador
Israel Pinheiro, para que não fOs-
se mencionado "Estádio Magalhães
Pinto". Eu duvido que o Sr. Israel
Pinheiro tenha descido tanto, para
dar ordens corno esta, que e anti-
pdtica e sem razäo de ser. 2 preciso
que seja respeitada a lei votada por
esta Casa e sancionada pelo chefe
do Exacutivo. Não ha razão pa-
ra que a emissora oficial - a Radio
Inconfidêncja - não mespeite a lei.
Que pmejuizo pode trazer ao Govêr-
no do Sr. Israel Pinheiro Os locu-
tomes da Radio Inconfidéncia danem
a0 grande Estádio construido na
Parnpulha o nome de Magalhães
Pinto? Talvez exista o neceio de se
focalizar o nome do ex-govemnador.
Sera que estão corn mêdo?

Passei de urn assunto para outro
e, por isto, you continuar envere-
dando por outros problernas. 0
Sr. LIdem do Govêmno apresentou
urn Requerirnento de congratula-
cOes corn a TV-Globo. Não sei
quais as mazóes que impeliram 0 Sr.
Lider do Govêrno a apresentar êste
Requerirnento, porque em Minas
Gerais não ternos rienhuma TV-
Globo. Ela sO funciona no Rio de
Janeiro.

Ela não presta nenhum serviço
ao nosso Estado, nern artIstico,
nem informativo ou outro qual-
quer. SO ternos noticia da "TV
GLOBO", atravOs das acusacöes do
Deputado João Calrnon. Ha um in-
quOrito parlarnentar pama apurar
irregularidades, de cardter anti-na-
cionalistas desta TV. Não estou
aqui acusando quem quem que seja,
mas acho que, enquanto não so apu-
rarern estas acüsaçôes do Deputado
João Calmon e de alguns generais
do nosso ExOrcito, não devemos es-
tar, aqul, votando congratulaçöes
corn a TV Globo. Se ainda fOsse
corn o jonnal "0 Globo" que atua
en noss0 Estado tenia cabimento,
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pois êle presta servicos a Minas
Gerais Acho que a intencão do
Lider do Govérno, ao tomar esta
iniciativa, foi a de "tirar uma cas-
quinha" no Deputado João Calmon.
E se foi por algum outro motivo,
que esteja "embutido" em algum
lugar, naturalmente, quem poderia
tirar vantagern disto seria apenas
0 apresentador do Requerimento
que, no caso, é o Deputado Manoel
Costa.

Vamos aguardar, portanto, que
venha para discussão, nesta Casa,
0 Requerimento para que saibamos
se temos motivo para aprovar êste
Requerimento de felicitaçôes "pe-
los grandes servicos prestados pela
TV Globo ao nosso Estado" e para
que Liquemos esciarecidos sObre os
motivos da apresentacão do mes-
mo

INDICAcA0 N.c 1.096

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

For fOrca da Lei n.° 4.072, de
11-1-66, o Estádio Minas Gerais,
tambëm conhecido por "Mineirão",
passou a denominar-se "Estádio
Goverriador Magalhães Pinto".

Temos observado, no entanto,
que das irradiaçôes de "PRI-3,
PRK-5 e PRK-9", estacöes da RádUo
Inconfidência, f az-se omissão sis-
temática da denominacão oficial do
"Colosso da Pampuiha".

As transmissOes sempre se refe-
rem ao " .Mineirão", ao "Estádio Mi-
nas Gerais', mas nunca ao "Está-
dio Governador Magalhães Pinto".

Como se trata de emissora oficial
do Estado, a qual cumpre, mais
que as outras, a obrigacão de cum-
prir as leis mineiras, requeremos a
Casa, na forma regimental, seja in-
dicada ao Exmo. Sr. Governador
do Estado a conveniência de fazer
observar, por parte daquela ernis-
sora, o disposto na Lei n 9 4.072, de
11-1-66, bern assim por parte da
Administração do Estádio, atravs

do seu servico de alto-falantes, em
especial.

Sala das Reuniôes, 28 de abril
de 1966.

Waldomiro Lôbo - Athos Viejra
de Andrade - Geraldo Quintão
Lathslau Sales - Cicero Durnont

- A Comisso de Justica.

REQUERIMENTO

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

E corn profundo pesar que comu -
nico a Casa o falecimento, na ma-
nhã do dia 27 do corrente mOs,
nesta Capital, do farmacêutico Ed-
gard Soares de Faria.

Era o ilustre extirto descenden-
te de tradicional familia mineira,
tendo exercido, corn rara proficiên-
cia e devotamento, a profissão de
farmacêutico, e, corn inexcedivel
brilho e espirito püblico, a verean-
ça na sua cidade natal, Pedra Azul.

Ao dar conhecimento da morte
de Edgard Soares de Faria, requel-
ro, Sr. Presidente, ouvida a Casa,
seja transcrito em nossa Ma de
Trabalhos, urn voto de profundo pe-
sar, dando dêle conhecimento a
familia enlutada, na pessoa da viii-
va, D. Maria Antunes Faria, resi-
dente na cidade de Pedra Azül.

Sala das Reuniöes, 28 de abril
de 1966.

Ataliba Mendes - Joaquim de
Melo Freire - Valdir Melgaco -
Martins Silveira - Gerardo Gros-
Si - Carlos Megale.

Justificativa: - 0 falecimento de
Edgard Soares de Faria, ocorrido
na rnadrugada de 27 do corrente
mês, nesta Capital, onde se achava
em tratamento de saiide, enche de
profunda dor a sociedade de Pedra
Azul, graças as peregrinaS virtudes
de que era portador e ao espirito
afdvel e cordial corn que a todos en-
volvia, granjeando-ihe urn largo cir-
culo de amizades e simpatia. For-
mado em Farmdcia pela Faculdade
de Farmdcia da U. M. G., exerceu
corn proficiëncia e generosidade a

profissão, por largos anos, para de-
pois dedicar-se, quase que inteira-
mente, a profissäo de fazendeiro,
tornando-se urn dos mais adianta-
dos e dedicados criadores do muni-
ciplo. Eleito Vereador a Cãrnara
Municipal do Pedra Azul, soube dig-
niuicar o mandato, corn a iniciativa
de uma sërie de medidas de inte-
rOsse püblico, deixando, dêsse mo-
do, assinalada corn brilho a sua
passageni pela Cãmara de Verea-
dores de sua terra natal.

Filho de Pacifico Soares Faria e
D. Ana Secundina de Faria, jii La-
lecidos, era casado corn D. Maria
.Antunes Faria, que ihe sobrevive e
deixa Os filhos: Ester Faria Maro-
ni, casada corn Gino Luigi Maroni,
Edrnar Antunes Faria, fazendeiro,
e Julio Antunes Faria, estudante de
Direito, residente em Pedra Azul.

Eram seus irrnãos Dr. Clemente
Soares de Faria, Dr. AntOnio Soa-
res Faria, D. Izaura Antunes Faria
e D. Maria Oliveira Faria, jd fale-
cidos. Sobrevivern-lhe os irmãos Dr.
Nelson Soares de Faria, Deocbecia-
no Soares de Faria, Sebastião Soa
res de Faria, residentes em Pedra
Azul, e Araci Faria Figueiredo, ca-
sada corn JUlio Figueiredo, e D.
Auracira Faria Vecchio, viUva do
Dr. Giovanini Vecchio, residente
nesta Capital.

Ataliba Mendes.
- Publicar.
- Vêrn 4 Mesa:

COMUNICAçAO

Exrno. Sr. Presidente cia Assem-
blëia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

0 Deputado abaixo assinado co-
munica a Casa o falecimento, ern
Alérn Paraiba, do Sr. Jorge Elias
Sahione, cornerciante que desfruta-
Va, naquebe prdspero municIpio e
cidade circunvizinhas, do mais alto
conceito.

Faleceu êle aos 80 anos de ida-
de, deixando farnIlia nurnerosa e
que integra ' corn brilbantismo e

Oxito, a cornunidade social de Mi-
nas.

SOo seus filhos: Jorge, Fuade,
Elias, Widade, Wiliam, Lourival,
Sidalma, Arlete e Dilmar.

Dotado de urn cardter excelente,
educou Os seus descendentes se-
gundo os mais austeros principios
cia moral cristã, razäo pela qual
tOcia a poDulacão lhe devotava a
mais profunda estima.

Corn o seu passamento fica. na
sociedade de Aldm Paraiba, urna
lacuna impreenchivel.

Assirn, ë de inteira justica que,
nos Anais desta Casa do povo, se
consigne o pesar dos representan-
tes do Parlarnento Mineiro pebo in-
fausto acontecimento.

Sala das ReuniOes, 28 de abril
do 1966.

Délson Scarano -
COMUNICAcAO

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

0 Deputado abaixo assinado, que
se encontrava em licença, comunica
a V. Exa. que nesta data reassu-
me a sua cadeira nesta Casa.

Belo Horizonte, 28 de abril de
1966.

Euler Lafetd.
- Ciente. Publicar.
- A Divissão do Pessoa].

0OrvIUNICAcA0
Exrno. Sr. Presidente cia Assern-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Comunico a V. Exa. que, nesta
data, estou reassumindo a minha
Cadeira de Deputado nesta Casa.

Sala das ReuniOes, 28 de abril
de 1966.

Hélio Garcia.
- Ciente Fublicar - A Divisão

do Pessoal.
COMuNICAcAO

Exrno. Sr. Fresidente cia Assern-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais,
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Comunico a V. Exa. que, nesta

data, reassumo 0 exercIcio do man
dato do qual me encontrava licen-
ciado por deliberacao da Assern-
bléia.

Sala das Reuniöes, 28 de abril
de 1966.

João Bello.
- Ciente - Publicar.
- A Divisão do Pessoal.

COMUNICAcAO
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

blëia Legislativa do Estad 0 de Mi-nas Gerais.
o Deputado abaixo assinado re-

quer, ouvida a Casa, seja inserido
em Ata urn voto de pesar pelo fa-
lecimento do Sr. Domingos Anthero
.A'guiar, ocorrido em DivinOpoljs,
dando-se ciência do mesmo a fa-
milla enlutada na pessoa de sua
viUva, a Sra. Ana Machado Aguiar,
residente a Rua Minas Gerais, 361,
em DivinOpolis.

Sala das ReuniOes, 28 de abril
de 1966.

Alvimar Mourão.
- Publicar.

COMUNICAcAO
Exrno. Sr. Presidente da Assern-

bléia Legislatjva do Estado de Mi-
nas Gerais.

o Deputado abaixo assinado traz
ao conhecjmento da douta Casa a
dolorosa noticia do falecimento de
forma violenta, do cidadão e chefe
de familia Ruy Wiss de Faria,
ocorrjdo na localidade de Bueno,
Municfpio de Conselhejro Pena, no
dia 17 do corrente, pedind0 seja
Consignado na Ata de nossos tra-
baihos de hoje urn voto de profun-
do pesar pelo infausto acontecj-
mento.

o extinto era casado e deixa viü-
Va Da. Terlita Ferreira Paes e qua-
tro filhos pequenos, pois contava
apenas uns 30 anos de idade Era
filho de Ernesto Faria, farrnacêutj.
Co prático e, por não viver da pro.
fissao, dedicava-se a assistir àque-
les que, na falta de medico, o pro.
curavam. \fas é falecido tambërn.

Ruy Wiss de Faria •era lavrador
e tinha sua propriedade no lugar
denominado, Cachoeiras, Municfpjo
de Alvarenga, e sua morte Se deu
por assassinato, quando se achava
no CartOrjo de Paz da Vila de Bue-
no, Municfpio de Conselheiro Pena,
As 8 horas da noite, recebendo urn
tiro partido de rnãos crirninosas,
do lado de fora do Cartório.

Pessoa estimada por todos na Ci..
dade de Alvarenga, pelos dotes mo-
rais que ornavam 0 seu cardtei,
integrava a vida politica e social da
Cidade, pois que era cidadã 0 tratt.
vel, sirnpátjco e Comunicativo, pelo
que perde a sociedade de Alvaren.
ga, de maneira brutal, mais urn de
seus valores humanos, de vez que
não I az muito tempo fol morto de
igual maneira o ex-Intendente Si-
meão Pena de Faria, professor e
pai de sete Iilhos pequenos.

Pede-se, Sr. Presidente, que desta
homeiagem Se dê conhecirnento a
familia enlutada, através da viüva,
Da. Terlita Ferreira Paes, residen-
te na Cidade de Alvarenga.

Sala das Reuniöes, 27 de abril de
1966.

Florivaldo Dias.
o SR. PRESIDENTE - Corn a

paiavra o Sr. Cicero Dumont.
o SR. CICERO DUMONT - Sr.

Presidente, Srs. Deputados.
Está marcada, para o dia 26 de

maio déste ano, a Convençäo da
Arena, Para indicação do seu can-
didato a Presiclêncja è Vice-Presj-
dência. Indicada oficialmente pelo
Gabinete Executivo Nacional, des-
te Partido, ha uma lista encabeça-
da pelo General Artur da Costa e
Silva. 0 processo adotado Para es-
colha do candidato a Presidêncja
da RepUblica foi a indicação, pe-
los diretOrios estaduais, feita ao
DiretOrio Nacional, e êste fard a in-
dicaçao oficial a Convençao, que, ao
que tudo indica, apenas terd de ho-
mologar a candidatui-a Costa e Sil-
va a Presidéncia da Repüblica. Em
relação, porérn, a Vice-Presidência,
as coisas nâo se estão passando
corn a regularidade que era de s

esperar. Dizern autorizados porta.
-vozes do Gabinete Executjvo Na-
cional da Arena que o processo Para
a indicaçã0 do Vice-Presidente da
Repüblica não estC estabelecido.
Como se pocle falar em outro pro-
cesso para a indicação do Vice-Pre-
dente, senão aquêle que se usa pa-
ra a indicação do Presidente da Re-
publica? 0 processo so pode ser
urn: a eleição do Presidente impor-
ta a do Vice, porque o processo de
escoiha do candjdato a Vice-Presi -
dência deve ser o mesmo obser-
vado para a escolha do candida-
to a Presidência da Repüblica.
Noticia a imprensa que, provà-
velmente, o candidato it Vice-Presj-
dência serd escoihido pelo canclida-
to a Presidéncia da Repüblica. Mas
êste não será o critério, porque o
General Costa e Silva já declarou
que isso é atribuiçao do Partido.
E o declarou bern. For outro lado,
noticia a imprensa que 0 Presidente
da Repüblica, Marechal Castelo
Branco, indicard três nornes e a
Convenção escolherã entre êles o
candidat0 a Vice-Presidência da Re-
püblica. Esses trés nomes, se-
gundo a imprensa, são: Senador
Milton Campos, Ministro Pedro Alei-
xo e Embaixador Bilac Pinto. Que
o Sr. Presidente da RepUblica te-
nha preferéncia, compreende-se;
que o Sr. Presidente da Repüblica
faça a sua indicação ao Partido
compreende-se também. 0 que não
se compreende - se d que d ver-
dade - é que o Fresidente da Re-
pUblica queira ter o direito de ex-
cluir da lista nomes, dentre Os
quais se encontra o nome do ex-
Governador de Minas, Magalhães
Pinto. Não POSSO acreditar que es-
ta noticia seja verdadeira: que o
Presidente Castelo Branco queira
exclujr de urna lista de candidatos
a Vice-Presjdente o nome do Sr.
Magalhaes Pinto, porque sabemos
o quanto é prudente e cauteloso 0
Marechal Castelo Branco, e como
no exercicio das funcoes de Presi-
dente da Republica tern-se pautado
corn tôcla a prudência. Não igno-

ramos que Ole deva saber, mais do
que nOs, que, se houve urna revolu
cCo e se Ole Ioj eleito Presidente da
Repüblica, muito deve ao ex-Gover-
nador de Minas. Não acreclito,
pois, na notIcja. Mas, se ela é verda-
deira, iavro aqui o meu protesto
contra Osse direito de o Presidente
da Repüblica vetar nomes que de-
yam figurar nurna lista de candi-
datos a PresidOncia da Repüblica.

0 processo, na ARENA, Para ser
candidato a alguma coisa, corn-
pOe-se de duas modalidades: ou se
lança a prOpria can didatura, como
fez o Ministro da Guerra, e acaba
sendo candidato, ou a candidatura
C lancada por urn grupo de amigos
que possuam representaçOes politi-
cas Este segundo processo foi ado-
tado em relaçâo a candidatura Ma-
galbOes Pinto, a Vice-Presidêncja da
Repüblica.

Conforrne vOrn noticiando Os jor-
nais de hoje, acaba de ser lançacia
por urn grupo politico dos mais
respeitdveis de Minas e do Brasil
A candidatura de Magalhães Pinto
a Vice.Presidência da RepUblica.

Declaro que endosso essa indica-
cão, porque, embora tenha assina-
do o telegrama, a publicação orni-
tiu o meu nome. Mas quero deixar
bern claro que não apenas assi-
nei, mas apOio, integralrnente, a
indicação. Se a preferOncia do Pre-
sidente recai no Sr. Bilac Pinto,
Embaixador, no Sr. Pedro Aleixo,
Ministro, no Sr. Milton Campos,
Senador, recai em nomes dignos,
mas nOO mais dignos do que o no.
me do ex-Governador Magalhães
Pinto. 0 Marechal Castelo Branco
pode ter suas preferOncias. Não
pode C imp e d i r que urn cida-
dOo, corn as meihores qualidades,
seja considerado, pela ARENA, can -
didato a Vice-PresidOncia. Estou
certo de que 0 Presidente da Re-
püblica, ou o seu servico 'autoriza-
do, desmentirá essa versão, por-
que, senão, ficarão mal 0 Presidente
e a ARENA, mas nOs não ficaremos
rnal, nós que sustentarnos a candi..
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datura de urn ilustre cidadão bra-
sileiro. Como disse, Os mencionados
da preferência do Presidente são
homens ilustres, corn todos os ti-
tubs para o cargo, mas Magalhães
Pinto possui as mesmas credencials
e possui outras virtudes que aquê-
las não possuem. Como titular
do Poder Executivo de Minas Ge-
rais deflagrou a Revolucao. Ser re-
voluciondrio em posicão e idéias ë
importante, rnas s6-lo corn raspon-
sabiiidade de Govêrno para enga-
jar-se num, movimento, é muito
grande. Ele tao bern encarna as
aspiraçôas da Revolucão, qua ate
hoje tôdas as suas idéias, quando
não adotadas na época, o foram
fore dale e por isso não deram o
resultado desej ado.

Pregou Ole a extinçao dos Farti-
dos politicos, no inIcio da revolu-
ção. Não adotaram a sua idëia na
dpoca, mas adot'ararn-na fora da
ëpoca. Sugeriu Ole a criação de
uma Justica Revolucionária. Não
a aceitaram. Mas, urn ano a melo
depois, transferem-se da Justica Ci-
vil para a Justica Militar atribui-
cöes de Justice Revoluciondria, mas
corn amasquinharnento do Orgão
MiLitar de julgarnento, tanto que 0
Ministro Saldanha da Gama decla-
rou, de püblico, qua o Superior T17i-
bunab Militar estava, agora, julgan-
do crimes contra a Econornia Po-
pular. Propôs, ainda, o Governador
Magalhães Pinto, corno solucão pa-
ra o problarna ravolucionário, a
criacao de urn Conselho Revolucio-
nrio, a firn de qua Csta Conselho
ajudasse o Sr. Presidente na solu-
ça.o e coparticipasse das responsa
bilidades desta. Ate então, não
aceitaram, mas astamos caminhan-
do neste sentido. A Arena outra
coisa não d senão urn Conselho Re-
vobucionário, mas não coma estru-
tura qua devia ter. A Arena não
chega a ser prOpriarnenta urn - Par-
tido Politico. De quabquer maneira,
tais madidas estão endossando o
pensamento do ex-Govarnador Ma-
galhães Pinto. For qua, então, urn
iornern corn todps eases titubos, ao

lado daqueles que tern a praferên-
cia do Sr. Presidente da RepUblica,
não pode ser candidato a Vice-Pre-
sidente? Estamos certos de que o
Marechal Castebo Branco, tomando
conhecirnento dasta noticia, ha de
se apressar ern desmenti-la, para
qua não turnultue mais, não se em-
baraca rnais o dasdobrarnento re-
voluciondrio.

Pode, repito, o Sr. Prasidente da
Repübbica ter as suas preferêncjas
Mas Ole não pocle, a não tarn, o di-
reito de excluir urn noma da lista
de candidatos a Vice, a não sar qua
êste norne não fOssa digno. Portan-
to, ficarnos na expectativa de qua o
Sr. Presidente da Repüblica Lace
a retificação desta noticia. Se não
fizer, fica aquj lavrado 0 fl0550 pro-
testo.

o SR. PRESIDENTE - Tern a
palavra o Sr. Otalino Sob.

SR. OTELINO ,SOL - Sr. Pre-
sidente, Srs. Daputados.

o Govarnador Israel Pinheiro tern
granda débito para corn o Nordeste
de Minas, especialrnante, corn a ra-
giã0 do MOdio Jequitinhonha. Fri-
rnairo, porqua 0 Governador Israel
Piriheiro tarn uma larga fôbha de
serviços prestados a Minas e ao
Brasil: Secretãrio da Agriculture, ha
anos atrds, no Govêrno do Sr. Be-
nedito Valadares, o Dr. Israel Pi-
nheiro teve a iniciativa da cons-
trução, am nosso Estado, de obras
notáveis, corno a Faire de Amos-
tras, a Cidade Industrial, o BaT-
nedrio dc .Araxá e o planejamento
dcc primeiras usinas elëtricas.

Mais tarde, a sua capacidade ad-
ministrativa foi posta em exarcicio,
b. frente da Vale do Rio Doce, e,
por ültimo, consagrada, como cons-
trutor de Brasilia. Atualmente, S.
Exa. aproveita a oportunidada qua
o povo Ihe confariu para por em
prdtica a sua granda vocação de
acirninistrador.

A segunda razão dêsse dObito do
Govarnador Israel Pinheiro para
corn o Nordeste de Mines dacorre
da circunstãncia de qua, inegavel-
mente, a adrninistração passada foi

a rnais fecunda a a mais rica 6e
quantas id conheceu aquala re-
gião. Pode-se dizer, sam recelo de
errar, que o Governador Magathaes
Pinto muito fez pela ragiã 0 do Nor-
deste Mineiro. Não ha, Sr. Presi-
dante, naquela ragião, urna sO co-
muna qua não tenha a marca, o si-
naI, o distintivo cia adrninistracao
passada, seja urn prddio escolar,
uma ponte, urna estrada vicinal, urn
adiffcio para cadeia, urn prëdio pa-
ra p6st0 de saüde, urn hospital ou
urn colOgio. Mas, 0 ponto rnais alto
da administraçao passada no Nor-
deste Mineiro foi 0 iniclo, e a con-
tinuação ate o rnaio, da granda pon-
te sObra o rio Jaquitinhon, em
Alrnenara. 0 Governador Magabhães
Pinto iniciou aquela granda obra a
a teria daixado quasa em ponto de
conclusão, não fôsse 0 não curn-
prirnento de urna parcela do con-
trato, por parte cia urna des firmas
empreitejras. Mas, iflontestàvel-
mante, a gloria da construcão da
ponte sObra o Jequitinhoj-tha, em
Aimanara, caberd sernpra a S Exa.,
o Govarnador Magalhaes Pinto.

For tudo isto, Sr. Presidente, 0
granda a rasponsabiljdade do Go-
vernador Israel Pinhairo pare corn
o Nordesto de Minas Gerais. Mas,
S. Exa., nasses tempos atuais de
grandes realizaçOes, quer tarnbOrn
deixa,r a rnarca de sua passagern pa-
lo Govern0 am obras raabizadas
naqualas regiOas. Ainda hoja, am
Palaclo, S. Exa. afirmava-me que,
no sau Govêrno, construira, em as-
falto, o tracho da rodovia Belo Ho-
rizonte-Salto da Divisa, de Itao-
birn a Airnenara São 120 km. de
astrada, qua urna vez concluicla a
asfaltada, ira facilitar am muito o
trafago a 0 desanvolvirnento do
Nordesta Mi.neii-o.

Sr. Presidente, belos tempos estes
em que vivamos, em qua os homens
püblicos se porfiarn na realização
d0 bern comum.

Desta Tribune, pois, quero anun-
Ciar aos meus corraligiondrios do
Nordesta de Minas a ao seu povo
em geral, a inforrnação do Gover-

nador Israel Pinhairo de que, na
sua adrniriistraçao, nao sO levara a
termo a ponte sObre o Jequitinho-
nha em Almenara, como tarnbCni
fard a iigação asfaltica da ponte
de Alrnenara cidade de Itaobim,
no entroncamanto da Rio.Bahja.

o SR. PRESIDENTE - Tern a
palavra o Sr. Daputado Pinto Coe-
lho.

o SR. PINTO COELHO - Sr.
Presidenta a Srs - Deputados.

Recebemos ha dies urna comu-
nicação assinada pelo Sr. Dr. Jo-
se Feldman, Chafe do servico de
Ação Dispensarial do Dapartaman-
to de Tuberculose da Secretarja de
Saüde e Assistêncja Nasta corres-
pondencia, aquêle ilustre sanitaris-
ta a responsável por êsse importan-
te sator daquela Secretaria de Es-
tado nos poe a par de uma situa-
cao qua podera trazer, ou melhor,
ja yarn trazendo, graves prajuizos
a população do interior do nosso
Estado, no qua toca ao tratamento
a profilaxia desse grande mel que
celL a milhares de vidas humanas,
qua 0 a tubarcubosa. De acôrdo
corn Os térmos cia corraspondencia,
existe urn mal antanthdo entre o
departarnerito de tubercubose a a
Fundação SESP, que tern divarsos
postos de sadde instalados no inte-
rior do Estado, notadamente na zo-
na do Rio Doce e na Região do Po-
ligono cia secas. Segundo nosso in-
formanta, o SESP não tern feito
profiiaxja a tratamento cia tubercu-
lose nas ragiOes a seu cargo e, mais
que isto, tam irnpedido qua Os p05-
tos da Secretaria de SaUde, am con-
venio corn aquela Fundacão, aten-
dam aos doentes do interior. Esta
situacão traz graves prejuizos para
os doentes do interior. A Secreta-
na, ao lado do censo torcicico, que
vinha fazendo permaneritemente,
cumprindo piano prO-astabelecido e
que apresentava rasultados que,
mesmo não sand0 os ideals, jd eram
bastante satisfatOrios, fica privada
cia agir nestas cireas em qua o SESP
yam atuando. Ao qua sabemos, o
modo cia agir do SESP parece não
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ser o ideal na luta contra a tuber-
lose, pois pretente diagnostjca-la
através do exarne de escarro e do
teste de tuberculina, o que impede
que formas graves da doença pos-
sam ser diagnosticadas. Da mesma
forma, a tuberculose inicia1, que
necessita ser tratada corn mais
urgéncia, a fim de que se irnpeça o
contágio de outras pescoas, não
poderd ser diagnosticada e, evi -
dentemente, tratada. Não resta
düvida de que sem uma alimeri-
tacão •sadia., sem o repouso do
doente, elementos que nem a Fun-
dacão, nem a Secretaria podem pro-
piciar àqueles que necessitam do
tratamento, nenhum dos tratarnen-
tos dari o resultado exigido. De
qualquer forma, ainda que o tra-
tamento da Secretarja não fOsse o
mais indicado, era o que apresen-
tava rnelhores resultados Para os
doentes do interior.

.Assirn, formulo apélo ao Dr. Ci-
cero Coimbra de Resende e ao Dr.
José Feldman, no sentido de que
procurem, em seus departamentos
encontrar medidas Para atuar nas
regiOes que tanto carecem da as-
sisténcia anti-tuberculosa a fim de
que os doentes não sejam os pre-
juclicados por esta divergencia que
existe atualmente entre o Depar-
tamento de Tuberculose do Estado
e a Fundacao do SESP. Recebe-
mos documentos que deixam mui-
to claro 0 mai-estar reinante en- ,
tre o SESP e a Secretarja de Sail-
de e Assisténcia, no setor da tuber-
culose Inclusive, temos em mao
uma carta em que o Dr. Cicero Co-
imbra de Resende deterrnjna ao che..
fe da unidade sanitdrja deJanauba
que não inicie nenhum tratamento
cnti-tuberculoso ate posterior deli-
beracão. Vejarn os Srs. Deputados
como estg senclo prejudicado o in-
terior do nosso Estado, quanto ao
tratamento e diagnOstico da tuber
culose. Reitero, pois, 0 noso apélo
a Secretarj de Saüde e Assisténcia,
ao seu Departamento de Tubercu-
lose, bern como a Diretoria da Fun-
dação do SESP no sentido de que

encontrem e s s a s enticlades, quo
muito, inegavelmente tern feito
Para melhorar a sivação Sanitdria
do nosso Estado, entendimento no
senticlo de evitarse o prejulzo dos
doentes que carecem do tratarnen-
to antituberculoso no interior do
nosso Estado.

- Esgotada a hora destinada a
Leitura e Apresentacao de Proposi
çao, segue-se a

DISCUSSAO E VOTAcA0 DE
PROPOSIcOES

PALAVRAS DO SR. PRESIDENTE

O SR. PRESIDENTE - Estão
abertas as inscricOes Para a Reu-
niao de amanhã.

- A Presidêncja informa aos
Srs. Deputacjos que estâo sObre a
Mesa, desde ontem, e permanece-
rão pelo prazo de trés dias, a fim
de receberem emendas, os Proje..
tos, de autorja governamenal, n9s.
3.613 e 3.614; informa, ainda, que
o Projeto 3.613 autoriza o Poder
Executivo a instituir a Fu.ndacão
Estadual do Bem.Estar do Menor,
mediante a incorporacao do Patrj-
mOnio do Departamento Social do
Menor. 0 Projeto 3.614 altera ni-
veis de vencimentos e dd outras
providêncjas

Esta Presidêncja dd ciência a
Casa clue tern infcio hoje o prazo
de dois dias Para apresentacao de
emenctas ao Projeto n.° 3.615, do
Sr. Governador do Estado, que cria
cargos destinados ao ConservatOrjo
Musical "Coral Pavan Caparelli", de
tJberlãndia, nos térmos da Reso-
lucao 754.

O SR. CfCERO DtJMONT - Sr.
Presidonte, V. Exa. acaba de anun-
ciar a êste Plenário que a par-
tir de ontem estd correndo prazo
Para emendas ao proj eto de origem
governamental n. 3.613, que trata
da Fundacao Estadual do Bern-Es-
tar do Menor, e n° 3.614, que dd
novos niveis salarjajs atenderido ao
grau universjtdrjo

Segundo reza a Mensagem, que
precedeu 0 Projeto fl9 3.614 que
melhora os niveis salariais, éste
atual projeto vem Para COrrigir
distorcöes e equivocos; mas, fies-
ta Mensagem, 0 Sr. Governador
do Estado n5,0 faz referenda ao
art. 2, corn a nova redacao que
the cid a emenda Const jtucjonal n.
14, isto d, o disposjtjvo quo estabe-
Ieee o prazo bdsico de 45 dias, que
pode ser reduzjd0 a pedido d0 Sr.
Governador, Para 30 dias, ou am-
pliado Para 90 dias, desde que, na
Mensagem, o Govern 0 não opte po-
lo prazo do 30 dias, nem de 90
dias. Quer-me parecer que 0 pra-
zo Para êste Proj eto será, necessà-
riarnente, de 45 dias.

Então, eu indagaria a V. Exa.,
nesta questâo de ordem, se estd cer-
ta esta mirtha interpretaqao: se na
auseneja da fixação do prazo ml-
nirno ou do prazo mdximo é con -
siderado o prazo bdsjco de 45 dias.

O SR. PRESIDENTE - Estatambdrn, d a interpretacao da Me-sa.
0 SR. CtCERO DUMONT - Sr.

Presidente, aprovejtando a oportu-nidade, pediria a V. Exa. que
resolvesse esta outra questao de
ordem. Segundo a Resolucao n9754, publicada no "Didrio da As-
sembldia", no dia 27, e jd em
vigor, pelo seu artigo 10, estão
sujeitos a uma discussão e votacão
ünica, entre outros, "Proj etos de
Resolucão quo aprovern Coflvêfljo".
Esta Resolucão, segundo seu dlti-
mo artigo, entrard em vigor na da-
ta do sua pub]icacão Como estd
tramitando nesta Casa, urn pedido
do aprovacao do convOnjo firmado
entre o Serviço Especial de SaUde
Pübljc e 0 Estado do Minas Ge-
rais, ha, aproximadamente, seis
meses, eu pedirja a V. Exa., primei-
ro quo mandasse vir a Mesa 0 Pro-
jeto de Resolucao, id formulado pe-
Ia Comissão do Justiça, aprovando
o convénjo, e, segundo, que a esta
matéria se aplicasse desde logo a
Resolucao Esta Resolucão entra
em vigor na data de sua publica-
ção. Qualquer quo seja o estdgio
do votaçã 0 da matdrja, bastard uma
Ünica discussão e votacão Para ser
considerada aprovada Se êste pro-
jeto ja sofreu uma votacao, eu en-
tendo que êle id estd aprovado. Se
nao sofrou nenhuma votacao, pe-
diria a V. Exa. que desse cumpri-
mento a êste disposjtjvo e o sub.
metesse apenas a uma votacao.
Esta questão de ordem, além da sua
importâncja sob o ponto do vista
regimental, tern o ponto de vista
mais signifjcatjvo ainda, que d do
permjtir o convêri.jo assinado corn
o Servico Especial de Saüde Pu-
blica, sem o qual o Norte e o Nor-
desto do Estado nâo tern cond.icôes
de continuar a fazer a Saüde PU-
blica quo vem sondo feita ate o
momento.

0 SR. PRESIDENTE - A Mesa,
em resposta a questao do ordern
suscitada polo Sr. Cicero Dumont,
informa que a Mensagem relativa.

NOMEAcAO DE COMISSAO

.0 SR. PRESIDENTE - A Mesa
norneia, de acOrdo corn aindicação
das respectivas lideranças, Comis-
so Especial do Sindicãncia, Para
apurar denüncias do Deputado
Athos Vieira de Andrade, conforme
Requerimento do Sr. Deputado
Carlos Megale, composta dos Se-

guintes Deputados: Expedito Tava-
res, Pires da Luz, Set.te de Barros,
Carlos Megale e Wilson de Paiva.

COMUNICAcOES

O Sr. Florivaldo Dias comunjca
a Casa o falecjmento do Sr. Ruy
Wiss de Faria, ocorrido em Bueno,
municIpio de Conseiheiro Pena, no
dia 17 do corrente. Ciente - Co-
munique-se.

O Sr. Deputado Alvimar Mourão
comunjca a Casa o falecimento do
Sr. Domingos Anthero Aguiar, ocor-
rido em DivinOpoljs

Ciente. - Comunique-se

QUESTOES DE ORDEM
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REQUERIMENTO
Exmo, Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

o Deputado abaixo assinado, na
qualidade de lIder da bancada da
ex-UDN, requer a V. Exa., nos têr-
mos do artigo 94 do Regimento In-
terno, ihe seja concedida a palavra
para, pelo artigo 95 do niesmo Re-
gimento, transferi-la ao Sr. Depu-
tado Batista Miranda, que tratard
de assunto de natureza relevante e
Urgente.

Sala das ReuniOes, 28 de abril
de 1966.

Aureijano Chaves.
o SR. PRESIDENTE - SObre a

Mesa Requerimento do Sr. Aure-
ilano Chaves, que na qualidade de
lider da ex-Bancada, da UDN, re-
quer, nos têrmos do artigo 94, do
Regirnento Interno, a palavra, pa-
ra, em seguida, de acOrdo corn o
artigo 95, transferj-la, ao Sr. Depu-
tado Batista Miranda, que tratard
de assunto urgente e relevante.

A- Mesa defer'e o Requerimento e
fixa o prazo de 60 minutos

Tern a palavra o Sr. Deputado
i3atista Miranda.

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

Pocle parecer inoportuna, incO-
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moda, e ate mesmo monOtona, a
nossa Costumeira presenca nesta
Tribuna para ventilar assuntos de
natureza econôm-ica e social, dire-
tamente ligados a econornja e ao
-desenvolvjmento do Estado e do
Pais.

Eritendemos, entretanto, Srs. De-
putados, que d do- nosso dever, ja
que nos vimos dedicarido ao exame
désses problemas ha mais de chico
anos, cumprir, na medida das nos-
sas fOrcas, nos limites de nossas
Possibilidades, nosso mandato, corn
zélo e dedicacao, embora sabedor
de que muitos outros aqui presen-
tes poderiam faz6-lo corn mais bri-
iho e eficiência.

Permitimo-nos 2 inicialmente, pe-
dir a atençao da Casa para o pro-
blema que vamos debater e o fa-
zemos na certeza de que cumprirnos
a nossa obrigacão para corn Os nos-
sos conterrãneos, para corn a atual
geração e, de igual modo, para corn
os nossos flihos e os filhos de nos-
SOS 'filhos.

Sabem os Srs. Deputados que o
Estado de Minas Gerais registra, na
atualidade, urna pop•ulacao de 10
rnilhöes de habitantes Pelos cdlcu-
los feitos por estudiosos de demo.-
grafia, esta populacao, no curto
prazo de 4 anos, atingira cêrca de
14 milhöes. Isto, meus caros cole
gas, Significa, exatamenté, 0 seguin-
te: a população atual vai dobrar-se.
Tomando-se por base urna Nação,
que d considerada modelar para to-
do o mundo, a Suécia, corn apenas
7 milhOes de habitantes, verificar-
-sed o quant0 ha de ser feito em
Minas.

Mas, Srs. Deputados, quando
meus oihos contemplam esta reali-
dade humana e social, e exarnino,
ao mesmo tempo, a atuaçao dos
governos, seja no ämbit0 regional,
seja no ãmbito nacional, eu me
convenco, e de maneira sobeja, de
que nao estamos atentos para a
grande realidade brasileira. Corn
efeito, urn Estado como o nosso,
registrando tais indices de cresci-
mento demogrdfic 0 e uma renda 'I

"per capita" inferior a medida na-
cional, nao se compreende que os
seus homens püblicos e a sua popu-
lacão ainda falern em politica par
tidária. Mas, Senhores, no momen.
to em que refletirem madura e pau.
sadamente sObre os dados que te-
nho anunciado, V. Exas. convirão
cornigo em que, se não agirrnos a
tempo, num futuro muito prOximo,
na0 haverd vencidos nem vencedo.
res, e a sociedade estarã totalmente
convulsioriada. Nessa hora, estarão
atingidos por urn processo revolu-
ciondrio irreversivel todos aquêles
que não compreenderam o sentido
de nossa advertêncja. For isso, vol-to it Tribuna para ventilar proble-
ma cujo equacionamento fore de
frente a economia mineira.

Meus caros colegas. NOs que ti-
vemos a honra e a ventura de visi-
tar nacOes as mais desenvolvidas
do mundo e constatamos que vive-

- mos, infelizmente, numa area sub-
desenvolvjda da America Latina,
chegamos a mesma conclusão dos
estudiosos: uma Nacão sO me-
de seu deserivolvirnento por sua
produção de ago. Se V. Exas. con-
frontarem meu raciocinjo corn o es-
plendor econOmico da Alemanha,
corn a solidez estrutural da Sudcia,
corn 0 progress 0 japonés e corn a
grandeza da America do Norte,
concluirão, scm esforcos, que êsses
paIses são os maiores produtores
de ago, representando cérca de 80%
da produção mundial. NOs, que re-
coihernos essa experiencja ao bongo
de visitas "in loco", sentimo-nos no
dever de trazer o problerna ao de-
bate, nesta Casa, pois, em Minas
Gerais, estd a area do territOrio
brasileiro onde se pode instalar 0
grande parque siderürgico nacio-
nal. - sse pontode-vjsta se con-
firma pela pujança de três em-
prCsas que se radicaram no tern-
tOrio mineiro: a Mannesmann, ale-
ma; Belgo-Minejra, luxemburguesa,
e a Usiminas, que ja foi japonêsa.
Digo isto porque a Usirninas, na
atualidade, tern apenas uma parti-

cipação japonêsa de 20% do capi-
tal, que d de 180 bibhöes.

E por que vierarn aquêles homens
da outra parte do mundo implantar
em pleno Vale do Rio Doce, em con-
dicOes de infra-estrutura, scm mer-
cado consurnidor, urna usina side-
rUrgica mineira e corn urn custo
de 300 milhöes de dOlares? For que
vieram Csses homens para cd? Vie-
ram, exatamente, porque o Brasil
cresce em população ni ordem de
3,2 1/o ao ano e porque o Brasil 0 0
mercado consujnidor da America
Latina de major expansão.

Foj por isto que para aqui vie.
ram, não em hornenagem as terras
e ao homern brasileiro, mas em
homenagem ao lucro que poderiam
auferir corn a industnializacao do
niinOnio de ferro. Mas, Srs. Depu-
ados, se as nacOes, se os grupos

que entendem, ponderarn corn essa
ebarividOncia, nOs brasileiros, pos-
suidores de riquezas incomensu
revels, talvez porque doadas pela
natureza, nao ihes ternos sabido
dan o devid0 valor. Por isto, as
soluçOes que se planejam, as solu-
cOes que se equacionam nem sern-
pre são voltadas para o mais puro
interésse nacional. Refiro-me a
urn problema que está sendo deba-
tido no Congresso Nacional, que
C a obnigatoriedade do consumo de
40% de carvão nacional nas usinas
a coque. Sabe a Casa que, ao
longo de minha modesta passagern
por esta AssembbOia, ninguern tern
sido mais fieb ao rnandato, mais
nacionalista; sabe a Casa que, nas
horas mais dificeis, daqui mis pro-
cbamdvarnos o imperativo e a ne-
cessidade das reformas estruturais
do Pals. Els porque, quando hoje
venho aqui, debater problema que
interfere diretamente corn o capi-
tal estrangeiro, corn a matCria .pri-
ma estrangeira, coloco-me a von-
tade, pois tenho autoridade pat-a
faze-b. Dizia eu, Sr. Presidente, que
o Congresso Nacional discute, atual-
rnente, urn Proj eto de Lei, que re-
gula a obrigatoriedade de consumo
de carvão mineral procluzido em

niente ao convêriio, a que S. Exa.
se refere, foi anterior a Resolução
e, portanto, esta não vinha sendo
aplicada. Quanto aos critdrios da
respectiva Resolucao, entret,anto,
em vista da questao de ordem ora
suscitada, a Mesa deixara a cargo
da Presidência efetiva da Assem-
bidia, mas, no nosso entender, a
questS,o de ordem d de absoluta
jtistica.

COMtJNIcAcA0
0 Sr. Deputado Ddlson Scarano

cornunjca a Casa o falecirnento do
Sr. Jorge Elias Sahiorie, em Aldm
Paraiba.

Ciente - Comunique-se.
Vern a Mesa:
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considerar alguns aspectos de or-
dem tcicnica que não podem passar
despercebidos mesmo aos mais de
satentos observadores E' fdcil ye-
rificar que o noss0 Pais, apesar
do os!Orço realizaclo nos ültimos
anos de prospecçao de reservas car-
boniferas, ainda não conseguiu ob-
ter resultados realmente satisfatci-
rios, corn as minas de carvão em
funcionamento na região sul. 0
carvão obtido, quer no Parand,
quer em Santa Catarina ou no Rio
Grande do Sul, possuindo alta quan-
tidade de cinzas, ci mais aconselhci-
vel para o uso na producáo de
energia termoelcitrica, carvao não
coqueificavel Alcim do mais, ci por..
tador de impureza como o enxô-
fre, elemento altamente corrosjvo.
Ora, ci evidente que, corn a obtencao
de alta percentagem de carvão de
vapor, na extracão de carvão des-
tinado especifjcamente a produção
do coque, he, em decorrOncia disto,acrciscim0 no custo da tonelada
de se instalarern na faixa de extra-
esfOrco do GovOrno, a cipoca em
que exercia eu, eventualmante, a
direcao da Eletrobrds, no sentido
de Se instalar na faixa de extra-
00 do carväo nacional algumas
centrals tcirnijcas destinadas a pro-
ver aquela região de energia elé-
tnica, aproveitando. se o carvão de
vapor para melhorar o custo da
proclução do carvão de coque, o
problema não foi ainda resolvido
em definjtjvo Alcim do mais, o
carvao nacional, destinado a pro-
duçao de coque, elernento bdsico it
producCo do ago, quer corno ele-
mento combustivel, quer como ele-
mento redutor de mincirio, dd on-
gem, a urn tempo, a coque de alta
porceritagem de cinzas, alcim das
impurezas quimicas. VO-se, portan-
to, que 0 assunto ci extremarnenterelevante.

V. Exa. fixa, corn propriedade
cia linguagern de quem se tern dedi-
cado, efetivamente ao estudo sci-
rio do problema, a necessidade de
exarninarmos corn acuidade 0 em-

prOgo do carváo nacional. 0 exern-
plo da Italia e de outros paises,
que evoluiram do uso do carvão de
sua prOpria origern, para 0 carvão
importado, de melhor natureza, da-
ve ser cons jderado Em Ultima and-
use, Ostes palses, altamente indus-
trializados, o que tOrn feito nao C
outra coisa, senão, importer maté-
na-prima de paises menos indus-
triaiizados, ou subdesenyolyidos
Subdesenvolvimento ci muito mats
clue urna igualdade. E' uma iden-
tidade rnatemátjca Subdesenvol-
vidos sã0 Os palses que não tOrn
capacidade de enniquecer, corn sua
inteligOncia, os bens que a nature-
za lhes deu.

Ainda agora, aprovejtando 0 apar-te, quer0 esciarecer que acabo de
encarnjnhar a Mesa urn Requeri-
mento que reputo, tambcim, da
maior importãncja, dinigido a Sua
ExcelOncia, o Sr. Presidente da
Republica, e a S. Exa. o Sr. Mi-
nistro cia Educacao, no sentido de
que aquelas altas autoridades da
Republica se preocupem corn a ne-
cessidade de regulamentar, de urna
vez por tOdas, as atribuiçOes dos
engenheiros de operaeao. . Esse cur-
so de Engenheiro de Operacão,
que teve o mcirito de nascer, plo-
neiramente, de uma iniciativa da
tjniyersjdade CatOuica de Minas
Gerais, id estd corn sue, primei-
ra turma prestes a se formar.
Entretanto, o Conselho Federal
de Engenharia e Arquitetura, por
motivos que não me cabe dis-
cutir, neste instante, mas creio, am-
da prOso a certos vicios do passa-
do que não se coadimam corn a rea-
lidade do desenvolvirnento tecnolO-
gico da nossa Pdtria, insiste em não
regulamentar a profissão dos en-
genheiros de operacáo, que vOm
preencher uma lacuna, Iarnentdvel
lacuna, no desenyolvjrnento cia tec-
nologia de nossa Pátnia,. Congratu-
b-me corn V. Exa, por Oste dis-
curso brilhante, por rnais essa con-
tnibuicao efetiva que V. Exa., den-
tre tantas, tern dado ao desenvolvj-
mento de nosso Estado.
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Santa Catarina pelas siderürgicas que proporej. Se se interessarembrasileiras. 0 consumo désse car- por esta ruedida, peg que profj -vao deve ser obrigatorjo, porem, ram seu voto favordvel ao Reque-
näo na proporção que Se pede, sob rimento encaminhado a Mesa.
pena de incorrermos em grave e 	 Senhores Deputados: -definitivo risco, qual seja o de corn- As reservas atuais de carvão ml-
prometer o parque siderürgico na- neral do mundo Se distribuern da
cional nascente. A verdade, disse seguinte forma: Os EUA dispöem de
ha pouco, é que temos tudo, mas 1.659.000.000.000 ton.; a Russia dis-
que alguma coisa nos faita. Ha poe de 1. 322. 000. 000. 000 ton.; a Chi-
naçOes, entretanto, que pouco tOrn na de 1.155.000.000.000; a Alema-
e muito realizam. Devo dizer a Vnha, 315 bllhOes; o Reino Unido, de
Exas. que a maioria das nacOes eu- 188 bilhOes; o Canada, 95 bilhOes.
ropéias, hoje, não dispOe de mine- As reservas brasilejras são estima-
rio de ferro, não dispOe de manga- das em 2,5 bilhOes, não constando
nOs, nao dispOe de carvão, entre- sequer da literatura mundjal. As
tanto produz ago para exportar. reservas brasjlejras concentrarn-se
Refiro-me a Itália, a Espanha, a em Sta Catarina, em parte doi Pa-Alemanha e, em parte a Franca. rand e do Rio Grande do Sul. Nos

Esses paises, que ate ha pouco poços da PETROBR.As, na Amazo-
mantjnham a preocupacao da obrj- nia, encoritram-se camadas de car-
gatoriedade do consurno, em suas vao, as margens do Javari, de 600 a
usinas, do carvão mineral prOprio, 1.400 quilOmetros Porém, estas re-
chegararn a conclusão de que tal- srvas não foram pesquisadas, não
vez fOsse meihor o consumo total foram prospectadas e não Se tern
do carvão americano. Isto por ainda o conhecimento exato do teor
quO? Exatarnente porque o carvão dOsse carvão.
americano, por apresentar uma 0 Sr. Aureijano Chaves -
parcela minima de impureza, reduz, Nobre Deputado Batista Miranda,
consideràvelmente, o preço do ago. V. Ea., como de resto vem Ia-
E corn a grande competição que se zendo tOdas as vOzes que ocupa a
trava na Europa, para a venda do Ttibuna desta Assemblcija, traz a
ago, aquelas naçOes que preferjram apreciaçá 0 cia Casa assunto rele-aplicar nas suas siderurgias o seu vante pare, a economia do nosso
carvão mineral, em vez do amen- Pals. Hoje, V. Exa. aborda, corn
cano, tiveram o produto acabado muita propriedade, uma matciria
menos aceito pelo mercado consu- atual, que ci a do aproveitamentomidor. 	 em nossas usinas siderürgicas doOra, Srs. Deputados, se o Con- carvão mineral.
tinente Europeu, que saiu, ha 20 Se nos dermos ao trabaiho de,
anos, de uma guerra e que jd des- num relance, verificar a situação
ponta em pujança econômica co- dos palses mais industrializados,
mo potOncia mundjal, age desta haverernos de constatar fãcilmen -forma, pm- que esta Naçao, que in- te que, hoje, mais do que nunca,
felizmente nao dispOe de "know as fronteiras geograficas perde-
how", de material humano sufici- ram significado 0 que ha de
ente para dinamizar o seu desen- efetivo, para cada conjimt 0 de na-volvimento e acelerar o seu pro- cöes ou de individuos, ci a preocu-gresso, quer dar-se ao luxo de pro- pacao de trabalhar em altos pa-
duzir ago, desafjando veihas estru- drOes de produtividade, ilnico ele-turas mlmdiajs? 	 mento capaz de elevar, realmente,Por isto ci que me permiti trazer 0 nivel de vida dos povos. No que
a esta Casa, para apreciaçao de diz respeito, especificamente ao
meus pares, alguns dados para que uso de Carvão Nacional na produ-
ajulzem sObre o acOrto cia medida cáo do ago em noss0 Pais, hd que

V



I

- 460 - 	 - 461 -
o SR. BATISTA MIRANDA -

Nobre lider Aurellan 0 Chaves, o
aparte de V. Exa. enriquece 0 rneu
despretensjoso trabaiho. Como tive
o cuidado de anunciar, no in.icio,
sou apenas curioso nesse problema
e V. Exa., alëm de tëcnico, é urn
dedicado estudjoso do assuiito. Por
isso, a autoridade de V. Exa. supe-
ra a minha autorjdade de curioso.
Mas, Sr. Deputado, Para que V.
Exa. e Os nossos ilustres Pares
aquilatern o que seja o problema
do carvão e da siderurgia Para urn
Pais, Para que, então, possarnos
conjugar esforcos no sentido da rea
lizacão de urn trabalbo comum, per-
mito-me ler, Para V. Exas., urn do-
cumento histcirico, que marca a
evolucão do apOs giierra, do Piano
cte Desenvoiyhnto Econôm jco eSocial da Europa. Esse documento
estd vazado nos seguirites térmos:

CARTA CONSTITUTIVA DO MER-
CADO COMUM EUROPEU

"Considerando que a Paz mundial
não pode ser salvaguardada a não
ser por esforcos criadores propor-
cionais aos perigos que a amea-
cam;

Convencjdos de que a contribuj-
cão de urna Europa organizada e
viva pode levar a Civilizacão a
indispensdvel rnanutencao das re-
laçOes pacificas;

conscientes de que a Europa não
Se construird a não ser por reali-
zaçöes concretas, que criem, de ml-
do, uma solidarjedade de fato, e
pelo estabelecjmento de bases co-
muris de desenvolvjmento econô-
mico;

certos de concorrer, pela expan-
são de seus produtos fundamentals,
Para a elevacao do nivel de vida e
do progresso dos esforcos de Paz;
resolvjdos a substjtujr as rivuli-

dades seculares por urna fusão de
seus inter6sses essenciais, de modo
a fundar, pela instauracão de uma
comunjdade econOrnica, as primei-
ras bases de uma comunjdade mais
ampla e mais profunda entre os po-

vos separados, ha muito tempo, pe-
las divisöes sangrentas, e a lariçar
as bases de instituicOes capazes de
orierjtar urn destino cornum:

decidem criar uma Comurjjda-
de Europela do Carvão e do Ago e
se declaram, Para êste efeito, como
plenipotencjárjos:
O Presidente da Repüblica Federal

Alemä;
Sua Alteza Real, o Principe Real da

Bëlgica;
O Presjdente da Repüblica. France-sa;
O PresjcIente da Repübljca Italia-na;
Sua Alteza Real, a Grã-Duquesa de

Luxemburgo;
Sua Majestacle, a Rainha dos Palses

Baixos;
Os quais, apOs haverern apresen-

tado suas credencia.is, reconhecem
como escrito na melhor forma aqui-
lo que convencjonaram Segundo as
disposiçOes que so seguem"..

Estas disposiçOes, Sr. Presidente,
representam a constituicão da Co.
rnunjdade econOmjca europela do
carvão e do ago.

Veja, meu nobre Ilder Aurelia-
no Chaves: enquanto aqui no Bra-
sil nos preocupamos Corn 'leizj-
nhas"; enquanto aqul nos pteocu-
pamos Se o povo deve votar, em
Distrito Eleitoral, ou não, se o re-
gime deve ser o majoritárjo ou pro-
pordional, a velha Europa, destruj-
da pela guerra, edita uma Consti-
tuição, que d a sua prOpria Carta
EconOrnjca.

0 Sr. Cicero Dumont - Nobre
Deputado, V. Exa. vem tratando de
urn problerna da major relevãncja;
invoca, em favor do seu trabalho,
o que se vem realizando na Euro-
pa. Entretanto, a flosso ver, V.
Exa. comete urn ligeiro equlvoco,
quando declara que, enquanto o
Brasil Se preocupa corn pequenas
leis, como as referentes ao proces-
so de votaçao, na Europa Se cuida
do problema econOmico Concordo
corn V. Exa. que o problern.a ceo-
nômico, nesta hora, ganha uma re-
levãncja excepdional, mas estou cer-

to de que V. Exa. ha de concordar
cornigo em que a estrutura polIti-
ca de uma nacão e o processo da
escoiha de seus representantes ë
algo transcendental Para os desti-
nos de qualquer nacionalidade.
Naturalmente que o pensamento
de V. Exa. não deve ter sido o
de considerar insignificante a ma-
téria polItica, rnas, tãO-sOmente a
importãncia excepciorfal do pro-
blema econômico. Como mis des-
ta Casa debatemos o assunto
Politico, referente a matéria men-
dionada por V. Exa., achei que es-
taria prestando colaboraçao ao seu
espIrito püblico, Para evitar que
entendesse rnal, amanhä, quem o
lesse, que V. Exa, teria condenado
debate sObre matéria politica.

0 SR. BATISTA MIRANDA -
O aparte de V. Exa. fol oportuno.
Quero responder a ële corn a preo.
cupação de que estou possuido ha
cinco anos.

Na verdade, Govérno e Podêres
Püblicos, inclusive estaduais, tern
faltado ao seu dever no equadiona-
mento dêsse problema e Deus per-
mita quo, no futuro, V. Exa. não
me dê razão, porque, a prevalecer
essa realidade social demografica
que ai estd, V. Exa. ird verificar,
muito rnais depressa do que qual-
quer urn de nOs, pois V. Exa, faz
politica numa das regiôes mais em-
pobrecidas e descapitalizadas do
nosso Estado, que qualquer refor-
mulação juridico-eleitoral que se
prepare não vai impedir o eleitor
de manifestar nas urnas o seu de-
sespêro contra uma ordem social
gritantemente injusta e desumana.

Sr. Deputado, V. Exa. sabe que
0 nosso COdigo de Minas e Energia
é de 1930, ëpoca em que não so fa-
lava em aluminio Para ampios fins
industriais, em que não se falava
em navegação a jato, não so falava
também em teleguiados. Entretan -
to, Sr. Deputado, V. Exa. sabe que
todos os projetos de reforma jd se
discutiram nesta Casa e no Pane-
mento Nacional. No entanto, ape-
nas urn, aquOle quo so referinia sem

dUvida alguma, aos hiterêsses e di-
reitos das geraçOes futuras, das ge-
raçöes atuais e subsequentes, quoé o patrimOnjo da Nação, defendi-
do polo saudoso Artur Bernardes,
nao foi sequer consideracjo

V. Exa. sabe quo o COdigo de
Minas e Energia ate hoje não foi
reformulado Por isto entendo ser
necessdrjo arranjarmos urn meio
de o povo votar, mas, antes de tu-
do, predisamos dar-lhe condicoes
materials minimas e compativejs
corn as dimnsOes e a categoria
da pessoa humaria. Não adianta le-
varmos êsses homens as urnas, sern
que tertham, como na região do
Urucuia, Serviço Medico Para assis-
tir a êles, so não tern gindsios Para
so instruIrem, nem roupas e sapatos
Para so vestirern, e Se não tern, afi.
nal, mercado de trabalho onde aufe_
rlr os rendirnentos indispensávejs a
subsistêncja de sua famIlia. 0 voto
Para êles Serão Secunddnjo e, então,
voltaremos àquela sentenca do di-
tador Vargas: "0 povo não tern 0
sentido do voto quando estd do es-
tOmago vazio".

0 Sr. Lficio de Souza Cruz - V.
Exa. estd abordando, nesta tarde,
assunto de interésse não apenas
Para a economja de Minas, mas pa-
ra a economia brasilejra Sabe V.
Exa. quo o surto industrial da In-
glaterra surgiu corn a descoberta
das usinas de carvão daquele pals.
A Inglaterra, graças a descobertas
de reservas carboniferas, pôde as-
surnir, no passado, a llderança da
produção mundial do ago e do fer-
ro. Posteniormente, a America do
Norte e a União Soviétjca pucleram
assurnir, também, a liderança da
produçã0 mundial, polo mesmo mo-
tivo. A America do Norte produz,
hoje, cêrca do 105 milhöes de to-
neladas do ago, enquanto a União
Soviética ja atirige a produçao de
91 rnilhöes, graças, acirna do tudo,a produçäo de carvão dCsses pal-
ses.

bern verdade que, apOs a gran-
do guerra, a energia utilizada na
indüstria, que era Cêrca de 80%
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produzida pelo carväo, reduziu-se
nos ültirnos tempos a cêrca de 1/3.
Mas, ainda assirn, ó carvão assu-
me, realmente, urn papel muito im-
portante na inclustrializacão de urn
Pais, no processo de desenvolvi-
mento de uma nacão subdesenvol-
vida. V. Exa estd advogando uma
tese certa: não podemos continuar
neste Pals, principalmente •ern Mi-
nas Gerais, utilizando o carvão de
qualiclade inferior, em detrirnento
da economia mineira, em detrimen-
to da economia do Brasil.

V. Exa. conhece - porque é es-
tudioso dos problemas econôrnicos
- o fato de que o Japão, ernbora
tendo pequenas reservas de ferro,
mas de baixo teor, preferiu impor-
tar minërio do Brasil e de outros
paises, que apresenta urn teor de
hematita bastante superior, a fim
de promover sua industrialtzação.
Vé V. Exa. que a tese defendida
hoje, nesta Case., tern a abond-la
o exemplo pioneiro do Japão.

Quanto a citacao que V. Exa.
faz do problema da modificaçäo do
COdigo de Minas a Energia, que
realmente constitui urn fator ne-
gativo Para a economia mineira,
quero ressaltar que Minas, expor-
tando no momento cêrca de 100 ml-
lhOes de dOlares em minério de
ferro e, präticamente, nada rece-
bendo em troca dessa grande ri-
queza de seu subsolo, estd a exi-
gir que o COdigo aludido seja mo-
dificado, a fim de proporcionar urn
tratamento mais justo e mais equâ-
nime a economia mineira.

Devo ainda dizer a V. Exa. que
era nosso propOsito abordar êsse
assunto, quando da presenca, nesta
Casa, do Sr. Ministro Roberto Cam-
pos. Mas, apesar de solicitado por
ncis, S. Exa. invocou motivos im-
periosos, vale dizer, premência de
tempo, impedindo-nos de inquiri-lo.
a respeito da disposicão do Govêr-
no Federal, que promoveu a refor-
ma fiscal, a reforma da legislacão
eleitoral, a reforma agrária, mas
qua, ate hoje, não promoveu a re-

. forma da legislação de Minas e
Energia.

Este assunto d, realmente, dos
mais palpitantes Para a econornja
mineira e Para a economia de to-
do o Brash, mormente agora que,
corn a construção do POrto do Tn-
baro, o nosso Pals reüne condi-
coes Para exportar, em breve, ml -
nérho de ferro, equivalente a rnais
d6 200 milhöes de toneladas.

For todos êsses motivos, nos nos
solidarizarnos corn V. Exa. pelo
discurso que vern pronunciando em
defesa de nossa econornia.

o SR. BATISTA MIRANDA -
Nobre Deputado.

o apoiamento de V. Exa. ao nos
so despretensloso trabaiho muito
nos sensibiliza. Estou grato a V.
Exa. e corn muito prazer registro
a colaboração que tern dado, corn
sue atuação nesta Casa, na presen-
te Legislatura, a defesa do patri-
mOnio do nosso EstadO

o Sr. Cicero Dumont - V. Exa.
me permite urn aparte?

o SR. BATISTA MIRANDA -
Antes de conceder o aparte ao ilus-
tre Deputado Cicero Dumont, de-
sejo cita.r dados, que reputo irn-
portantes, Para Os colegas que me
ouvem. Conforme todos nOs sabe-
mos, o parque siderUrgico minei-
ro, inicialmente representado pela
Belgo-Mirleira, abastece-se de car-
vao vegetal. 0 carvão vegetal é,
indiscutivelrnente, o melhor carvão
e tambdrn o de custo rnais baixo.
Mas, o que significa a presenca em
territcirio mineiro do major fOrno
de carvão vegetal, da maior usiria
mantida a carvão vegetal do Pals?
Significa apenas o que aqui está:
carta do Presidente do Instituto
Estadual de Florestas, que passo a
ler:

"Sr. Deputado, o que aconteceu e
acontace em Minas Gerais, no qua
diz respeito a preservacão e uso
das riquezas ranovdveis - solo,
água, flora,, fauna - demonstra que
nao existe no Estado mentalidade
e, muito rnenos, uma politica flo-
restal, o que 1evará se não fOr in-

terrompjdo o processo de destru
cão, a inexisténcia de reservas flo
restais, em nosso territOrjo, a par
tir de 1970".

sse documento d assinado pel
EngenheiroAgr6n00 Flarnarjoi
Ferreira. Pergunto ao meu coleg
Cicero Dumont: diante dessa afir
mação teremos ou não que dar pre-
feréncia, teremos ou não qua dar
prioridade aos problemas econOmj-
cos de nosso Estado? Todos nOs sa-
bemos que em flosso rneio rural é a
lenha a fonte de energia, o combus-
tivel. E, quando urn homern da au-
toridade do Presidente do IEF subs-
crave urn docurnento desta respon-
sabilidade, pergunto: daqul a qua-
tro anos, quando teremos 14 mi-
lhOes de mineiros, periodo ao longo
do qual nao teremos alnda condi-
cOes materials, nem financeiras,
nem tdcnicas, Para cobrir o Esta-
do corn as linhas da CEMIG, como
ira viver essa populacao, qua serd
o dObro da populacão da Sudcja?
Não estaremos corn isso diante cIa
uma grave crise social? Por estas
razOes, meus caros cOlegas, cI que
não adianta insistirmos em solu-
cOes formais e jurIdicas Para os
problemas brasileiros 0 que se faz
necessárjo d que 05 homens pUbli -
cos estendam as rnäos uns aos ou-
tros a encarern essa realidade, p&s
se não o fizerem, seremos fatal-
menta atingidos.

Volto, pois, ao problema do car-
vão nacional Mas, como o traba-
iho que preparej d longo a não dis-
porei de tempo suficiente Para pro.
ferir sua leitura integral, fixar-me-
el apenas em alguns dados Para
qua V. Exas. se informem a res-
peito e depois então, ao leram êste
trabalho, que fol solicitado a tee-
nicos a ao qual amprastej pdlida
colaboracao, se hnformam melhor.
Vão deparar, de thfcio, corn ês-
tes dados: uma tonelada de car-
vão arnericano, posta nos fornos
de Ipatinga, custa 40 mil cruzeiros.
V. Exas. querem saber quanto
custa Urna tonlada de carvão que
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nao tern a pureza do carvão amen-
canO, qua tarn 18% de cinzas, e que,aldrn disto, conforme acentuou o
Deputado Aureljano Chaves, cornSua autonidade de técnico, tern umaconsjdargve l Parcantagern de enxô-
fre? A toflalada de carvao mineral
de Santa Catarina significa 75 mucruzeiros Ltso, Srs. Deputados Senão considararmos as irnpljcacoesa , consequencj5 da Utilizacao docarvão amarjcano que d quasa Pu .ro, a do carvão nacional am nos-
sos fornos. A utilizacao dos dols
s;gnifica uma reducao da nossaproduçao de ago em cérca de 10
a 20% nos altos-fornos Qua sig-
nifica Para a. acononuja mineira?
Send menos ago que se produz e,produzindo.se manos ago, tern-se
menos divlsas, e manos divisas d
menos dasenvolvirnento nacionalIQ Sr. AureJjano Chaves - VExa. Iixou, corn muita proprieda-de, o problaa do custo da tone-
lada de ago prodjdo em funcão
do tipo de carvã 0 utilizado V.
Exa sabe muito barn Cue no pro-blarna do carregarnen0 dos altos-
fornos temos qua levar am consi-
daraçao as carac teristicas do ml-ndrio. 0 nOSSO rnindrj0 cI de boaqualidada, corn baixa parcentagern
de ganga. Efltão, corn relacão ao
mincIrlo, a quantjdada de funden-
tes clue tamos de colocar nos altos-
fornos, para fazar sobranadar a
ganga, d relativamente paquena Se
se Usa urn carvão de ba .1x0 teor Ca-
lonufico e, a par disto, cIa alta per-
cantagam cIa cinzas a, ainda rnais,
acrescjdo de irnpurazas no carraga-
rnanto do alto-fm-no temos qua usar
uma major qua.ntidade de carvão
Para produzjr a rnasma quantjdae
de calm-las Para obter-se urna tam-
peratura suficiante a fundicão do
mindrjo Aldrn do mais, se 0 carvãotern alta parcantagam de cinzas,
havard uma parte inaprovejtcIvel noalto-fm-no

0 SR. BATISTA MIRANDA -
Apanas Para eluc jdar mais o apar-
te de V. Exa., tenho dados corn-
parativos entre 0 nosso carvã0 . e
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465 -o arnericano. Carvão nacional -

matérias volteis: 29%; cirizas:
78,5%; enxOfre: 1,7%. Carvão ame-
ricano - alto-volátjl: matérias vo-
ldteis: 30 a 33%; cinzas: 4%; en-
xOfre: 0,6%; Carvão americano -
baixovoldtil: matérias voláteis 16 a
18%; cinzas: 3,5%; enxfre: 0,6%.

Veja, portanto, V. Ex.a., que os
dados oficiais conhirmam inteira-
mente a sua exposicão.

o Sr. Aureli•an& Chaves - Os da-
dos fornecidos por V. Exa. ilus-
tram perfeitamente o meu raciocI-
nio. Vê, portanto, que comparan.
do-se a tonel.ada do carvão nacio-
nal corn a tonelada de carvão irn-
portado, verifica-se fàcilmente que
a parte usada, a urn sO tempo, para
produzir calorias destinadas a fun-
dir o mindrlo, e a parte necessária
a produção da liga ferro-carvão, que
produz o ago, 0 sensivelmente su-
perior em relação ao carvão nacio-
nal. Isso, a par de permitir urna
producao major de aco per carga
de alto-forno, vem baratear o custo
da tonelada de ago produzida.

Acresce ainda o fato de que Osse
carvão, tendo alto teor de impure-
zas e substâncias voláteis, exige,
conseqüentemente, o use de subs-
tãncias adicionais necessdrias a
correção dessas irregularidades.
Depreende-se dal que o use de car-
vão de alta qualidade possibilita
uma ponderOvel produção em to-
nelada.

o SR. BATISTA MIRANDA -
Sr. Deputado, permita-me uma in-
terrupcao para trazer dados que
confirmam de maneira total o apar-
te de V. Exa.. Para Se produzir
uma tonelada de gusa, gastam-se
40 mil cruzeiros de carvão vegetal;
ao passo que corn o coque atual-
mente produzido no Brasil, essas
despesas sobem a 95 mil cruzeiros,
não se falando da queda de pro-
ducao.
o Sr. Aurellano Chaves - Srs.

Deputados, Osses dados são da
rnaior importãncia. F 0 dentro dOs-

te raciocinlo que Os homens pübli-
cos dêste Pals tOrn de merguihar-se
em apreensOes. 0 sOculo em que
vivemos 0 o sdculo da tecnologia.
Margareth Hyde, sociOloga ameri-
cana, numa obra que reputainos de
grande irnportOncia, em "Este Globo
Super-Povoado", fez urna andlise
percuciente do drama que estão
enfrentando - e que irão enfren-
tar corn muito mais intensidade -
Os paises subdesenvolvjdos ou em
estOgio de desenvolvimento, a bra-
ços corn urn problema que 0 cruci-
ante do sOculo em que vivemos: o
problema do crescirnento demogrd-
fico nas dreas subdesenvolvidas. E
nesse particular, ela chama a aten-
cão para Os palses latino-america-
nos, especialmente para o Brash,
que apresentou taxas de crescimen-
to demografico, em 1964 e 1965, que
superam sensivelmente a taxa de
crescimento demográfico dos pal-
ses subdesenvolvidos do sudoeste
asiOtico.

Ora, Sr Deputado, se isto repre-
senta a necessidade do crescimento
do nosso parque industrial e do
desenvolvimento de nossas fontes
de riqueza, acresce ainda o fato de
que 0 nosso Pals tern que vol-
tar suas vistas para urn angulo
imp ortante da produçãÔ, que
0 o da produtividade industrial,
producão por unidade de esfOrco.
A par disso, Sr. Deputado, ha que
Se voltarem as vistas para as nos-
sas Universidades tOcnicas, pririci-
palmente no setor da Eletricidade,
da Mecãnica, da Qulmica e da Pe-
troquimica, para que, a curto pra-
zo, flOSSO Pals possa ter um corpO
de pesquisadores, que não ihe per-
mita ter apenas uma iridüstria na-
cional de frontispicio, urna indUs-
tria corn rOtulo de nacional, rnas
que tern de nacional apenas a mao-
-de-obra, que consegue, corn a ver-
satilidade da sua inteligOncia, adap-
tar-se, a curto prazo, ao desenvol-
vimento tecnolOgico do rnundo con-
temporãneo. 0 que ha de rnais
grave em tudo isto 0 que nOs con-

tinuamos sem ter urn corpo de
técnicos qUe nos permita criar,
atravOs de pesquisas cientIficas e
tecnolOgicas, condicOes para o nos-
so parque industrial se desenvolver
A custa de conhecimento e exper-
riOncia e, acirna de tudo, de urn
"know how" nosso, e não conti-
nuemos a importd-lo de outros pal-
ses. No rnais das vOzes, transfe-
rem para cá urn tipo de "know
how" qua jé 0 obsoleto em seus
paises de origem, não permitindo
conseqüenternente que a nossa in-
düstria cresça, ou seja, que adquira
capacidade competitiva no merca-
do internacional. Hoje, mais do que
nunca, Sr. Deputado, urn pais de-
senvolvido 0 aquele que 0 capaz de
ter, acima de tudo, as suas esco-
las...

o SR. BATISTA MIRANDA - V.
Exa. me permita urna interrupção
apenas para mostrar a Casa como
O pensarnento de V. Exa. estd atua-
lizado, de acOrdo corn Os autores
mais eruditos. Tenho em rnãos o
livro de Gunnar Myrdal "Teoria
Econôrnica e RegiOes Subdesenvol-
vidas". Este cidadão 0 sueco e re-
cebeu o prOrnio Nobel por Oste tra-
baiho. Examinando os processos
pelos quais os palses subdesenvol-
vidos podem sair da f.ase de subde-
senvolvirnento, aceritua o que passo
a ler: "Para que tenharn de fato
oportunidade de Oxito no prograrna
de desenvolviment 0 econOmico, os
paises subdesenvolvidos devem con-
ferir a mais alta prioridade a cria-
cão de escolas e universidades, des-
tinadas a preparacão de cientistas
e a realização de pesquisas em
todos Os Campos".

o Sr. Aureijano Chaves - Nobre
Deputado.

V. Exa. traz ao conhecimento
desta Casa uma das obras rnais
atuais no setor da economia no
mundo contemporâneo.

0 SR. BATISTA MIRANDA -
Não digam que êsse autor 0 comu-
flista. Ple 0, na realidade, urn no-
tvel economista. Seu livro foh pre-

miado e 0 tido hoje corno urn gran-
de expoente em assuntos econO
micos.

o Sr. Aureianij Chaves - Nobre
Deputado. Fritz Baad, professor da
grande Universidade de Harvard,
em sua obra memorOvel: "The Race
To Year Two Thousand" (A Corrida
para o Ano 2. 000), aborda, corn a
mesma clareza de raciocinio e pro-
priedade de linguagem, Osses pro-
blernas. Ele chama a atenço das
autoridades americanas nesse sen-
tido. Veja V. Exa.  que o discurso
que profere nesta tarde, como de
resto Os discursos que tern profe-
rido desta Tribuna, 0 da malor
irnportãncia a deve realmente ser
medita.do por todos os homens pü-
blicos, que arnam sinceramente esta
POtria.

o SR. BATISTA MIRANDA -
Mais uma vez agradeco ao meu ilus-
tre colega.

Cs apartes de V. Exa., nobre Li-
der, representam verciadeiras licOes
para nOs qua ternos passado par
esta Casa, como curiosos em assun-
tos do maior interêsse nacional.
Mas, por não tOrmos aptidOes tOe.
nicas, nem por isso nos considera-
mos desobrigados de examine-los.

o Sr. João Vaz - Nobre Depu-
tado Batista Miranda.

ApOs os apartes do nosso Lider
Aureliano Chaves, do Deputado Lu-
cio de Souza Cruz e ainda do De-
putado Cicero Dumont, meu apar-
te ndo tern nenhum significado.

0 SR. BATISTA MIRANDA— Nâo
apoiado.

0 Sr. João Vaz - Mas, corno ja
disse a V. Exa. varias vOzes, OS
estudos que V. Exa. tern apresen-
tado nesta Casa devem Ser publi-
cados e lidos. Eu, quando V. Exa
ocupa a Tribuna, faço questão de
estar presente para aprender mais
alguma coisa.

Quero dizer a V. Exa. que seus
discursos são, na verdade, licOes de
patriotisrno. Quero dizer a V. Exa.
que esta AssemblOia cresce perante
O povo quando V. Exa. ocupa a
Tribuna. NinguOm discute sObre
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carvão sem que ouca, nesta Casa,
as palavras de V. Exa. Quero,
nesta tarde, dizer-lhe, mais uma
vez: parabéns, Deputado. Quero di-
zer a V. Exa. que Minas ainda es-
pera muito de seu estudo, de sua
inteligencia e de seu trabaiho. Que
o futuro de Minas e do Brasil de-
pende e espera muito de V. Exa.
porque Os estudantes e Os opera-
rios verão que o Brasil tern urn
amanhã promissor e nOs todos nos
sentimos felizes, porque o nosso
Pals conta corn inteligericias que
brilharn, como a de V. Exa., nesta
Assembléia.

0 SR. BATISTA MIRANDA -
Nobre Deputado, V. Exa. é urn
medico, generoso e humanitário do
nosso empobrecido Oeste, região
que tive a honra de visitar em sua
companhia. Pude constatar ali que
V. Exa. d urn autêntico sacerdote
de sua profissão. V. Exa_ me tocou
profundamente corn os adjetivos
que me dirigiu, mas eu Os recebo
apenas como que partidos de seu
coracão de homern que tern mar-
cado a sua vida pela estrada larga
do bem-cornum.

Sr. Presidente, ja que o meu tern.
P0 estd a se esgotar, permitame
apenas ler,iigeirarnente, alguns tre-
chos sObre o carvão nacional.

o CARVAO MINERAL E AS
ECONOMIAS NACIONAL E

MINEIRA

I - Introdução:

A distribuição de carvão mineral
no Globo Terrestre, pelo que se co-
nhece atualmente, ë muito irregu-
lar: 95% do volume conhecido de
carvão estão localizados no Hemis-
fério Norte.

No tocante aos combustiveis, a
natureza foi madrasta para corn o
Brasil, dotando-o de escassas re-
servas de carvão e petrOleo. 0 pro-
blema e agravado pela rná qualida-
çle do flOSso carvão,

As reservas mundiais de carvão
atingem a 5.100 trilhöes de tonela-
das, dentre as quais as maiores
são:
USA ........1.659,9 trilhöes ton.
URSS ......1 .322,8
China .. .. .. 1.155,1
Alemanha 	 .. 315,6
Reino tfnido .. 	 188
Canada ......95,3

A reservas brasileiras são esti.
madas em 2,2 bilhôes, não constan-
do sequer da literatura mundial.

Sua distribuição é a seguinte:
1 - Rio Grande do Sul:
Reserva: 50.000.000 toneladas.
PoSSuj alto teor de cinza e enxO-

Ire de lavagem impossIvel, para se
obter carvão metalürgico. Uso res-
trito na termeletricidade.

2 - Paranã:
Reserva: 50.000.000 ton.
Possui alto teor , de enxOfre orgâ-

nico que impossibilita seu aprovei-
tamento como carvão metalürgico.

3 - Amazônia:
Os pocos da Petrobrás encontra-

rem camadas de carvão (on linhi-
to) na Amazônia, as margens dos
rios Javari e Juruá, de 600 a 1.400
km a sudeste de Manaus.

Ainda não ha pesquisas profun-
das a respeito. Algumas càrnadas
chegam a ter 15 m de espessura.
Apresentam •a desvantagem de es-
tar longe do mercado consumidor,
sem transporte atualmente, e ca-
madas mais espessas, ou seja, de
100 a 300 m de profundidade.

4	 Santa Catarina:
Reserva controvertida: 900 a 1,7

bilhöes de ton.
o ilnico carv50 brasileiro co-

nhecido do qual se pode recuperar
carvão rnetalürgico. Os carvOes das
demais regiOes tern importãncia re-
gional, corn emprêgo em termelé-
tricas.

Passarernos a analisar o carvão
de Santa Catarina. Ha nessa regiao
duas camadas de carvão explora-
veis: as de Barro Branco e Irapua.
Esta Ultirna é de niuito dificil la-
vra. Sômente a Cia. SiderUrgica NI-

CiOnal a explora na sua mina a cëu
aberto, em SiderOpolis.

A Barro Branco, mesmo assim,
d uma das earnadas de mais diuIcil
lavra do mundo.

Hd uma intercalação de xisto e
arenito entre duas camadas de car-
vão. Por isso é necessário desmon-
tar dois metros de rocha para se
obterem 60 crn de carvão.

Como se nao bastasse esta difi-
culdade, a lavra e distribuida entre
nove ernprêsas que, por sua vez,
empreitam e subempreitam a pro-
ducão, proliferando as bôcas de
minas anti-econOrnicas

0 resultado disto e que a produ -
tividade está abaixo de urna tone-
lada por homem-dia, enquanto nos
EUA jã se alcançaram 15 toneladas
e a Europa de 3 a 4 toneladas por
homem-dja

Mas não param ai os problemas
técnicos do carvão nacional. Do
carvão bruto retirado da mina, o
charnado lavrador, recuperam-se:

Carvão metalürgico 	 47%
Carvão-vapor ........28%
Rejeito piritoso .......25%
Do produto de lavagem do car-

vão bruto, pràticamente apenas o
carvão metahirgico vem sendo usa-
do. Uma pequena parcela do car-
vão-vapor é usada em termelëtricas
locais e o rejeito piritoso, do qual
se poderia tirar ácido sulfürico e
enxOfre, vem sendo totalmente
abandonado. Assim, as companhias
siderürgicas arcam sôzinhas corn o
onus do carvão nacional. 0 estoque
do carvão-vapor, no fim de 1965,
era de 945.000 toneladas, tendendo
a crescer em 1966, corn a entrada
em Operação do 2 1, alto-forno da
USIMINAS e do lomb da COSIPA,
e a expansão da C.S.N., o que au-
mentou o desequillbrio entre o con.
sumo dos dois tipos de carvão.

0 valor potencial dêsse estoque
é de 19 bilhães de cru.zeiros. Pode-
na gerar 1,3 bilhão de KWH no
valor de 68 bilhöes de cruzeiros. Re-
sulta dêsses problemas, ate agora
scm solução, que o custo do carvão
nacional, pOsto na Usina Intenden-.

te Câmara, da USIMINAS, é de Cr$
75.000 por tonelada, enquanto que 0
crvão americano fica em Cr$.
43.000 em media, pOsto em Ipa-
tinga.

Outro fator que concorre para o
alto custo do carvão nacional é a
frete maritimo. Aqui curnpre obser-
var quo urn navio de carvão n-
cional gasta três dias de Imbituba
a VitOria e cobra Cr$ 12.273/ton.,
enquanto que urn navio de carvão
estrang?iro gasta de Northfolk,
EUA, ate VitOria 16 dias e cobra
Cr$ 11.290/ton.

CaracterIstjca dos carvôes no
Brash

As principais caracterIsticas do
carvão metalürgicos são: matérias
volateis, cinza (principal), enxôfre,
"Free Swelling Index".

As matërias voláteis devem estar
em tOrno de 28 a 30%.

Cinzas e enxOfre, o minimo possl-
vel. As cinzas ajudam a coqueifica-
ção ate certo ponto, a partir do
qual passam a prejudicar a opera
cão do alto-forno. 0 enxôfre e scm-.
pre prejudicial ao alto-forno e ao
ago.

0 FSI deve ser o mais alto pos-
sivel.

Comparativamente são as seguin-
tes as caracteristicas dos carvöes
usados no Brasil:

Nracionaj Arnericanoi
alto- baixo-

-volátil -volátil
Materials
voláteis . . . 29% 30-33% 16-18%
Cinzas . . . 18,5 0/o 	4%	 3,5%
EnxOfre . . 1,7 0/c 	 0,6% 	 0,6%
FSI . . . . 	 3% 	 8-90/o 	 7-80/o

A cinza, ao lado do alto preço,
const.itui o principal problema do
carvão nacional.

ponto pacifico, entre os técnl-
cos de todo o mundo, em alto-for-
no, que urn coque corn alto teor de
cinza prejudica o funciona,rnento do
alto-forruo;
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sumo de coque, em kg, por tonela-
da de gusa produ2ida) e COnseqUen-
tementé, o consumo do carvão,
para se produzir uma tonelacja de
gusa. A cinza, além de constituir
matërja therte, exige uma parcela
de carbono fixo para sua fusão,
dimjnujndo o carbono, chamado
efetivo, que ira trabalhar como
combustIvel e redutor.

2 - Provoca a queda de produ-
cão de gusa.

3 - Aumenta o consumo de fun -dentes
Tao expressiva é a reduçã 0 de

"coke-rate" para a obtençao de
custos competitjvos que palses alta-
mente desenvolvidos e que possuem
carvöes de qualidades muito su
periores as do carvão de Santa Ca-
tarina, vêrn sUbst jtujndo, gradati-
vamente, seus carvôes pelo produ-
to americano corn 3 a 5% de cm-
zas. Adotararn mesmo a tendêncja
de construir suas novas indüstrjas
A beira-mar, como e o caso das
usinas de Dunkerque, Taranto, Sid-
mar, Bremen, etc.

Dentre êstes estão a Alemanha,
o Canada e o Japäo, cujas reservas
conhecidas de carvã0 sao, respec-
tivamente, 315, 95 e 11 bilhöes de
toneladas

Os EUA venderam a cêrca do 80
palses as s3gllintes quantidades:

1959 .... ........37.253 ton.
1960 ............36.541
1961 ............34970
1962 ............38.413
1963 ............47.078
Em 1964, sOmente Os sete malores

importadores de carvão americano
adquiriram, 41.088.000 toneladas:

Canada .. ......14.183 ton.
Itãlia ..........7.860
Japão ..........6.515
Alemanha Ocidental 	 5.161 ."
Paises Baixos .. 	 3.990
Bélgica e Luxem-
burgo ...........2.185
Franca ..........1.194

Total ........ 41.088 ton.

Significativo constitu.j 0 exempl
do Japão. Pals desprovjdo de ma-
tërias-prirnas, cOmprimjdo entre as
montanhas e o mar, atingiu ja em
1964 a posiçäo de 3, 1 produtor de
aco do mundo.

Seus produtos, mercé de uma tee-
nologia avançada, de selegão de
preparo das rnatërias-prirnas e da
solução adequada para o transpor-
te, penetram compet jtjvamente em
todo o mundo,

II - Siderurgki Brasileira e Car-
vão Naciönal.

A adição do carvão p,ara fabrica-cão de coque acarreta sérios incon-
venlentes para as siderurgias na-
cionais,

1 - Reduz a producao do gusa;
2 - Aumenta o custo dos produ-

tos de ago, seja polo scu mais alto
custo, seja pela queda de producão
da usina, seja pelo aumonto do con-
sumo de coque;

3 - Não econorniza divisas. Polo
contrário, ha major dispêndio do
divisas indiretamente, pois a Na-
cão deixa de adquirir 40% de car-
vão estrangeiro, a urn preço de US$
18/ton., para adquirir produtos do
ago, devido 4 queda de producão,
cuj0 preço d de US$120/ton, em
médja.

Anailsemos para cada empresa
siderñrgjca o que acarreta 0 uso
de 40kg do carvão nacional -
CSN

Os 2 fornos da CSN poderiam
pro duzjr 1.050.000 tonelad.as de gu-
sa por ano so utilizassem 100% de
carvão americano. 0 consumo des-
te carvão seria do 820.000 ton. num
valor de 37,7 bilhôes de cruzeiros.
0 dispendio de divisas seria de ..
US$17,1 milhOes - Introduzindo 40%
de carvão nacional, a produgao dos
2 altos-fornos cal para 920.000 to-
neladas de gusa por ano. Por outro
lado, o consumo do carvão sobe pa-
ra 880.000 ton/ano, sendo 350.000 ton.
de carvão nacional e 530.000 ton, do
americano - 0 gasto global seria do
Cr$ 45,4 bilhöes e o dispêndio do
divisas caj para US$11,1 milhôes.
Verifica-se assim quo a economia

Corn 100 1/o do earvão americano,
a USIMINAS produzjria 900.000 to-
neladas de gusa por ano, consurnin-
do 545.000 ton. de carvão, num va-
lor do Cr$ 23,6 bilhOes e urn dis-
péndlo de divisas do US$ 10,8 mi-
lhOes -

Corn 40 1/o de carvão nacional, Osdois altos-fornos da tJSIMINAS
produziram 720.000 ton. de gusa
por ano, consurnjndo 600.000 tone-
ladas do carvão/ano, sendo 240.000
ton. do nacional e 360.000 ton, do
amoricano, num valor global do
Cr$ 34,2 bilhöes o urn dispêndjo do
divisas de US$ 7,1 rnilhOes.

A queda anual do producao é do
180.000 ton, do gusa ou 210.000 tone-
ladas do ago, cujo valor ë de US$
25,2 milhöes, quo ropresenta, no ba-
lanco geral, uma perda de divisas
do US$18,1 rnilhôes. A Empresa flea
Onerada em Cr$ 10,6 bithOes/ano
A tonelada do gusa flea onerada em
cérca do US$12,1.

COS IPA

A queda do produçao da COSIPA,
corn o uso do 40 0/, do carvão na-
Cional d de 100.000 toneladas do
gusa por ano. 0 aumento do con-
sumo de earvão é do 60.000 ton,/ano, represontando urn aumento
do dospesas de Cr$ 16,2 bilhOes

que oneram o produto - A oco-
nomja do divisas corn o uso de 40%
de carvão nacional d do US$3,2 mi-

e Wes. Mas a perda de producao
das 100.000 toneladas de gusa ou
120.000 tonoladas de aco/an 0 valemUS$15,9 rnilhOes - 0 Pals perde, por-
tanto, US$11,8 milhOes de divisas
A tonejada de gusa passa a eustar
mais US$ 11,5.

Em rosumo, o uso do 40% do
carvao flacional Onera diretamentea producão anuaj de 2,2 milhOes do
tOneladas do gusa das siderurgicas
a coque em Cr$ 34,5 bilhôos o mdi-
retamento em Cr$ 59,4 bilhOes, do-
vido a queda do producao num to-
tal do Cr$ 93,9 bilhOes - Ha uma
perda do div.jsas da ordem do
US$ 43,1 milhOes anualmente. Aqueda, de producao d de 410.0o& to-
neladas de gusa por ano, OU 450.000tonolaclas do produtos do ago, pro-
ducão esta quo Se aproxjma da atual
da USIMINAS Equivale, pràtica-monte, a apagar os fornos da Belgo-Mineira.

0 gusa flea onorado em media
em tJS$10,00 por tonelada e o pro-
duto final em tôrno do US$ 15,00
Por tonelada

Onerado ainda mais polas despe-sas portudrias, o ago brasjjejro não
pode concorrer no mereado inter-
;cionaj e ainda corre o risco, como
paisos da ALALC, que eomprarn 0nosso rninërjo 0 0 carvão america-
no, do eolocar o sou ago no merca-
do interno a proços mais baixos,

III - 0 Carvão Nacional e a
Economja, Mineira

Os govornos da União e Estado
vérn onvidando os maiores esfor-
cos para a consorvacao do nossas
rosorvas florestais Procurarn con-
ter o notOrjo desmatamento que sevom processando em Minas, tonden-do a transforn-iála em urn deserto
A drea do ehamado Poligon 0 dasSécas id ontra pelo torritOrio ml-
noiro, ate prOxjmo do Belo Hori-zonte, provoeando graves problemas
eeonômjeos o socials. Esta d uma
lute, de todos nOs m.inefros

da emprésa 101 onerada em Cr$7;
bilhOes e a economia do divisas
corn a substitujcao de 40% de car
vao american0 polo nacional, foi thUS$ 6 milhöes Mas houve urn
queda do produçao de gusa de
130.000 ton. ou 160.000 ton. de produ.
tos de ago, cujo valor d do US$ 19,
milhOes, produçao esta que o Pals
teve que importar ou que deixou
do exportar, representando, no ba-
lanço geral, uma perda do divisas
da ordem do US$ 13,2 milhOes.

A tonelada de gusa flea onerada
em US$ 9, o quo vem dificultar
ainda mais a Poss jbjlidado de ox-portacao -

U S I M I N A S



- 470
	 - 471 -

certo que urn dos fatOres que
mais concorrem para o desmata-
mento de Minas são as pequenas
e mëdias indüstrias siderUrgicas a
carvão vegetal, que jd cstendem
suas dreas de acão a quase todo o
territOrio mineiro.

Poder-se-ia pensar, como alguns
ja pensam, em mudar o cornbusti-
vel destas siderürgicas para 0 CO-
que. Chegou-se mesmo a falar em
urna coqueria central visando a
êsse urn. Mas perguntase: como
substituir o carvão vegetal, quase
isento de impurezas a urn preco
baixo, pelo coque corn carvão na-
cion1, que apresenta 13,5 1/o de cm-
zas e 13% de enxOfre, e cujo preco
e 4 vêzes major do que 0 do carvão
vegetal?

Para se produzir 1 tonelada de
gusa gastam-se cërca de Cr$ 40.000
corn carvão vegetal, ao passo que
ccrn o coque atualmente produzido
no Brasil estas despesas sobem a
Cr$ 95.000 por tonelada de gusa,
nao se falando na queda de produ-
cão.

Usando-se apenas carvão amen-
cano e aplicada integrairnente a lei
dc preservacâo florestal, êsses va-
lôres poderiam aproximar.se .

Corn meihorias tecnolOgicas in-
troduzidas nos altos-fornos, o car-
vão vegetal poderia ser substituido
pelo coque, terminando assim eter-
no pesadelo dos mineiros.

Acrescente-se ahida a êste proble-
ma o fato de que o uso de carväo
nacional em alta percentagem, ash-
xjando as siderUrgicas a coque,
estd prejudicando a econornia da
USIMINAS e 'futuramente prejudi-
card a da Mannesmann e, 'Obvia-
mente, tOda a economia mineira.

Do ponto-de-vista social, os tra-
balhaclores das siderUrgicas a co-
que, em ndrnera de 35.000 hornens
ou mais, contra 8.000 das minas de
carvão, vêem-se prejudicados cm
seus saldrios, para atender a rei-
vindicacOes e pressöes dos minei-
ros de Sta. Catarina. De junho de
1964 a junho de 1965 os metalurgi-
cos tiverarn seus saidrios congela-

dos, enquanto quo o preco do car-
vão sofreu, neste perlodo, duas ma-
joracöes para atender a aumentos
salariais dos mineiros do sul.

A economia que se poderia f a-
zer, não usando o carvão nacional,
dana para elevar, ern media, de
Cr$ 100.000 o saldrio do cada traba-
ihador nas siderUrgicas a coque do
Pals.

IV - Conclusôes
Conclui-se, pelo exposto, que d

altamente prejudicial 'as economias
nacional e mineira, o uso de 40%
de carvão brasileiro. Não se pre-
tende, evidentemente, mandar fe-
char as mineraçöes de carvão, mas
urge que se resolva definitivamente
esta importante e momentosa ques-
tao, em têrmos mais racionais.

For isto lancamos desta Tnibuna
urn apêlo ao Congresso Nacional
para que aprove, corn urgência, o
Substitutivo do Deputado Rayinun-
do de Andrade, ao Projeto n°...
314/63.

Este Substitutivo estabelece que
a percentagem do uso de carvão
nacional, na mistura para fabrica-
cão do coque siderurgico, cverd
ser fixada pelo Conseiho do Piano
do Carvão Nacional, ievando-se em
consideração a quaiidade do car-
vão, a localizacão do consumidor,
a situacão estatIstica do consumo
das vdrias parcelas do carvão na-
.cional e a necessidade de manter a
indüstria siderurgica nacional em
condicöes competitivas no rnercado
internacional, particularmente na
ALALC.

A propOsito recebemos 0 seguin-
te documento:

"INSTITtITO ESTADUAL DE
FLORESTAS (Autarquia criada pela
Lei n(? 2.660 de 5/1/62).

Belo Horizonte, 29 do novembro
do 1965.

Senhor Deputado,
Tenho a satisfação de remeter a

V. Exa. alguns elementos irifor-
mativos reiacionados corn o proble-
ma florestal mineiro, conforme en-
tcndimentos anteriores.

Acredito que V. Exa. id tenha
recebido outras informaçOes envia-
das pelo Iflstltuto Estaduaj do Plo-
restas - IEF - Os quais formarão
corn as que ora são remetidas me-
lhor quadr0 das questOes flores-
tais.

Senhor Deputado, o quo aconte-
ceu e acontece em Minas, no que
diz respejto a preservacao e uso
dos recursos naturals renovdvejs -
solo, dgua, flora e fauna - demons-
tra que não existe no Estado men -
talidade e muito menos uma poll-
ica florestal, o que levard, se não
lôr interrompido o processo de des-
truicão, 'a inexistêncja de reservas
florestajs em nosso territOnjo a par-
tir . de 1970.

0 fortalecjment 0 do IEF e impe-
roso, através da adequada reestru-
turacao e arnparo financeiro, o que
the possibjljtard aparelhar-se cornpessoal qualificado, material neces-
srio e instalacoes prOprias, pois so
assim a Autarquia prestard servi-
ços deilneados nas responsabjlida-
des previstas em sua lei de cria-
cao.

Ndo sO o IEF, mas os seus din-
gentes, e af tenho o prazer de in-
cluir-me, estão it inteira disposicao
de V. Exa. corn o fim de mere-
mentar, de fato, a reacão Contra a
dilapidacão criminosa que se ne-
gistra contra nossos recursos na-
turais renovdveis

Reiterando, Corn satisfacão, meus
cumprjmentos e protestos de aprê-
co e consideração, aqui permarieço
na espectatjva do seu pronuncia.
mento e tomada de posição em face
de tao reievante problema, qual Se-
ja a questão fiorestal mineira.

Atenciosamente,
a) Flamanion Ferreira, Presidente.

GABINETE DA PRESIDENcr DO
lEF - SETOR DE ESTATfSTICA
A PRODIJçAO DE C&RVAO VEGE-

TAL EM MINAS, 1964

Segundo levanta.mento feito por
êste setor nas ernprsas siderür-
gicas e nos Orgãos de estatistica

federal e estadual, de acôrdo corn
os mais recentes dados, a produ-
cão de carvão vegetal no Estado
de Minas estd assim sintetizada:
1. PrOduc- &o geraf do Estado ate

dezembr0 de 1964:
Zonas 	 Prothição por

Tone1ad
MOdio Jequitinhona -. -. 1
Mucurj ............10.579
Rio Doce ............133.573
Mata ..............37.107
Itacambira ..........63
Alto Jequitinhonha 379
Metalurgica ..........851.442
Campos das Vertentes - - 50.586
Sul ................2.865
Alto Medio São Francisco 35.010
Montes Claros ........2.751
Alto São Francisco - - 298.351
Paracatu ............1.808
Alto Pananalba ........581
Tnidngulo ............204
Total Geral no Estado .. 1.425.300
2. De 1.425.300 ton. produzidas

em 1964 no Estado:
1.008.249 foram consumidas pe-
las indüstrias siderürgicas -
417.051 idem, por outras em-
prêsas e por particulares.
Total ..........1.425.300

3. Pela ordem de toneladas pro-
duzidas, São Os seguintes, maio-
res municipios produtores do
Estado:

Produção
Municipios por Ton.
Pompeu ............45.980
Prudente de Morais .. .. .. 44.874
Vdrzea da Palma ------27.009
Felixlãndia ----------25.000
Abaete ..............23.582
Corinto ..............22.816
Born Despacho ........22.000
Caratinga ............21.463
Lima Duarte ----------20.000
Maravilhas ..........19.546
Santa Barbara ---------19.000
São Domingos do Prata - - 17.750
Papagalos ............17.500
Goverriador Valadares. -. 16.400
Conselhejro Lafajete .. . 15.250
Augusto de Lima ------15.000
Dionfsj0 ............15.000
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Born Jesus do Gatho.. 14.545Curvejo ..............13.500
Morada Nova de Minas .. 11.032Cdrrego NOvo ........10.828
Itabirito ............10.812
Belo Oriente ..........10.553, Frei Gaspar ..........10.547Caetë •. . 10.445
Itapecerica ..........10.380
São Pedro dos Ferros .. .. 10.00çj
Santa Maria de Itabira .. 10.000

4. As trës Zotnas do Estado, de
major producão:Metalurg lea

Goverrjacjor Valadares (Rio Doce)
Alto São Francisco

Segundo levantamento feito pqr5. CONSIJMO DE CARVAO FE- êsse Setor nos Orgãos federajs eLAS tJSINAS SIDERT. RG ICAS estaduals de estatfstica , de acODE MINAS: 	 do Corn 	 r-Os mais recentes dados, aUsjnas Siderijr.	 Carváo Con Produçao de madejra no Estadogicag de 	 sUlnido por de Minas está assim Sintetizada:
Divii6pojl5 	 Ton	 i.	 VaG geral no Estado ate........120.487 	 dezejnbro de 1964:,Esperanç3, (Itabirito) 60.296 	 Zonas	 Procluç0 por 1W3

	

Mateus Lerne ......1.313 	 INK&U0 Jequitij 	 32726Ouro Préto ......... 	
lvrucuri ............76.578Itaüna 	 93.451

Pitangui 	 14.062
11.714 	

Rio Doce..........524.950
Sete Lagoas .. .. .. 	 16.853

.. ........	
Mata ............110.655
Itacambira ........266.655

	

Sto. AntOnio do Monte 6.466 	 Alto JequitinJoj 	 .. 70.980

	

Barão de Cocais .. .. 47.812 	 Metalurgica..... 	 21.140..

	

Beim ..........36.536 	 Campos das VertentesBorn Despacho... 	 360.801

	

....20.000 	
240.818

	

Born Sucesso ......11.236 	 Alto MOdio S. Francisco 191.509Itatiajucu (ItaUna) .. 	 3.882 	 Montes Claros ......Lagoa da Prata .. .. 	 3.912 	 55.250Alt0 São Francisco ..São Goncalo do Pard. 	 6.464 	 Paracatu........ .. 81.900Coronal 	 Fabriciano 	
Alto Paranajba......21.460(Acesita) ........62.864 	 Triângulo..35.265João Monlcvade e Sa- 	

TOTAL ......2.189.275bard - (C.S.B.M.) . 335.908 	 2. Pela ordern tie producäo são Os
T Or A L ..........853.061 ton. 	 seguintes os maiores 	 unic1plosNota: 0 carváo vegetal consurni.do pela C. S. 	 prtnthttores do Estado:

	

Blgo.Minej 	 foi	 Itapecerica ........180.00produzjdo e adqujrjo nas sues Mantena..........Principals div,isOes: 	 lapu 	 150.000......Vdrzea da 	 150.000Palma 	 Monte	 150.000Governacjo 	 AzulValadares 	 Itacaral-nbi ........100.000EscritOrlo Central de Sabarã 	 Itabirjnha de Mantena 83.000EscrjtOrio Central tie Joo Monle- Pedra do Indaig .. ..vade 	 Coronel Fabrjcjano 	 o	 80.000
Coronel Fabrjcjano 	 Sã Joäo do Parafso . 65.000

JanuOria ..........50.000Regiao do Oeste, na seguinte ordem; AbactO ............a. Carvão 	 Comprado 	 Paracatu 	 42.000
..........32.000
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Pen-Os - Buritizeiro eJanurja............ .. 620 000
30.000 Montes Claros...... 500.000Estado tie Augus0 tie Lima .. .. 400.000Rio Piracicaba - São

Sebastjão do Oeste -
Leopoldina.........300.000

flovembro Cornerciflho - Mantena-
- MonteAzul - Candelas - Ma -

chado - Arcos - Ma-tutina 	 ......... 250.000
GABINETE DA PRESIUENCIA 	 Belo Ho ont 25 de novembroDO JEF 	 de 1965 	

riz e

Setor tie Estatistica (a) Nelson Galvão SarmentoVéern, portanto Os meus ilustrescolegas, neste flOsso modesto tra-A PRODUcAO DE LENHA EM balho, rnajs urn an1nMINAS, EM 1964 em-luia e ao Ilustre Governador deMinas corn quem não tive a hon-- Segundo levantarnento feit 0 por rade palestrar a respeit0 do assun-
êste setor, nos Orgãos Federals e to. Alas, acho que Minas GeraisEstaduais tie Estatfstica, de acôr- que tern as reservas ConheCidasproducao de lenha no Estado
do corn os majs recentes dados, a a 	 mqui e e tocjo o n undo flãdo do 	 o sO1.	 minãrio, rnas de energia elOtrj-Produç 0 geral do Estado ate
Minas estd assim Sifltetizada. 	

- Ca, Corn urna thfra.estrutura re-
Zonas 	 presentada pelos Estados e pela

	

dezembro de 64: 	
Populacao consumidora precisaProducão por m3.Mdio JequitirJhofl. 1.120 	 voltar a sua atenca0 Para êsse.000 m3.Mucuri .... 	 problema..........717. 	

56 produzindo ma-is ago 6 queRio Doce........ 2.715.000 	 poderemos elevar, Corn as divjsasMata..............3.166.000 	
carreadas por esta Producao o nf-Itacambira... 	 1.041.000o	 871000

.... 	
vel de deSenvo1vento e, COflSOAlto Jequitjnh 	 .	 .	 quenterne0 0 nivei de- vida deCam das

Metalurgica4.252.000
1.767.000	 nosso Povo Mines Gerais PossuiSul	
3.985.000

pos 	 Vertentes 	
eases CofldicOes; o quo nos fal ta é

...............Alto	
somarmos esforcos hornens do Le-Mëcjjo S Franc. 2257.000.	 gislativ0 	 do Executivo e

Montes Claros...... 016.000 	 hornens
 das classes Conservadoras a fim de

Alto São Francisco 4.200.000 	 que, repito
Alto Paranaiba 	 , no futuro, Cada 	 tie
Paracatu ......... 	

Possa dizer, tie si Para si
ln	 , e1.510.000

1.042.000..	 544.000 	 flOs
Para o seu seeihante quo a par-

Triãngujo ........ 	
Cela . deferjda ao Povo mineiro,TOTAL ......29.563.000 rn3. através tie sua 

Assembldia, foj, re-
2. As lrSs Zonas do Estado tie 	

almente, realizada; quo esta Casamajor producão: 	
ficou atenta ao ex me e ao debateMetalurgica 	
dos problernas nacionais e regio-Alto São Francisco 	 nais.Sul

3. Pela ordem tie prodneão 	 Agradeç0 aos Ilustres colegas quocs segjnf05 es 	 , são me apartearam e estou certo tie quernajo rnunjci- esta não serd a Ultiina vez que
Zonas

pbs pF0dUtg do Estado:
Produc 	 usarej esta Tribune Para tornar oá9 por ni3 tempo tie tao genero505 amigos.Sto AntOnio do Monte 998.000 rn3. 	 Muito obrigatiot

de particulares •. 	 68.404 ton.b. Carvão de fabrica-
cáo prOpi-ja .. .. 267.504 ton.

Total: .. . . 335.90
Belo Horizonte, 25 de novembrode 1965.
(a) Nelson Galvao Sarmento

GABINETE DA PRESIDNcIA
DO JEF

Setor de Estatistica
A PR0DUcA0 DE MADEIRA DE

LEI EM MINAS, EM 1964

Carmo do Rio Claro -
I.Jaci Couto tie Maga-
lhães - Mato Verde
3. As tres Zotnas do

major PPOducão:Rio Doce
Campos das Vertentes
Itacainbira

Belo Horizonte, 25 de
de 1965.

(q) 7%T&...... ualvao Sarmento
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Exmo. Sr. Presidente da Assern-
blëia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Os Deputados que o presente
subscrevem vên a presença de V.
Exa., corn a devida vênia, reque-
rer, na forma do Regimento e corn
• audiência do Plenário, manifeste
• Casa a Cãmara dos D'eputados e
ao Senado da RepübLica seu apoia-
mento e aplausos ao Substitutjvo
Raimundo ide Andrade - Proj eto
n.° 314/63 - que trata da obrigato-
riedade de consurno minimo de
40% do carvão nacional nas side-
rürgicas a coque.

o presente Requerimento tern
mo objetivo a defesa do parque
siderürgico mineiro e se justifica
conforme consideraçoes expendidas
pelo autor.

Sala das Reuniöes, 28 de abril
de 1966.

(aa) Batista Miranda - Ladis-
lau Salles - Jorge Vargas - Jose'
Boteiho - Geraido Quintão - Ni-
canor Armando - Joaquim de Me-
lo Freire - Ataiiba Mendes - Ote-
lino Sol - Cicero Dumont - Or-
lando Andrade - Waldir Morato
- Paulino Cicero - Wilson Mo-
desto - Pires da Luz - Oclilon Ro-
drigues - Hélio Garcia - Pinto
Coelho - Valdir Melgaco - Athos
Vieira de Andrade - José de Cas-
tro - Martins Silveira - Carlos
Megale - Benedito Xavier - João
Vaz - Benedito Sales.

- Publicar.
- Esgotado o prazo destinado a

esta parte da Reunião, passa-se a

2.4, PARTE DA ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE - Votacäo,
em discussão ilnica, do Proj eto n.°
3.581/66, do Sr. Governador do
Estado, 0 qual altera a redacão do
pardgrafo 2. 9 do art. 82, da Lei n.0
3.214, de 16 de outubro do 1964.

Em votacão. Os Srs. Deputados
que o aprovam queiram permane-

cer como so encontram. (Pausa)
Foi aprovado.

- A Com.issão de Redacão.

QUESTAO DE ORDEM E
REQUERIMENTO

O SR. JOAO BOSCO - Sr. Pre-
sidente, dirijo a Mesa o seguinte
Requerimento:

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

Requeiro a V. Exa. certidão da
qual constem os seguintes escla-
recirnentos:

1 - Qua.is as bancadas constituf-
das, na data de hoje, e quais os
respectivos lideres.

2 - Se existe constituicão de ban-
cada da oposicão parlamentar, ou
do minoria parlamentar, ou do Mo-
vimento Democrdtico Brasileiro,
comunicada ate esta data na for-
ma do Regimento Interno.

Sala das ReuniOes, 28 de abril
de 1966.

- Deputado João Bosco.
- Publicar.
O SR. PRESIDENTE - A Mesa

recebe o Requerimento do Sr. Depu-
tado João Bosco e prestard, no
momonto oportuno, Os esciareci-
mentos solicitados.

Votacão, em discussão ünica, do
Proj eto n. 0 3.592/66, do Sr. Gover-
nador do Estado, o qual cria Gi-
ndsio Estadual na cidade de São
Sebastião do ParaIso.

Em votacão. Os Srs. Deputados
que o aprovam queiram permane-
cer como se encontram. (Pausa)
Está aprovado.

- A Comissão de Redação.

PROJETOS EM 3•0 DISCUSSAO

- A seguir, submetidos a 3. 4 dis-
cussão e votacão, são aprovados,
cada urn de sua vez, sem debates,
os Proj etos adiante:

Projeto n.c 2.612/65, do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual cria 0
Colégio Normal Oficial anexo ao
Ginásio Estadual "Virginia da Ga-

ma Salgado", de Pocos de Caldas, e
contérn outras providêncjas

Projeto n.° 3.508/66, do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual conce-
de auxfli 0 financeiro ao Sindicato
dos Assistentes Sociais do Estado
do Minas Gerais.

Projeto n. 0 3.518/66, do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual cria o
ColégiEstadu "Professor Gabriel
Mandacaru", na cidade de Diaman -tina.

Projeto n. p 3.526/66, do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual autori-
za o Govêrno do Estado a permu-
tar imOvel corn a Sociedade Con-
cepcionista do Ensino.
- A Comissã0 de Redaçao.
O SR. PRESIDENTE - Votação,

em 2.0 discussão, do Projeto n.°
3.500/66, do Sr. Carlos Eloy, 0 qual
concede benefjcio aos funcionários,
na0 previsto pela Lei n. 0 869, de 5de julh0 de 1952.

Em votação o art. 1.9 - Os Srs.
Deputados que o aprovam queirarn
permanecer como se encontram
(Pausa). Foj aprovado

Em votaçao o art. 2. 0 - Os Srs.
Deputados que o aprovarn queiram
permanecer como se encontram.
(Pausa). Fol aprovado.

- A Comissao do Financas.
Votaçao, em 2.0 discussão, do

Projeto n.° 3.502/66, do Sr. João
Luiz de Freitas, que dá a denomj-
nacão de "Padre José Goncalves de
Souza" ao Glnäsio Estadual de Fe-
lixlãndia.

A Comissão de Justiça opina pela
aprovacao do Projeto.

QUESTAO DE ORDEM

O SR. JOAO BOSCO - Sr. Pro-
sidente, encamjnj 0 a Mesa, nestemomento, Requerirnento solicitando
a inversão da pauta, para que seja
discutido e votado, em 1.0 lugar, oPrQjeto n. 9 3.510, da Comissão Exe-
cutiva, o qual cria o Serviço de Ra-
dio-Telegrafa da Assembléia Legis-
lativa.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
informa ao Sr. Deputado João Bos-

co quo o moment0 oportuno paraapresentacao de tal Requeriniento
d aquele em que se anuncia a 2.0
Parte da Ordem do Dia. Não pode,
pois, receber 0 Requerimento deV. Exa.

Em votacao o Art. 1. 1 do Proje-
to n.° 3.502. - Os Srs. Deputados
que o aprovam queiram permane-
cer como so encontrarn (Pausa).
Foi aprovado.

VERIFICAcAO

O SR. JOAO BOSCO - (Pela or-
dem) - Peço verificacao, Sr. Pre-
sidente. -

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
vai proceder a verificação requeri-
da pelo Sr. Deputado João Bosco.

Os Srs. Deputados que votaram
a favor queiram levantar-se (Pau-
sa). Podem assentar-se. Os Srs.
Deputados que votaram contra
queiram levantar-se. (Pausa). P0-
dem assentar-se Votaram a favor
12 Srs. Deputados e contra, urn.
Não ha "quorum". A Mesa vai pro-
ceder a chamada dos Srs. Depu-
tados.

Tern a palavra o Sr. Secretdrjo
para fazer o chamada.

O SR. SECRETARIO - Faz a
chamada, a qual deixam de respon-
der os Srs.:

Bonifacjo do Andrada - Ledo
Borges - João Navarro - Reny
Rabello - Agostirtho Campos Neto
- Alvaro Salles - Alvimar Mou-
rão - Anibal Teixeira - Artur Fa-
gundes - Benedit0 Sales - Car-
los Eloy - Carlos Megale - Daniel
do Barros - Délson Scarano -
Dermeval Pimenta Filh 0 - Euler
Lafetd - Expedito Tavares - He-
ho Garcia - Hermelindo Paixão -
Homero Santos - Hugo Castelo
Branco - Ibrahim Abi-Ackel -
Jairo Magalhaes - Jarbas Medei-
ros - João Bello - João Luiz de
Carvalho - Joaquim de Meho Frei-
re - Jorge Ferraz - Jorge Vargas
- José Augusto - José de Castro

José Maria Magalhaes - Ladis-
lau Salles - Lourival Brazil - Lu-
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cio de Souza Cruz - Luiz Junquei-
ra - Maria Pena - Marta Nair
Montejr0 - Maurjljo Cambraja -
Nunes Coelho - Orlando Andrade

Otel jno Sol - Paulino Cicero -
Pires da Luz - Raul Fernandes -
Raymundo Albergaria - Salim Na-
cur - Sebastjao Anastácjo - Sette
de Barros - Sinval Boaventura -
Sousa e Silva - Valdir Melgaco -
Waldomjro LObo - Wilson Chaves

Wilson Modesto - Wilson Ta-
flure.

0 SR. PRESIDENTE - Estão
presentes apenas 26 Srs. Deputa-
dos. Não ha "quorum" para o pros-
seguirnento dos flossos trabalhos.

jeto n. 3.502/66, do Sr. João Luiz
de Freitas, que dd a denominacao
de "Padre José Goncalves de Sou-
za", ao Ginäsio E'stad.ual de Felix.lãndja

Votacao, em 2.' discussão, do Pro-
jeto n.3.531/66, do Sr. Lourival
Brasil, o qual reconhe de utilida-
do püblica o Abrigo Santa Helena,
corn sede na cidade de Jujz de
Fora.

Votação, em 2.' discussäo, do Pro-
jeto n.° 3.559/66, do Sr. Manoel
Costa, o qual Wi a denomjnaçao de
"Padre João Neiva" ao Ginásio Es-
tadual de Santána. da Vargem.

Votacao, em 3a discussão, do Pro-jeto n. q 3.564/66, do Sr. Mario Hu-
go Ladejra, o qual cia a denom jna-cão de Conjunto "Orestes Diniz"
aos Edifjcjos oncle funcionam o Be.
partamento de Lepra e Dispenscirjo
Central.

Discussão Unica do Proj eto n.°
3.599/66, do Sr. Lélis Chaves, o
qual declara de utilidade püblica
o "S.O.S." - Servico de Obras
Sociais", de TeOfjlo OtOnj.

Discussão (mica do Projeto n.°
3.603/66, do Sr. Nicanor Armando,
o qual declara de utilidade pUblica
a "Escola Técnjca do Coniércjo Ti-
radentes", cia cidade de São João
del Rei.

1. discussdo do Projeto n. 3.610/
66 (Resolu(;ão), cia Comissão Exe-
cutiva, o qual cria 0 Serviço de
Radiotelegrafia da Assembléja Le-
gislatjva.

l.a discussão do Projeto n.° 3.611/
66, da Comissão Executiva, 0 qualautorjza o Poder Executjvo a fir-
mar convênjo corn a Assembléja Le-
gislativa para o urn especiuicado.

1. 4 discussão do Projeto n.° 3.612/
66 (Resolucão), da Comissäo Exe-
cutiva, o qual dd o nome de "Clau-
dio Pirthejro de Lima" a sala do
Gabjriete do 1.9 Vice-Presjdente

2.' discussão do Projeto n.° 3.503/
66 (Resolucao), da Comissão de
Justiça, 0 qual aprova têrrno de res-
cisão e de nOvo Convênio firmadosentre 0 Govêrno do Estado e a

ENCERRAMENTO

o SR. PRESIDENTE Em vir-
tude da falta de "quorum", a Mesa
encerra a Reuniao e convoca Os
Srs. Deputados para a Extraordj-
nária de logo mais, as 20,30 horas,
corn a Ordem do Dia ja anunciada
e publicada, bern assi,m para a

Ordinárja de amanhã, as 14,00 ho-
ras, corn a seguinte Ordem do Dia:

ORDEM DO DIA

29-4-66

1.4 Parte

Das 14 as 15 horas:

Leitura e aprovaçao da Ata.
Expediente, inclusive leitura e

apresentacao de pareceres, projetos,
comunjcacOes requerimentos e indicaçoes.

Das 15 as 16 horas:
Discussão e votacão de pareceres,requerimentos, comunicacoes e in-

dicacOes
Discussão e votaçã0 de redacoesfinais.

2." Parte

Das 16 as 18 horas:

Votacão, em 2.' discussão, do Pro-

477
Fundacão Servico Especial de Sail-do Pübljca 	 2.' discussão do Projeto n.° 3.594/2.' d 	 66, do Sr. Geraldo Quintão, o qualiscussão do Projeto n.9 3.593/ dci a denomjnacao de "Gin5j0 Es-66, do Sr. Geraldo Quintão, o qual tadual São Sebastjao

j	 " ao Ginasjodci a denominacao do "Ginciso Es- Estacjual de TimOteotadual João XXIII" ao Gincisjo Es-
taclual de Ipatinga. 	 - Levanta.se a Reunião.
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SUMA RIO - Comparecimento -
Ata - Discussão dos vetos totals
opostos as Proposiçôes de Lei
ns. 2.886, 2.887, 2.893, 2.909 e
2.910 - Votacão - Chainada -
Apiracão - Manutenção dos ye.
tos - Encerramento - Ordem
do dia.

COMPARECIMENTO

- As 20,35 horas, comparecem
Os Srs.

Ledo Borges - Mario Hugo La-
deira - João Navarro - Pinto
Coelho - Anuar Fares - Agosti-
nho Campos Neto - Alvimar Mou-
rão - Anibal Teixeira - Artur Fa.
gundes—Ataliba Mendes - Athos
Vieira de Andrade - Aureliano
Chaves - Batista Miranda - Be-
nedito Salles - Benedito Xavier -
Carl ,--s Eloy 	 Carlos Megale
Cicero Dumont - Dalton Cana-
brava - Delson Scarano - Euler
Lafetá - Expedito Tavares - Flo-
rivaldo Dias - Geraldo Quintão -
Gerardo Grossi -. Hermelindo
Paixão - Homero Santos - Ibra-
him Abi-Ackel - Jairo Magalhães
- Jehovah Santos - João Bello -
—João Bosco —Joã0 Luiz de Car-
vaiho - João Vaz - Joaquim de
Melo Freire - Jorge Ferraz —Jor-
ge Vargas - José Botelho - José
Luiz Baccarini - Ladislau Salles
- Lélis Chaves - Lourival Brasil
- Lücio de Souza Cruz - Manoel
Costa - Maria Pena - Marta Na-
ir Monteiro Martins Silveira -
Nicancr Armando - Nunes Coe-
lho - Odilon Rodrigues - Orlan-
do Andrade - Otelino Sol - Pau-

lino Cicero Raul Fernandes -
Sette de Barros - Souza e Silva -
—Valdir Melgaço - Waldir Mora..
to - Waldomiro Lôbo - Wilson
Chaves - Wilson Modesto - Wil-
son de Paiva - Wilson Tanure.

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

ATA

- 0 SR. PINTO COELHO —(3.0
Secretário, nas funcôes de 2.9) -
Procede a leitura da Ata da Reu-
nião anterior, a qual e aprovada,
sem observacOes.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
passa a discussão dos vetos totais
opostos as Proposiçôes de Lei n9s.
2.886, 2.887, 2.893, 2.909 e 2.910.

Em dlscussäo os vetos. Não h
oradores inscritos. Encerro a dis-
cussão.

A Mesa coloca em votacao Os
vetos.

Convido Para escrutinadores Os
Srs. Deputados Raul Fernandes e
Euler Lafetá. (Pausa).

Corn a palavra o Sr. Secretário
Para proceder a chamada dos Srs.
Deputados.

O SR. SECRETARIO (Faz a cha-
mada).

- Feita a charnada, depositam
o seu voto na urna os Srs.:

Ledo Borges - Mario Hugo La-
deira - João Navarro - Pinto
Coelho - Anuar Fares - Agosti-
nho Campos Neto - Alvimar Mou-
rão - Anibal Teixeira - Artur Fa-
gundes—Ataliba Mendes - Athos
Vieira de Andrade - Aurelino

Chaves - Batista Miranda - Be-
nedito Salles Benedito Xavier -
Carlos Eloy - Carlos Megale -
Cicero Dumont - Dalton Cana-
brava -_ Delson Scarano Euler
Lafetá - Expedito Tavares - Flo-
rivaldo Dias - Geraldo Quintão -
Gerardo Grassi - Hermelindo
Paixão - Homero Santos - Ibra-
him Abi-Ackel - Jairo Magalliaes
-.Jehovah Santos João Bello -
—Joao Bosco João Luis de Car-
vaiho Jcão Vaz - Joaquim de
Melo Freire - Jorge Ferraz —Jor-
ge Vargas - José Boteiho - José
Luiz Baccarjnj - Ladislau Salles
- Lélis Chavez - Lourival Brasil
- Lücjo de Souza Cruz - Manoel
Costa - Maria Pena - Marta Na-
ir Montejro - Martins Silvejra -
Nican:r Armando - Nunes Coe-
lho - Odilon Rodrigues - Orlan-
do Andrade - Otelino Sol - Pau-
lino Cicero - Raul Fernandes -
Sette de Barros - Souza e Silva -
—Valdir Melgaco - Waldir Mora-
to - Waldomjro Lobo - Wilson
Chaves - Wilson Modesto - Wil-
son de Paiva e Wilson Tanure.

O SR. PRESIDENTE -. Votaram
63 Srs. Deputados Os Srs. escru-
tinadores vão proceder a conta-
gem das sobrecartas

(Pausa).
Foram encontradas 63 sobrecar_tas.

APURAcAO

- Os Srs. escrutifla ;dores vão

proceder a apuracao dos vetos.(Pausa)
- A Mesa vai anunciar o resul-

tado da votacão.
Corn relacao a Proposicao de Lei

n.° 2.886, 60 Srs. Deputados vota-
ram "não" e trés em branco.

Mantjdo 0 veto.
- Arquives.
Corn relação a Proposiço de Lei

n.° 2.887, 60 Srs. Deputados vota-ram "não" e trés em branco.
Mantido o veto.
- Arquive_•
Corn relacão a Proposicao de Leifl. 0 2.893 , 60 Srs. Deputados vota

ram "näo" e três em branco.
Mantido o veto.
Arquiye_•
Corn reiacão a Proposjçao de Leino 2.909, 60 Srs. Deputados vcta-

ram "não" e tres em branco.
Mantjdo o veto.
Arquive_
Corn relacao a Proposjcao de Leino 2.910, 60 Srs. Deputados vota-

ram "nao" e trés em branco.
Mantjdo o veto.
Arquive_se

ENCERRAMENTO

287 Reunião Extraordiáiia da Assembiéia Legislativa,
em 28 de abril de 1966

PRESIDENCIA DOS SRS. MARIO HUGO LADEIRA
E JOAO NAVARRO

- Esgotada a matéria constan-
te da pauta, a Mesa encerra a pre-
sente Reunião, convocando outra
Para amanha, Ordinária , as 14 ho-ras, corn a Ordem do Dia ja anun-
dada.

- Levantase a Reurjjão.
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SUMARIO - Compareejinento -
Ma - Expediente: Mensagem
n.° 1.076 - Offcio - Leitura e
Apreentação de Proposicôes -
Pareceres: Para 2. a discussão dos
Projetos ns. 1.466 e 3.517 -
Projetos n°s . 3.619, do Sr. Jar-
bas Medeiros, e 3.620, do Sr. Au-
reliano Chaves - Discurso e In-
dicacoes de n°s. 1.097 a 1.100,
do Sr. Mario Hugo Ladeira -
Indicacao n° 1.101 do Sr. Hciuio
Garcia - Requerimentos dos Srs.
Alvirnar Mourão e Paulino Cicero
- Comunicaçoes dos Srs. Sebas-
tiã0 Nascimento, Pereira de Al-
rneida, Altair Chagas e Valdir
Melgaço - Discursos dos Srs.
Athos Vieira de Andrade e Waldo-
miro Lôbo - Discussâo e Vata-
co de Proposicôes - Palavras do
Sr. Presidente - Questäo de Or-'
dem e Comunicacao do Sr. José
de Castro - Requerimento do Sr.
Pauline, Cicero - Nomeação de
Comissôes Requerimento do
Sr. Carlos Megale (Arts. 94 e 95)
e discurso do Sr. Cicero Dumont
- Prosseguimento da discussão
do Requerimento n 9 1.175 - Vo-
tacao - QuestOes de Ordem -
Chamada - Falta de "quorum" -
Aprovaçao de Requerimento do
Sr. Ataliba Mendes - 2" Parte da
cia Ordem do Dia - Discussao
ünica dos Projetos n°s. 3.599 e
3.603 - la discussäo dos Proje-
tos ns. 3.€110, 3.611 e 3.612 -
2.1 discussão dos Projetos n°s.
3.503, 3.593 e 3.594 - Encerra
mento Orclem do Die,.

COMPARECIMENTO
As 14,10 horas, comparecem os

Srs.:
Ledo Borges - Mario Hugo Ladei-
ra - João Navarro - Reny Rabel_
lo - Pinto Coelho Anuar Fares

Agostinho Campos Neto - Al-.
vimar Mourão - Artur Fagundes
—Ataliba Mendes—AthosVie jra de
Andrade - Aureliano Chaves -
Batista Miranda - Carlos ElOy -
Cicero Dumont - Delson Scarano
- Dermeval Pimenta Filho - Eu-
ler Lafetá Expedito Tavares -
Florivaldo Dias - Gerardo Grossi
- Gomes Moreira - Hélio Garcia
—Hermelindo Paixão - Homero
Santos - Hugo Castelo Branco
- Ibrahim Abi-Ackel - Jairo Ma-
galhães - Jarbas Medeiros -
Jehovah Santos - João Bello -
,Toão Bosco - João Luiz de Carva-
lho - João Vaz - Joaquirn de
Melo Freire - Jorge Ferraz - Jor-
ge Vargas - José de Castro - La-
dislau Salles - Lélis Chaves
Lourival Brasil - Lücio de Sousa
Cruz - Luiz Junqueira - Manoel
Costa - Maria Pena - Marta Nair
Monteiro - Martins Silveira -
Nicanor Armando - Odulon Rodri-
gues - Orlando Andrade - Oteli-
no Sol - Paulino Cicero - Fires
cia Luz - Haul Fernandes - Sette
de Barros - Sinval Boaventura -
Souza e Silva - Waldir Morato -
Waldomiro LObo - Wilson Chaves
- Wilson Modesto Wilson de
Paiva e Wilson Tanure.

- Corn a presença de 65 Srs. De-

putados, o Sr. President 0 declaaberta a Reunião
ATA

o Sr. Waldir Mtrato ((2° S
cretan0 "ad-hoc") - Procedeleitura cia Ate. da Reunjã 0 ant
nor, a qual e aprovada cern retricöes.

EXPEDIENTE
o Sr. Lao Navarro (1(? Secretário) Lé Expediente constante cisEguiflte matenia•

MENSA GEM No 1.076
Belo Honizcnte, 27 de abril d1966.
Exino Sr. President0 da Assern-bléla Legislativa do Estado de Mi-nas Gerais.
tfsanclo cia faculdacle que meconfere o art. 51, n o III, combinad'jcorn o art. 30, § 1 0, da Constjtuiç0Estadual, devojv0 a Vossa Excelên..cia, para objeto de reexame cia

egrégia Assembleia Legis1atjy a
Proposjçao de Lei n 4.601, cujo
objetjvo e dar nova redacao a Lei
n° 2.197, de 30 de juiho de 1960,
que dispOe sôbre o transporte co-
letivo rocjoviario intermunicipal e
di outras providêncjas, it quaiopus vet) total, justifjcado nas ra-zOes que a esta acompatham

Prevaleco..rne da oportunidade
Para renovar a Vossa Excelencja
os protestos de rneu aprêç 0 e dis-tinta COflsideracao

Israel Pinheiro da Silva - Go-
vernador do Estado de Minas Ge-rais.

ra transporte coletjvo rodovidnjo in.termunicipal o f8z corn flagrantesin convenjentes de indol0 a desa-tender o objetivo Colinlado, vale-	 dizer, a meihoria do referid) trans-
Porte coletivo

Relev notar, ao ensejo, que oD3par tamento de Estradas de Ro-
dacm do Estado de Minas Gerais
(DER/MG) a que compete apre-
dan tod s os assuntos referentes aOa trafego intermunicipal e a autori-zacão e concessão Para 0 respec-
tivo transperte coletivo no ârnbi-t ) etaduaj não teve a op .rtuni-
dade de colaborar na ebaboracao
da presente medida, nos têrmos
em que foi aprovada, circunstân-cia que, em vcirios aspectos, retiraR prop"sta condicOes de entrosa-
mento corn o interésse püblico, re-con)endando a sua total rejojcão

0 inquerit0 administrativo pre-
visto no item xi do art. 12 cons-
tltuj, corn düvida, inovacao clesa-
conselhável, não sO devido as par-
ticularidades do transporte coleti -vo, mas também em nazão de lab-tanem ao DER/MG condicOes Para
realizd-lo, a não ser que seja admi-
tido, Para tab urn e sob pesado Onus,
cOflsidenável nümero de servidores.

0 recursO "ex-officio" a quo alu-
do o paragnafo ünico do art. 14,
aiérn de ccioso, face ao disposto no
art. 29, item II, alinea "a", so tra-
duz em providencja administrati-
vamente desaconsebhável eis que
ninguérn rnelhor Para apresentar
razOes contra a eventual cassacäo
de sua linha do quo o prOprjo con-cessionário

0 item IV do art. 21 cia inicia-
tiva em exame, a 0 detenminar quo
cieve constar do contrato do con-
cessão a "obnigaçao de revisão do
tarifas senipro quo ocorrer altera-
cão no custo operacional na ordem
de, no minimo, 5% (cinco por cen-
t ' Y', consubstancia, certamente
medida a que o Executivo não pode
dan a sua adesào, nã 0 so em de-corrflcia das repercussOes sociaisiie.gativas quo ocasionará cornopela impraticabibidade do sua exe-cucão pelo DEE/MO

565 '1jão Ordinária 'da Assembiéa Legis1ativa,
amns 29 de abril de 1966

PHESIDENCIA DOS SRS. JOAO NAVARRO E PINTO COELHO

RAZOES DO VETO
Relevantes razOes de interêssepübjico impedem ..me de sancionara Proposiça 0 de Lei n° 4.601, cujo

objetivo e dar nova redacao a Leino 2.197, do 30 de juiho de 1960,
que dispOe sObre o transporte co-
letjvo rodovjdrjo ifltermunjcjpal e
dá outras providencias

Em clue pêse o reconhecjrnento
de que a mencionada lei necessita
do algumas rnodificacOes de na-tureza flão ur gente, a atual inicia-tiva, ao reformular em têrmos gb-
bais o probborna cia disciplina do
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Sem embargo da contenção al-

cancada no ritmo do processo in-
flaciondrio, fOrça é reconhecer
quo, se adotada a mencionada mo-
vacão, as revisôes em tela seriam
frequentes e acarretariam instabi -
lidade t a r i f a r 1 a flagrantemen-.
te inoportuna, obrigando 0 DER/
MG, por mais urn motivo, a admi-
tir pessoal que dê vazão ao res-
pectivo serviço, providência que,
por via oblIqua, envolve ate mes-
mo atrito corn o disposto no art. 29
da Constituição Estadual, corn a
redação advinda da Lei Constitu-
cional no 14.

Ademais, o DER/MG jó. dispôe,
no moniento, de condicOes legais
que o autorizam a conceder revi-
sOes tarifdrias, atendidas tôdas as
circunstâncias que técnica e me-
qulvocamente militem nesse zen-
tido.

A isenção do pedido de licença,
objeto d0 parãgrafo dnico do art.
24, bern como a amplitude da con -
cessäo dessa medida, tal como re-
za o art. 25, poderã causar, obser-
vados os têrmos em que estão re-
digidos êsses dispositivos, concor-
rência ruinosa as linhas obtidas
através do concorrência püblica, 0
que reconienda a sua rejeicão.

Consoante a redação dada ao §
19 do art. 28, não ha necessidade
de que o Presidente do Conselho de
Transporte Coletivo - Orgão em
quo se pretende transformar 0
atual Conseiho de Trafego - seja
Engenheiro Civil.

Outrossim, acrescenta o referid
dispositivo, "in fine", quo o Presi-
dente do Conseiho deve ser des-
vinculado dos Orgãos e classes all
representados.

Ora, a experiência diuturna vi-
vida no trato dos complexos pro-
blemas afetos ao transporte cole-
tivo rodoviário intermunicipal; on-
de assuntos de natureza técnica
são constantemente debatidos, re-
comenda ao contrãrio do pro-
posto, que a presidência do aludi-
do Conseiho seja atribuida a En-
genheiro Civil como acontece atu-

almente, observados Os dizeres da
Lei no 2.197, de 30 do juiho do 1960.

Por outro lado, não existe razão
vlicla para quo o Presidente do
drgão seja necessàriarnente desvin-
culado do DER/MG, autarquia em
cujos quadros se encontrani vários
engenheiros corn mais de cmnco
arios do vivéncia da matéria e, por
isso mesmo, em condicöes de con-
duz.ir as manifestaçöes do Conse-
iho ccm o acêrto desej ado, deci-
diudo corn amplo conhecimento de
causa.

A faculdade concedida aos Con-
selheircs do convocar, sob as con-
dicöes all expostas, assessOres as
reuniöes do Conselho de Transpor-
to Coletivo, medida integrante do
§ 59 do art. 28 da proposta, apre-
senta-:se a urn tempo desneces-
sária e inconveniente. Desnecos_
sdria porque qualquer Conselheiro
poderd pedir vista de processo e
assossorar-se pola forma que me-
ihor Ihe convier, sendo certo que
as partes e admitida vista dos au -
tos, observadas as normas regi-
mentais E inconveniente porque,
em certos casos, poderá acarretar
tumulto as sessôes, entravando o
seu regular andarnento.

A matéria disposta no parágra-
fo ünico do Art. 48, finalmente, se-
gundo o qual Os velculos reistra-
dos em deterininada linha podo-
rão atender as necessidades do
outras linhas do mesmo missio
nario op concessionário, encerra
aspectos que conflitam corn as
normas dos precedentes artigos 30
e 40, além do so traduzir na cria-
cão de sérios Obices a respectiva
fiscalizaçã) e em prejuIzo 'a me-
lhoria dos servicos, originada da
concorrência pdblica.

Ante o exposto e considerando
quo os demais dispositivos, inte-
grantes do texto da iniciativa exa-
minada, so rovelam prejudicados,
SOU conduzido, no resguardo do in-
terêsse pUblico, a opor veto total
'a Propcsicão de Lei nQ 4.601, quo
faço retornar ao esclarecido reexa-
me do Pcder Legislativo.

Palácio da Liberdade, em Belo
Icrizonte, aos 27 de abril de 1966.

(a.) Israel Pinhejro da Silva, -
G;vernador do Estado de MinasGerais.

- Publicar.

tante da AD.E.SG do Minas
Gerais.

- Cionte. Publicar.
Pazsa-se 'a

LEITURA E APRESENTACAO DE
PROPosIcoEs
PARECERES

- Pels rospoctivos relatores são
eficaniinhados 'a Mesa os seguintesparoceres:

PARECER PARA 2a DISCUSSAO
DO PROJETo N.° 1.466/65

O:misso tie Constituicão, Legis-
lação e .Justiça

0 Projeto n.° 1.466/65, do auto-
na do Sr. Doputad-) Hilo Andrade,
modufjca a Lei n.c 3.345, de 19 de
janeiro do 1965.

Examinando_o, verificamos tra-
tar-se de matdrja justa, constitu-
cional e op'rtuna, razão por que
opinamos pola sua aprovacão em
2a discussão, nos têrrnos em que so
encontra redigido.

Sala "José Prcença", 28 de ju-
nho do 1965.
Euclides Cintra - Prosidento -
Manoel Costa - Relator - Geral-
do Quintão - Nicanor Armando -
Expodit0 Tavares - Carlos Megae.

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

PARECER PARA 2a DISCUSSAO
DO PROJETO N.° 1.466/65

Comissão de Srviço PiIblico Civil
Do autoria do nobre Deputado

Hilo Andrade é o Proj eto no
1.466/65, que visa a modificar a Lei
do n9 3.345, datada de 19 de ja-
neiro de 1965.

Dada a objetividade do Projeto e
baseado no parecer cia douta Co-
missão de Constituição, Legislação
o Justica, esta Comissão, exami-
nando-o, opina pela :sua aprova-
çfto, em 2a discussão, nos têrmos
em quo so encontra redigido

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

OFf dO

Belo Horizonte, 27 do abril do
1966.

Exm'. Sr. Presidente da Assern-
blia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

A Associação dos Diplomaclos da
Escola Superior de Guerra -
ADESG - fard realizar nesta Ca-
pital, no prOxirno mês do julho, o
flO Ciclo de Estutios e Coinferêncjas
Sôbre a Doutrina da Seguranca.
Nacional

0 conclave so destina ao estu-
do dos problemas ligados 'a sogu-
ranca interna o extorna, sob Oszeus mültiplos aspectos

Conferencjstas do próprio Corpo
Permanente cia Escola Superior do
Guerra, alérn de personalidades al-
tamente credenciadas dos nossos
rneios culturais e técnicos, estarão
diàriarnente em Belo Horizonte,
cada urn por noite, desonvolvendo
terna do natureza doutrinárja e
conjuntural, corn base nos funda-
mentos daquela. doutrina.

Para quo o cortarne dêsto ano al-
cance o mosrno êxito do anterior,
esperamos contar corn uma equi -
pe selecionada do participantes,
tal como ccorrou, alias, no ano
passado, quando Se inscreverarn as
rnais destacaclas figuras do nossos
circulos intoloctuais, politicos, eco-
flômiccs e militaros

E desnocessárjo salientar a irn-
portância que terá, para êxito do
conclave, o apoio da Assombléja
Legislativa do Estado do Minas Ge-
rais, prestigiando estudos quo vi-
sam 'a divulgação, em alto nlvel,
dos fundamentos da Doutrina cia
Sogurança Nacional.

Corn a certoza do que não nos
faltarã, da parte de V. Exa., a
rnais ampla colaboracao, subscre-
vemo-nos corn as nossas respeito-
sas e cordials saudacOes.

Geraldo Parreiras - Represen-
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Cicero Dumont — Presidente -

Wilson Modesto - Relator - Sou-
za e Silva - Maria Pena.

- Publicado o Parecer, inclua-
-Se 0 Projeto em Ordem do Dia.

PARECER PARA 2a DISCUSSAO
DO PROJETO NO 1.466/65

Comissäo tie Financas, Orcamento
e Tomada de Contas

De autonia do saudoso e nobre
Deputado Hilo Andrade e o Pro-
jeto n.° 1.466/65, que visa a inodifi-
car a Lei de lb 3.345, datada de
19 de janeiro de 1965.

A douta Comissão de Justica
opinou favorävelmente it aprova-
cão do Projeto.

Esta Coxnissão, examinando a
objetividade do presente Proj eto,
é favorável, a sua aprovacão, em 2
discussão, nos têrmos em que se
encontra redigido.

Sala "José Proenca", 29 de abril
de 1966.

Artur Fagundes - Presidente -
José Luiz Baccanini - Relator —
Maria Pena - Martins Silveira.

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

ARECER PARA 2a DISCUSSAO
DO PROJETO NO 3.517/66

Comissão tie Constituicão, Legis-
IaqID e 1ustica

Através do Proj eto em exame,
oriundo de Mensagem Especial do
Pcder Executivo, fica 0 Govérno
do Estado autorizado a adquirir a
biblioteca do Professor Mario Ca-
sassanta.

De grande valor será a presen-
te iniciativa para o patrimônio pu-
blico da Biblioteca do Estado de
Minas Gerais, permitindo inclusi-
ve o conhecimento e a utilizacão
de notas e trabaihos realizados
pelo eniinente Professor Mario Ca-
sassanta.

Assim sendo, não carecendo de
restrição legal ou constitucional,
opinarnos favoràvelmente a apro-
'vaco do Proeto, em sua seunda

fase de discussâ, tal como foi en-
viado ao Poder Legislativo.

Sala "José Proença", 3 de marco
de 1966.

Hugo Castelo Branco - Presiden-
te - Expedito Tavares - Relator
- Caries Eloy José Luiz Bacca-
nfl - Waldir Morato - Lücio de
Souza Cruz.

- Publicado o Parecer, inclua-
-se 0 Proj eto em Ordem do Dia.

PARECER PARA 2 a DISCUSSAO
DO PROJETO N Q 3.517/66

Cornissão de Finanças, Orcamento
e Tomada tie Contas

Através do Proj eto em exame,
oriundo de Mensagem Especial do
Poder Executivo, fica o Estado au-
torizado a adquirir a biblioteca do
Professor Mario Casassanta.

A Cornissão de Justica opinou
favorävelmente a aprovacão do
Projeto.

Esta Comissão, examinando o
grande valor desta iniciativa, pro-
clarna a aprovação da presente
Proposição, em sua segunda fase
Cc diocussão, nos têrnics em que a
mesma fol elaborada.

Sala "José Proenca", 29 de abril
de 1960.

Artur Fagundes - Presidei.te —
Maria Pena - Relatora - Martins
Silv&ra - José Luiz Baccarini.

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

- Vêrn a Mesa:

PROJETO NO 3.619/66

Dd a denominação de "Presiden-
te Kennedy" ao Ginblsio Estadual
de Monsenhor Paulo.

A Assembléia Legislativa do Es-
tad 0 de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - Fica denominado "Gi-
nasio Estadual Presidente Kenne-
dy" o Ginásio Estadual da cidade
de Monsenhor Paulo.

Art. 29 - Revogam-se as dispo-
sicOes em contrário, entrando esta
lei em vigor na data de sua publi-
cacao.

Sala das Reuniöes 28 de abril de
1966,

Jarbas Medeiros - Odilon Ro-
drigues — Herrneljndo Paixao —
Waldjr Mcrato — Lücio de SouzaCruz.

Justifjeatjva : — 0 Ginaslo Esta-
dual em, funcionarnento na cidade
de Monsenhon Paulo vem prestan-
do àquela comunidade Os mais ne-levantes serviços, possibjlitando a
mocidade local acésso aos estudosSecundánjos

A populaçao de Monsenhor Pau -lo antevê, corn todo 0 entusiasmo,urn futuro prom issor para sua
terra, confjando na fôrça e capa-
cidade de urna j uventude educadacorn os elevados propósjtos de bern
servir o povo, através de seu apri-morarnento cultural.

Reconleflddvel e que se dé àque-le estabelecirnento de ensino 0nome de alguém que, pela sua pro-j ecao intelectuai e pela contrjbui..
cão a obra cornurn de civilizacao
represente urn exemplo a onientara caminhada dos mocos, incutjndo
néles a vocacao de bern servir e
trabaihar pelo beni-estar social.
E corn êste espInito que o povo de
Monsenhor Paulo receberd de born
grado a dencminacao de "Presi-
d.ente Kennedy" ao Ginasio Esta-
dual Id instalado, urna vez que
John Kennedy, urn dos inais bri-
ihantes e devota.dos estadjstas des-
te século, é altamente admirado e
reipeitado nos meios estudantisMuito recomenddvel, pois, queesta Casa dê seu apoio a presente
iniciativa, calcada em legitima as-piracao do povo de MonsenhorPaulo.

Sala das Reunióes, 28 de abril
de 1966.

Jarbas Medejros.
- Publicado, inclua-se 0 Projetoem Ordem do Dia.

PROJETO No 3.620/66
Concede o Titulo de Cidadão Ho-

norárj 0 de Minas Gerais ao Mare-
chal Ademar de Queiroz.

A Assembléja Le gislatjva do Es-
tado de Minas Gerais decreta:Art. 11 — Fica concedjdo 0 Ti-tulo de Cidadão Honoránjo de Mi-

nas Gerais ao Manechal Ademar de
Queiroz, Presidente da PetrOleo
Brasileir0 S. A. — PETROBRAS.Art. 20 - Revogam-se as dispo-
sicOe,s em contro.rjo, entrando esta
lei em vigor na data de sua publi-cação.

Sala das ReuniOes, 29 de abril
de 1966.

Aureijano Chaves - Florjvaldo
Dias — Cicero Dumont — João
Bello - Sinval Boaventura - João
Bosco — Odilon Rodrigues.

Justificatjva: - Seria ocioso que
repetissemos aqui, corn minudên-
cias, a importãncia e o significado
de que se reveste o Oleoduto Rio-
-Belo Horizonte, para a economja
mineira. Isto ponque, desde Os idos
de 1954/1955, quando o assunto fob
despertado e debatjd 0 nas entida-
dé de classe de Minas Gerais, vêm
Os mineiros se inteirando dos acon-
tecirnentos ligados ao Oleoduto e
acornpanhando a sua evolucào
através dos anos ate se converter
em grandiosa realidade que ai es-
to.: o Oleoduto pronto para ser
inaugurado.

No entanto, rnuitos esforços fo-
ram conjugados, daqueles anos aos
nossos dias, ate que a obra fOsse
iniciada e concjufda

0 atual Presidente da PETRO-
BRAS, colocado naquele pôsto logo
apOs o movimento de 31 de marco
de 1064, empenhou..se ànduamentena consoljdacão adm jnistrativa cia
Emprésa — nela irnplantando o
sisterna departarnental de organi-
zação — bern como na expansao e
progresso de seus diversos setôres,
quer de pesquisa e lavra, quer de
refinacao, petroquimjca e trans-
porte de Oleo e denivados, promo-
vendo, inclusive, as melhores con-
diçOes possiveis ao desenvolvimen...
to das obras 1 programadas e emrealizacao.

Particularmente, no que se re-
fere as obras prognarnadas e em
fase de execucao por aquela em-
prêsa estatal em Minas Gerais, ou
seja, a Refinaria Gabriel Pasos
e o Oleoduto Rio-Belo Horizonte,
verifica-se que vém sendo cumpri-
dos, corn 0 mO.ximo de exatidão
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possfvel, Os cronogramas estabele-
cids. Os vultosos servicos de cons-
trucão C montagem, principalmen-
te as obras do Ole':duto, foram
submetidos corn sucesso aos testes
finais, cujo término, oficialmente
anunciado por aquela Emprêsa,
vem consagrar definitivamente a
capacidade e a eficiência do ilus-
tre militar que ora conduz os des-
tinos da Petróleo Brasileiro S. A.,
tornando-o credor da admiracão
dos mineiros.

.E, portanto, c--- m entusiasmo,
clue propomos esta justa homena-
gem ao Marechal Ademar de Quei-
roz.

Sala das Reuniöes, 29 de abril
de 1966.

Aureliano Chaves
- Publicado, inclua-se o Projeto

em Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE - Com a

palavra o Sr. Deputado Mario Hu-
go Ladeira, orador prèviamente
inscrito.

0 SR. MARIO HUGO LADEIRA
Sr. Presidente, Srs Deputados.

Desde a nossa juventude fomos
empolgados pelos ideais liberais de
TeOfilo OtOni. Alguns de nossos an-
tepassados empenharam.se  em ar-
mas em 1842 para defender aquê-
les principios e ternos de liberdade,
de governo do povo, pelo povo e
para o povo. Ainda muito jovem,
em pleno Estado Nôvo, aliamo-
-los nesta Capital a VáriOS elemen-
tos idealistas para pugnarmos pe-
la restauracão do regime democrd-
tico em nossa terra. Republicanos,
que sempre fomos, dirigimo-nos
para o interior a I im de fazer
àquela pregacão civica de volta ao
regime da id. 0 primeiro municI-
pio que visitamos foi o municipio
de João Ribeiro, que recebeu, corn
a nova divisão administrativa do
Estado, o nome de Entre Rios de
Minas. LA, f rrnamos vários dire-
tórios, como também seus distri-
tos.

Em 1953, quando se processou a
nova revisão poiltico-administra-
tiva do Estado, trés distritos se
emanciparani, cmo filhos que
erarn de João Ribeiro, hoje, Entre

Rios de Minas, tendo atingido a
sua maioridade politico-adminis-
trativa. Pois bern, Sr. Presidente e
Srs. Deputados, nOs, emancipacio-
nistas como sempre o fomos e que
tivemos a insigne honra de ser
o relator geral da ültima revisão
politico-administrativa, no Estado,
ficamos estarrecidos ao ter conhe-
cimento da Resolução n° 17, publi-
cada em 19 de abril, do corrente
ano, no "Diário Oficial". A Reso-
lucão no 17 está vazada nos se-
guintes têrmos:

"Resolução n° 17/66 - Suspen-
de a Execução da Lei n 1 . 039, de
12-12-53, do Estado de Minas Ge-
rais, na parte em que cria 0 Mu-
nicipio de Jeceaba.

Art. 1 0 - suspensa, por in-
constitucionalidade, nos têrmos da
decisão definitiva proferida pelo
Supremo Tribunal Federal, em 10
de junho de 1956, a execucão da
Lei nQ 1.039, de 12 dézembro de
1953, do Estado de Minas Gerais,
na parte em que cria o Municipio
de Jeceaba.

Art. 20 - Esta Resolução entra-
rá em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposicöes
em contrãrio.

Senado Federal, em 15-4-66
Auro de Moura Andrada - Pre.-

siclente do Senado Federal".
Sr. Presidente e Srs. Deputados,

quando foram desinembrados os
trés distritos de Entre Rios de Mi-
nas que são: São Bras do Suaui,
Destérro de Entre Rio e Jecea-
ha, a Prefeitura fez uma represen-
tacão ao Judiciário, naquela época,
representaçao esta que sO tardia.
monte foi decidida pelo Supremo
Tribunal Federal, isto e, em 1 1, de
junho de 1956, quando o municipio
là tinha urn Prefeito eleito e que
cotava, por assim dizer, a terminar
o sen rnandato. Mais estarrecidos
ainda ficamos, quando o Senado
homologa, dez anos depois, a es-
drüxula decisão Judiciária. P, urn
pIeedente dc e3tarrecer, de cau-
sar admiracao: urn rnunioipio de
Minas Gerais, que, emancipado já
teve trés prefeitos eleitos, já cres-
ceu e está em condiçOes de ter go-

vérno prOprio, satisfaz plenamente
0 artigo 22 do Ato Institucionaltendo, portanto, condicoes econô
micas e financeiras para andar cornseus prOprios pés. No entanto, rece-
be êste tiro pelas costas e assim 0distrjto emancipado que ja é munj-
cfpio ha mais de 12 anos, torna a ser
distrjto NOs que somos emancjpa_
cionistas, que fomos o Relator da
Ultima Revisão Administrativa do
Estado, que pugnamos desde o pri-
meiro dia em que tomamos asseri-
to nesta Casa a favor da emanci-pacão dos municipios e que traba.-
lharnos no Sentido de criar o
major nümero possivel de murijcj
pbs, Vemos exatarnente urn que
nos toca muito de perto, porque
conheco muito Jeceaba, tendo fun-
dado all o primeir0 DiretOrjo do
Partjdo Republicano, voltar, atra-yes dêste ato externporâneo, nova-mente, a djstrjto -

Chamo, portanto, a atencao do
eminente Secretárjo do Interior,
do Chefe do Departamento de As-
sistêncja aos Municipios, para êste
problema. Sornos medico e não ju-
rista, mas vamos estudar a maté-.
na para que aquele rnunicipio, que
ja Possuia a sua autonomia politi -CO-administrativa, ha mais de 12
anos, Dossa continuar no seu tra-
balhj em proj dos seus flihos, des-
tacando_se, assim, na constelacao
dos 722 municipios de Minas Ge-
rais, Pois esta medida veio trazer--Ihe grandes prejuizos Prejudi-
cada será a sua populacao e, con-seqtientemente, prejudlicado serd o
Estado de Minas Gerais.

Trago, portanto, ao conhecimen_
to da Casa, e atravds desta, aopovo mineiro, êste probiema que
acaba dc surgir. Estamos certos de
que podemos fazer corn que o Su-
premo Tribunal reveja a sua de-
cisão que, em 1956, jà era extem-
porânea, e também a esquisita_
mologacao feita pelo Senado, dez
anos depois. Assim 	 -rn--.

Ainda desta Tribuna, Sr. Presi-
dente, apresent 0 a Casa as seguin-tes Indicacoes:

INDICAgAO No 1.097
Exrno. Sr. Presidente da Assem..bléla Legislativa do Estado de Mi-nas Gerais.
0 Deputado abajxo assinado, de-vidamente apoiado, ouvido o Pie-flário, requer a V. Exa. que Se dig-

ne de indjcar a CARRPE a necessj
de de tomar as providencjas neces-
drias a coflclusão das obras de re-
paros do Grupo Escolar "Bias For-tes", de Ibiã, paralisadas ha algumtempo.

Sala das ReuniOes, 29 de abrilde 1966.
Mario Hugo Lade Ira - Hello

Garcia - Carlos Megale - Jorge
Ferras - João Luis de Carvaiho- A Comissão de Transportes

INDICAcAO No 1.098

Exmo. Sr. Presidente da Assem-bléla Legislativa do Estado de Mi-flaa. Gerais.
0 Deputaj0 infra_assinado, de-

vidamente apoiado, na forma regi-
mental, ouvida a Casa, requer a V.
Exa. se digne de enviar mensa-gels aos Emos. Srs. Governador
do Estado e Diretor do DER/MG,indicando a necessidade e urgên-cia do prosseguimf0 da retifjca-cão e asfaltamento da rodovia
Iguatama - Bambuj - Medeiros -
Pratinha, ate a BR-262 (ex-BR
-31), de grande interêsse pbiico.

Sala das Reuniôes, 29 de abrilde 1966.
MCrjo Hugo Ladeira - Hello

Garcia - Carlos Megale - Jor-
ge Ferraz - João Luis de Carva-lho.

- A Comissao de Transportes

INDICAcAO No 1.099
- , Exmo. Sr. Presjdente da Assem-zer corn que Jeceaba continue for- bléia. Legisiativa do Estad0 de Mi-mand0 no rol dos 722 municfpjos las Gerais.

que compj5em o nosso grande Es- 	 0 Deputado abaixo assinadode-tado de Minas Gerais. 	 vidamente apoiado, ouvido 0 Pie-



duz urn veen-lente apêlo do
ante a Lome que o ameaca.

Sale. das ReunlOes, 	 29 dede 1966.
(a)Hello Garcia.

A C ornjssão de Finanças
REQUERIMENTO

povo

abri]

Exrn Sr. Presidente da Assem-as - Jorge Ferraz - Wilson de blCia Legislative, do Estado de Mi-Paiva - João Luiz dc Carvaiho - flas GeraisJoão Bosco - Sinval Boaventura 	 Cornunico a V. Exa que estou- Otelino Sol - José Luis Bacca- assumindo nesta data,rinj - JoaoVaz - Carlos Eloy. 	 debra flesta Casa. 	 mirtha Ca-
- Defend0 nos tOrmos do Art. 	

Sala das ReuniOes,101. Facas o Edital de Conyoca ..	 29 de abrildc 1966.ternogao, nos térmos d0 Regimen0 In- 	
(a) Sebastião Nascirnento
- Ciente Publicar. - A Dlvi-REQUERIMENTO 	 são do Pessoal.

Exrno. Sr. Presjdente da Assem-bléia Legislatjye, do Este.do dc Mi-nas Gerajs
0 Deputado que êste Subscreye,c:m 0 apoiarnento regimental vemrequerer a Vossa Excelencia ou

vida a Case., seja COflstjtujda uma

COMUNICAcAO
Exmo Sr. Presjdente da Assem-olCia Legislativa do Estado de Mi-nas Gerais
CJnmnjco a V. Exa,, Para os efei-tos regimene,j5 clue nesta data
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de indicar aos Exmos. Srs. Gover-
nador do Estad 3 e Diretor do DER/
MG a necessidade e urgência de
ser retificada e asfaltada a liga-
gao Ibiá a BR-262 (ex-BR-31), que
terá menos de 15 km., e trará
grandes benefIcios ãquela regiao
produtra.

Salas das ReuniOes, 29 de abril
de 1966.

Mario Hugo Ladeira - Hello
Garcia - Carlos Megale - Jorge
Ferraz - João Luis de Carvaiho.

- A C:missão de Transportes.

INDICAçAo N O 1.100

Exmo Sr. Presidente da Assem-
b1ia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

O Deputado abaixo assinado, de-
vidamente apoiado, requer a V.
Exa., ouvida a Casa, Se digne dc
indicar ao Exrno. Sr. Secretario da
Fazenda a necessidade de niandar
suprimento it Coletoria Estadual
dc Rio Prêto, Para pagamento do
funcionalismo estadual, que, desde
dezenibro de 1965, não recebe seus
vencimentos.

Sala das ReuniOes, 29 de abril
de 1966.

Mi.ri0 Hugo Ladeira - Hello
Garcia - Carlos Megale - Jorge
Ferraz - João Luis de Carvaiho.

- A Cornissão de Transportes.
Vêm a mesa:

INDICACAO N. 9 1.101

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
blue. Legislative, do Estado de Mi-
nas Gerais.

0 Deputado abaixo assinado, na
forma regimental, requer, ouvida a
Casa, seja encaminhada ao Exmo.
Si- Gcvernador do Estado mdi..
carão no sentido da necessidade
dc promover as medidas legais
e c nstitucionais tendentes a eli-
minação do Irnpôsto dc Vendas e
ConsignacOes, bern como quaisquer
tributos que incidam sObre gene-
rcs dc primeira necessidade, como
acücar, banha, charque, farinha

dc mandioca, arroz, feijào, fubá,
macarrão, sal, margarina, leite e
outros, com o objetivo de baixar
Os respectivos preços no mercado
consumidor.

Sala das ReuniOes, 29 de abril
de 1966.

(aa) Hélio Garcia - Joaquirn de
Melo Freire - Mario Hugo Ladei-
ra - LUci 0 de Souza Cruz - José
de Castro - Alvimar Mourão
José Botelho - Pinto Coelho
Euler Lafetá Expedito Tavares
- Ataliba Mendes - Nicanor Ar-
mando - Jorge Ferraz - João Bos-
co - Martins Silvejra - Sinval
Boaventura - Florivaldo Dias -
Sette de Earros - Carlos Megale
- Athos Vieira de Andrade - La-
dislau Sailes - Wilson Chaves -
Benedjto Sales - Jcão Vaz - João
Navarro - Gerardo Grossi - Odi-
ion Rodrigues - Anuar Fares -
Cicero Dumont.

Justificatjva: Sobe atualmen-
te o custo de vida de forma assus-
tadora. As pobres donas-de-casa
j a ndo sabein mais como contro-
lar as despesas dornésticas. As
macs ja sentem afflcão drarnática
por perceberem que estão reduzin-
do, a urn nivel prejudicial, o regi-
me de alimentacao dos fi].hos. Em
muitas familias Cs salárjos ja nAo
são suficientes Para assegurar es-
tabilidade de condicOes de vida,
em moradia, aiimentacao, vestuã-
rio e saüde.

Cumpre ao Govêrno lutar contra
a carestja da vida. Cumpre.ihe
reduir o onus tributárjo que mu!-
to acresce o custo das mercado-
rias. Preceitcs constitucionais as-
egurarn isenção Para a produção

de gêneros de prirneira necessida-
de e restringern o arbitrio de urn
indice tributãrio extorsivo e anti-
econâmico. Se a medida indicada
for adotacia, certamente, Segundo
ooiniOes autorizadas, haverá urna
baixa de precDs de, pelo menos,
1 0%. Oc:rre, ainda, que, em vir-
tude da fOrmula C.L.D., será fácil
a fiscalizacão da medida pelo pro-
prio Govérno.

Assim, a presente Indicagão tra-

Exmo. Sr. Presidente da Assern-bléia Legislativa do Estado de Mi-nas Gerais.
0 Deputaj,0 que êste subscreve,corn o apolo regimental,vern re-

querer de V. Exa. sejarn convoca
das ReunjOes Extraordinárjas a sereajisarem Ls 20,30 horas dos dias
3, 5, 10, 12, 17, 20, 24, 26, 30 e 31
do inCs de malo d3 corrente ano,Para o fun de se apreciarern os ye-tos governaej5 opostos a Pro.

posicOes de Lei e que ainda não
foram submefidos a deliberacao doPiendrjo

Sala das Reunioes, 29 de abrilde 1966.
(aa) Alviniar Mourao - Ataljba

Mendes - Euler Lafetá - Jehovah
Santos - Hermelindo Paixão -
Wilson Chaves - Mario Hugo La-
deira - Wajdjr Morato- Odilon
Rodrigues - Sebastjã0 Nascjmen_to - Maria Pena - Pinto Coelho
- Expedito Tavares - Valdir Mel_
gago - Carlos Megale - Waldo..
miro LObo - Cicero Dumont - Ho -mer0 Santos - Orlando Andrade- Paulino Cfcr:-

Comjssão de 5 (cinco) membros,corn a uinalidade de representar 0LegisJati0 do Estado nas cerimô-.
nias que rnarcarao a inauguraçaoa 1 de niaio do corrente ano, daDelegacia do Slndicat0 dos Meta-ldrgicos fla Cidade Industrial deContagern

A cerimonia marcará urn evento
inédjto em nosso Estado cbs que aDelegacia a ser entregue ao usodos Sindicalizados é a prirneira emMinas Gerais e oferecerá aos seus10 . 000 associadc,s da Cidade Indus-
trial efetjva assjstencja mOdica,juridica, Odontol6gica e adminjs_tratjva.

0 SlOdjeato dos Trabaihadoresnas Ifldüstrjas Metalurgicas, Me-cãnicas e do Material Elétrico deBelo Horizonte está dc parabOns e,Por isto, requer também o Depu-tado infra assinado urn v3to dc
congratulaç5 corn a sua. Direto
na, na pessoa de seu Presiclente,
Sr. Onofre Martins BarbosaSala das ReuniOes, 28 de abrildc 1966.

(aa) Pauljn3 Cicero - Manoel
Costa - Orlando Andrade - Lou-
rival Brasil - Hermelindo Paixão
- Expedito Tavares - Waldir Mo-rato.

- Publicar.

COMUNICAcAO
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reassumi o meu mandato de Dc-
putado Estadual.

Sala das Reuniöes, 29 de abril
de 1966.

(a) Pereira de Almeida.
- Ciente. Publicar. - A Divi-

são do Pessoal.

CQMUNIcAcA0

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

o Deputado infra-assinado cc-
munica a V. Exa. que, a partir da
data de hoje, 29-4-66, reassume
seu mandato, do qual se achava ii-
cenciado para tratar de assuntos
particulares.

Sala das ReuniOes, 29 de abril
de 1966.

(a) Altair Chagas.
- Ciente. Publicar. - A Divi-

são do Pessoal.

coMuNICAcAo

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

o Deputado infra-assinado
munica a V. Exa. que eStá reassu-
mindo o seu mandato de Deputa-
do, desistind0 de sua licenca, hoje
publicada.

Sala das Reuniöes, 29 de abril
de 1966.

(a) Valdir Melgaco.
- Ciente. Publicar. - A Divi-

são do Pessoal.
SR. PRESIDENTE - Tern a pa-

lavra o Sr. Athos Vieira de Andra-
de.

o SR. ATHOS VIEIRA DE AN-
DRADE - Sr. Presidente, Srs. De-
putados.

A Assembléia Legislativa de Mi-
nas Gerais, em Reunião de ontem,
deliberou constituir uma comissão
de sindicância, a Requerimento do
nobre Deputado Carlos Megale,
para apurar a procedência, ou não,
das denuncias que vimos fazendo
desta Tribuna, por cêrca de 16 ye-
zes.

Esta comissão é composta pelos
Deputados Carlos Megale, Expedito

Tavares, Wilson de Paiva, Pires da
Luz e Sette de Barros.

Nos têrmos do Requerimento
aprovado por esta Casa, essa Ce-
missão deverá ter os seus traba-
ihos acmpanhados por urn ele-
mento do Minist6ri 3 da Justica.
Ainda, nos têrmos do Requerimen-
to, tern podêres para deslocar-se
de Belo Horizonte ate os niumci-
pies cnde se verificaram Os atos
de perseguicão do GOvë:rflO.

Uma das pessoas mais implica-
das nas denüncias que vimos f a-
zendo é o Sr. Delegado Especial de
Policia do niunicipi0 de Born Je-
sus do Galho, Major José Cornéllo
dos Santos.

Estou hoje dirigindo ao Sr. e-
cretário da Seguranca urn radio-
grama, em que apelo para S Exa.
- e quero estender êste apêlo tam-
bern ao Sr. Lider do Govêrno nes-
ta Casa - no sentido de que, por
favor, não retire agbra o Sr. De-
legado de Poilcia de Born Jesus do
Gaiho. Ha pouco tempo denunciel

arbitrariedades praticadas por
uma diretora do Grupo Escolar do
municipio de COrrego Nôvo. Quan-
do a Secretaria determinou que o
Sr. Inspetor Seccional fôsse ate
aquêle municipio para apurar as
minhas denüncias, mudaram a di-
retora do grupo, a fim de qie a
culpada não respondesse pelos a-
tos praticados.

Já apelamos ao Sr . Governador
do Estado e ao Sr. Secretário da
Seguranca para que retirassem do
municipio de Born Jesus do Galho
aquêle faccioso Delegado que vern
manchando as tradiçoes da Policia
Mineira. Como ninguém atendeu
ao nosso apêlo, feito desta Tribu-
na, esta Assembléia decidiu ouvir-
nos e ponderar sôbre a necessida-
de de se examinar a procedên.
cia, ou não, das acusacôes, nome-
ando, para tanto, essa Comissão
de Sindicância. 'Mas o que vai
acontecer, Sr. Presidente e Srs.
Deputados? - Como na prOxiina
seniana essa Comissão deverd des-
locar-se de Belo Horizonte para ir
"in loco" apurar as denUncias fei-

tas por nOs, o Sr. Secretário da
Segurança ira, agora, retirar de là
o Delegado de PolIcia, para que êle
flão responda pessoalmente pelos
atos pratjcados.

Quero apelar para o Sr. Llder do
Govêrno, como apelei para 0 Sr.
Seeretarjo de Segurança Püblica:
per favor, não retirem agra de
Born Jesus do Galho o Delegado
de Policia. Deixem-n 0 là p a r a
que êle seja desmascarado em sua
própria presença e para que suas
arbitrarjedades sej am coniprova-
das. 2 para isto que estamos din-
gindo hoje ao Sr. Secretário da
Segurança o seguinte radiograma:

"RADIOGRAMA

Secretdrio Crispim Jacques Bias
Fortes.

Secretaria de Seguranca.
Belo Hcrizonte
Comunico Vossa Exceléncia As-

sembléia Legislativa acaba consti-
tuir Comissão Sindicäncia cinco
membros para apurar procedência.
ou nao, das minhas denüncias f or-
muladas contra atos de persegui-
cão poiltica praticados pelo atual
Govêrno vg no interior Estado vg
inclusive setor Secretaria Seguran
ça pt Cornissão deverã deslocar-se
para municipio Born Jesus do Ga-
iho corn fim apurar atuação fac-
ciosa Delegado Militar Major José
Ccrn1io Santos pt Solicito enca-
recidamente que Vossa Excelência
nào remova nern consinta a re.
mocão daqucle delegado ate que
essa Comissão realize seu trabalho
naquêle rnunicipio vg a fim que
Delegado Major José Cornélio San-
tos seja desmascarado sua prOpria
presenca pt Respeitosamente vg
Deputado Athos Vieira de Andrade.

Rem.
Athos Vieira Andrade
Assembléia Legislativa".
Sr. Presidente, além das arbi-

trariedades ja praticadas per êsse
delegado, chegou ontern ao nosso
conhecirnento que êle está também
recusando a abertura de inquérito
contra o Prefeito de Córrego Nôvo,

inquérito êste solicitado, através
do MM Juiz de Direito da Comar..
ca de Caratinga, pelo Inspetor
Seccional, Sr. Jarbas Resende.

Tenho cópia da representacão
feita pelo referido Inspetor Seccio..
nal, em data de 24 de marco, ao
Sr. Juis de Direito da Cornarca de
Caratinga, solicitando a abertura
de inquérito contra o Prefeito que
arneacou aquêle inspetor quando
em cumpnjmento de urna ordem
da Secretarja da Educação. 0 Dc-
legado, Major José CornClio dos
Santos, recusa-se a abertura dêsse
inquérit 0 também.

Dou c:nhecjmento a Casa e ao
povo mineiro dos térnios desta re-
presentacão, que são Os Seguintes:(Lé)

"Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito.
JAR13AS RESENDE, abaixo assi-

nado, brasileiro, casado, Inspetor
Seccional do ensino pnirndrio, resL
dente a rua Cel. AntOnio da Silva,
desta cidade, respeitosamente, vem
expor e requerer a V. Exa. o Se-
guinte:

No dia 19 de marco do ano em
curs, foi tL cidade de COrrego NO-
vo, desta comarca, fazer visita de
inspeccão ao Grupo Escolar Bor-
ges da Costa, bern como, por deter-
minação superior, apurar irregu-
lanidades ali existentes.

Ao solicitar a Pr ,,Df.a Stella GuaL
berto Dias seu "visto", no têrrno da
visita, foi desacatado por Alberto
Vieira, Prefeito daquele lugar que,
armado de revOlver, opos resistén-
cia ao trabaiho de inspecção, no
que foi acobertado por José Mes-
sias e Nilton Vieira.

Em razão dêsse desacato e da
resistCncia oposta, ficou impedido
de promover a sindicãncia crde-
nada.

Ante isto, perle seja instaurado o
ccrnpetente inquérito policial con-
tra Alberto Vieira, José Messias e
Nilton Vieira, residente naquele
municIpio, devendo afinal ser con-
denads nos têrmos dos artigos 329
e 331 do COd. Penal.

E. Deferimento
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Caratinga, 24 de marco de 1966.
a) Jarbas Resende•

Testemunhas:
Leonides Ferreira de Almeida
Maria Aparecida Ferreira
Eclair Silva Pedra
Maria de Lourdes Pereira
Professôras primárias residentes

naquele rnunicipio;
Emilio Valadares Gornes, farma_

cêutico-quimico, residente em Born
Jesus do Gaiho.

Waldomiro Cupertino de Lima,
Juiz . de Paz daquele municiplo".

Esta e a situação, Sr. Presiden-
te. Agora ira uma comissão poli
tica, na verdade, mas eclética. Dela
participam elementos do ex-PSD,
da ex-UDN, do ex-PR, do ex-PSP
e ex-PTB. TOdas as correntes p0-
liticas estào representadas. Vere-
mos 0 que essa comissão vai apu-
rar, mas queria que o Sr. Secre-
tdrio da Segurança deixasse là 0
Delegado. Não 0 remova, não o tire
de U. Se o fizer, ficará caracteri-
zada a conivência de S. Exa. corn
o tal Delegado.

Se sua remoção se der agora, fi-
carão patenteados Os atos de in-
justica e de perseguição pratica-
dos no municipio.

Ha ainda urn outro fato. Esse
delegado, acompanhado de 5 poli-
ciais do destacamento de Born Je-
sus do Galho, durante 3 dias Se-
guidos, foi ao povoado de Iguaçu;
e o fez afastando as professOras e
colocando na rua do povoado Os
mOveis da Escola, que são de pro-
priedade particular da ex-coorde-
nadora.

Portanto, peco ao Sr. Secretá-
rio da Segurança, encarecidamen-
te, que não remova, no mornento,
o Delegado de Born Jesus do Ga-
Iho, a firn de que a Coniissão pos-
sa ouvi-lo sôbre Os atos que au
vern praticando contra a lei e o
direito.

O SR. PRES1DENTE - Tern a
palavra 0 Sr. Deputado Waldorni-
ro Lôbo.

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

Ontem, demos conhecimento a

Casa de urn noticiário do "Diário
de Minas", intitulado "Advogado
do Diabo", corn referência ao ilus-
tre Secretário do Pianej arnento
de Minas Gerais, que diz respeito
a sua participação eficiente na
questão do aumento do pão. Ha
poucos dias, niostrei, desta Tribu-
na, urna fotcgrafia colorida de
urna criança bonita, saboreando
urn bonito pedaco de pão. Era uma
propaganda do Fermento Fleisch-
mann e disse, naquela oportunida-
de, que aquela fotografia iria del-
xar as criancas corn àgua na bôca.
As crianças dos bairros, das vilas,
sO conhecem o pão, através de car-
tazes corno aquéle. E os jornais se
dão ao luxo de anunciar que o
ilustre Governador Israel Pinheiro
não dorme sem saborear, antes,
dois pés-de-rnoleque. 0 noticiário
da Coluna Social do "Estado de
Minas" publica, hoje, a seguinte
nota:

"PE-DE-MOLEQUE - Urn lato a
respeito de nosso Governador sern..
pre passou despercebido pela im-
prensa e hoje o anunciamos Para
vocês. 0 Sr. Israel Pinheiro tern
verdadeira "adoracão" por "pé-de
-moleque". Nas MangabeiraS, pos-
sui em seus aposentos urna lata
sempre cheia dêsse doce, feito por
suas irmãs. Ele nunca dorme an-
tes de corner, pelo menos, dois".

Quern sabe 0 Sr. Secretário do
Planejaniento aumentarà a quan-
ttdade de pOs-de-moleque Para a
delicia do Sr. Governador?

Recebi urn bilhetinho interes-
sante, que diz o seguinte: "As en-
ancas pobres não podem nern rnes_
mo corner o pao que o advogado do
diabo amassou corn a cauda".

Mas, Sr. Presidente, Srs. Depu-
tados Falar-se em desgraca do
nosso quenido Brasil ja não cons-
titui novidade, porque o povo ja se
habituou a êsse estado de coisas.
Vejam os senhores que agora o Sr.
Secretàri 0 do Abastecimento re-
solveu proteger os panificadores e
deu mesmo ordens no sentido de
que o preco do pão fOsse aurnen.
tado Para Cr$ 500, o quilo. Se f6-

se o Sr. Danjlo Savassi, Presiden-
te do Sindicato, estaria certo, pois
e lider cia classe dos panificadores.
Mas, 0 Sr. Secretá.nio do Abaste-
cirnento dar urna crdeni desta, is-
to não! Tenios, então, 0 direito deperguntar: Qual o thterOsse do Sr.
Secretário do Abastecjmento de
Minas Gerais em advogar acinto-
samente a aurnento do preço do
pão? Dolorosa perguntal. . Nm-
guOm ousa responder a ela.

Afinal de contas, o que é que
êle está fazendo na Secretaria' -
Planejando a construcao de urnsuper-mercado num terreno de
proprjedade do Deputado Federal
Aquiles Diniz. Esse terreno pode-na perfeitamente ser aprovejta-
do Para os barraqueiros da feira,
ora situada na Avenida dos An -
ciradas, longe do povo. Assirn, pelo
menos, os rncradores da Floresta
poderiarn adquirir suas mercado-
rias por urn preco mais acessivel.
0 Sr. Secretário poderia pensar
nisto ao invés de estar sonhando
corn a Construcã 0 de urn super-mercado.

Recebi urn recado dizendo que
não adianta gritar da Tribuna.

Prometo, entretanto, estar aqui,
novamente, na próxirna Reunião,
Para continuar corn êSSe nOssn es-
ciarecirnento a opinião püblica,
certo de que estarei, assirn, pres-
tando urn grande beneffcio ao po-
vo de Minas Gerais.
- Não havendo mais oradores

inscritos segue-se a
DISCUSSAO F VOTAcAO DE

PROPOSIcOES
O SR. PRESIDENTE - Estão

abertas as inscricöes Para a Reu-.
nia0 de segunda-feira prOxima, dia2 de niaio.

- A Mesa infonina aos Srs. De-
putados que encerra as 24,00 horas
de hoje o prazo Para apresenta-
ção de Emendas aos Projetos n°s.
3.613, 3.614 e 3.615, todcs de au-
t:ria governametl.

QtJESTA0 DE ORDEM
o SR. JOSA DE CASTRO - Sr.

Presidente, solicitej a presente

questão de ordem Para encami-
nhar a Mesa Cornunicacao através
da qual dathos conta da constitui-
cão da Bancada do Moviinent,j Dc-
mocrático Bras ileiro (M. D. B.)nesta Casa.

Os Deputados que se filiararn ao
MDB, Sr. Presidente, assumem
compromisso de defender as teses
eaposadas pelo Partido, curnprir as
deterrninacOes constantes de seus
Estatutos e seguir a orientacao
d c utrinánia irnpressa it novel orga-
nizacão politica.

Destarte, pode-se desde logo ye-
rificar que, nesta Casa do povo
rnineiro, a luta pela liberdade não
cessarã! Aqui estaremos, Sr Pre-
sidente, em todos Os momentos,
empenhados na redexnocratizacao
do Pals e no pleno restabelecjrnen
to das franquias democráticas,
usurpadas a Nacão e ao povo bra-
sileiro.

Lutaremos, tarnbérn, Sr. Presi-
dente, pela realizacao de eleiçôes
livres e diretas, como nos insurgi-
remos contra as eleiçôes distnitais,
para impedir a tentativa de "Jo-
teamento eleitoral" do Estada.

Esta é a nossa posição, porque é
a posição do nosso Partido, rnas,
muitn mais que isto, é a histOnica
Posição consoante as mais caras
tradicOes libertànjas das Minas
Gerais e também porque se con-
funde corn Os rnelhores e rnais al-
tos anseios cia gente brasilejra

Assim, responderemos corn a de_
nUncia, em altos brados, a tôdas
as tentativas que forern feitas
Para reduzir ainda ma.is - ate o
total exterminjo - a participaçao
Popular na vida politico, do Pals.

Par isto, advertimos, desde logo,
nao nos confundam corn conspira-
dores que são agentes do silêncio,
e nos, ao contrário, somos porta-
-vozes, nesta Casa, dos sentirnentos
e das aspiracôes populares.

Finalmente, cornbaterernos, corn
veeméncia, a infeliz politica ceo-
nômico-financeira do Govêrno Fe-
deral que leva a classe media a
pobreza a passos largos, fazendo
corn que a grande rnassa trabalha-
dora voe Para a misénia.
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Não faremos côro, Sr. Presiden-
te, corn nenhuma medida e não
participaremos de nenhum ato que
fira, ainda que indiretamente, Os
impostergáveis direitos conquista-.
dos ao longo da nossa HistOria ou
que, de qualquer modo, lese ou vul-
nere a honra da Nacão.

•	 C0MuNICAcA0
ExcelentIssimo Senhor Presiden_

te da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais.

Comunico a V. Exa., para todos
Os fins e efeitos legais e regimen-
tais, que se constituiu nesta Casa
a Bancada do Movimento Demo-
crático Brasileiro (M.D. B.), corn-
posta dos seguintes Senhores Depu-
taclos, filiados ao referido Partido:
Marta Nair Monteiro, José Maria
Magalhães, Sette de Barros, João
Bosco, Luiz Junqueira, Genesco
Aparecido, Dalton Canabrava e
José de Castro Ferreira.

Comunico, outrossim, que foram
eleitos, para Llder e Vice-LIder da
referida representacão partidaria,
Os Deputadcs José de Castro Fer-
reira e José Maria Magalhães, res-
pectivamente.

Anexo A presente comunicacão a
atada reunião em que foram ado_
tadas as providências supra-men-
cionadas.

Sala das Reuniôes, 29 de abril
de 1966.

a) Deputado José de Castro Fer-
reira, Lider do M.D.B.

Ata da Reunião de Constituicão
da Bancada do Movimento Demo-
crdtico Brasileiro.

Aos 28 de abril de 1966, em sala
da Assernbléia Legislativa, reuni-
ram-se Os Deputados Estaduais Ii-
liados ao Movimento Democrátic3
Brasileiro, corn a finalidade de
constituir sua Bancada e eleger
sua lideranca. Corn a presenca
dos Senhores Deputados José de
Castro Ferreira, Marta Nair Mon-
teiro, José Sette de Barros, Dalton
Canabrava, Genesco Aparecido de
Oliveira, Luiz Junqueira, José Ma-
ria Magalhães (representado pelo
dep. Dalton Canabrava) e João
Bosco Murta Lages, o Dep. Jose de

Castro declarou abertos Os traba-
ihos, as 17,40 horas. Colocado em
discussão o problema da eleição da
lideranca, o Dep. João Bosco, to
mando a palavra, solicitou fôssern
indicados por aclamacão Os n3mes
do Dep. José de Castro Ferreira,
para LIder, e do Dep. José Maria
Magalhães, para vice-Ljder . A pro-
posta foi aprovada por unanirni-
dade dos presentes. Nada mais ha.,
vendo a tratar, o Dep. José de Cas-
tro Ferreira encerrou Os trabalhos,
determinando a mirn, João Bosco
Murta Lages, lavrasse a presente
ata, dando por encerrada a reu-
nião que vai assinada pelos pre-
sentes.

Belo Horizonte, 28 de abril de
1966.

João Bosco Murta Lages - Se-
cretdrio "ad hoc" - José de Cas-
tro Ferreira - Marta Nair Mon-
teiro - Ddlton Canabrava - Ge-
nesco Aparecido de Oliveira - José
Sette de Barros - Lutz Junqueira.

- Ciente Publiquese.
A Cornissão Executiva.
o SR. PRESIDENTE - A Mesa

acoihe a Comunicação do Sr. De-
putado José de Castro.

- Sôbre a Mesa Requerimento
do Sr. Deputado Pauiino Cicero em
que soicita seja constituida Luma
Comissão de cinco membros, a
firn de representar o Legislativo do
Estado nas cerimônias de inaugu-
racão, a 1.0 de maio, da Delegacia
do Sindicato dos MetalUrgicos, na
Cidade Industrial de Contagem.
No mesmo Requerimento, 0 signa-
tdrio solicita seja registrado urn
voto de congratulacöes, na Ata dos
nossos trabalhos, corn a diretoria
do Sindicato, na pessoa do seu Pre-
sidente, Sr. Onofre Martins Bar-
bosa.

Em votação. Os Srs. Deputados
que o aprovam queiram permane-
ocr como se encontram. (Pausa).
Aprovado.

NOMEAcA0 DE COMISSAO
Em vista da aprovacão do Re-

querimento pelo Plenário, a Mesa,
conforme indicacão das lideranças,
nomeia a seguinte çomissao, para

representar a Assembléia Legisla-
tiva nas cerimOnjas de inaugura-
cão da Delegacia de Sindicato dos
MetalUrgjc05 em Contagem: Srs.
Derutados Batista Miranda, Her-
melindo Paixão, Wilson Modesto,
Jorge Ferraz e Paulino Cicero.

Vem a Mesa:
REQUERIMENTO

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
biéia Legisiativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

o Deputado abaixo assinado,
qualidade de LIcler da Bancada do
ex-PR, requer a V. Exa, nos tér-
mos do art. 94 do Regimento In-
terno, lhe seja concedida a pala-
vra, e, pelo art. 95 do mesmo Regi-
mento, transfere-'a ao Sr. Depu-
tado Cicero Dumont, que trataré
do assunto de natureza relevante
e urgente.

Sale das ReuniOes, 29 de abril
de 1966

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

Mesa Requerimento do Deputado
Carls Megale que, fla qualidade
de lider do ex-PR, requer a pala-
vra nos têrmos do art. 94, para, pe-
lo art. 95, transferi-la ao Deputado
Cicero Dumont, que tratará de as-
sunto de natureza urgente e rele-
vante.

A Mesa defere o Requerimento e
fixa o prazo de 30 minutos, para
o uso da palavra. pelo Sr. Depu-
tado. Tern a palavra o Sr. Depu-
tado Cicero Dumont.

o SR. CfCERO DUMONT -Sr.
Presidente e Srs. Deputados.

Conhecem-se casos de municj..
pios scm prefeitos mas caso de
prefeito scm municIpio, ccmo o de
que you cuidar, é original em Mi-
nas e, talvez, no Brasil. Tra-
ta-se do municjpio de Jeceaba, de
Minas Gerais, que, em virtude de
uma decis5,0 do Supremo Tribunal
Federal, teve a sua criaçäo declara-
da insubsistente. Como se recor-
darn os Senhores Deputados, em
1953, foi criado, entre outros, aquê-
Ic municiplo. Contra a criacão
cléste, representararn os opositores

da sua ernancjpacão ao Supremo
Tribunal Federal. E Ia o recur-
so permaneccu ate 1956 quando,
acordando para suas responsabili-
dades, o egréglo Supremo Tribu-
nal declarou insubsistente a sua
Oriacão A decisão do Supremo
Tribunal, a qual muito respeita-
mos, merece reparos de nossa, par-.
te. Primeiramente, o Supremo Tri-
bunal recebeu o recurso sôbre urna
realidade e, ao decidir, decidiu so-
bre outra realidade, que id nao
era cbjeto do recurso. Quando re-
correram contra a emancipacao dc
Jeceaba, aquela localidade era ain.cia distrito e nã 0 se tiiha formado
administrativamente, não tinha
criado seus serviços, não so tinha
desligado do nlunicfpio original.
Entäo, esta era a realidade posta
pe1 Supremo Tribunal: não per-
mitir que o distrito se desligasse
do mu nicIpio de origern.

Doze anos depois o Supremo Tri-
bunal decide o recurso, quando a
realjdade é outra. 0 distrito trans-
formou-se em municipio, organi-
zou-se e organizou seus servicos;
formou uma mentaildade mu-
nicipa]jsta na nova comunjdade
criou os seus servicos de tributo;
criou o seu quadro de funciond-
rios: passou a integrar a rêde dc
unidade administrativa do Esta-
do; passou a receber redursos da
União e rs prOprios. Agora, o Su-
premo Tribunal, acz'rdando para a
sua responsabiljdade julgadora,
declare insubsistente a existêncja
dêsse municipio • Então, o recurso
era sObre uma realidade e o Tri-
bunal decide sôbre uma irrealida-
de, porque êle está decidindo a
respeito, não do que existe, mas
sObre o que existia.

A primeira observacão é a de
que o Supremo, pela demora da
decisão, que talvez não caiba aos
seus membros, pessoalmente, mas
quo se debita ao mecanismo da pr&
pria Côrte, pois, foi, em parte se
responsdvel pela desastrosa dcci-
são.

Desta observação, chegamos a
outra: 6 que a decisäo do Supre-
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mo Tribunal e inexequivel; não ha
possibilidade de ser executada.
For que não ha? Porque cs l'atos
superaram a lei; porque Os acon-
tecimentos superaram Os juizes. E
quando êles decidirarn que 0 dis-
trito não deve existir, 0 distrito, ja
municipio, existe, ha doze ailos.
Que se vai fazer Para cumprir essa
decisão? 0 prefeito foi eleito corn
prazo certo, por fôrca de uma lei
federal. A C.mara está organizada
e o foi em virtude de mandato ele-
tivo. Quem vai tirar o mandato do
Prefeito e dos vereadores? Quem
vai mandar tirar o mandato do
Vice-Prefeito? 0 Tribunal decla-
rou inexistente o municipio Se o
Supremo não decidiu, nem podia
decidir, porque não era da sua
competência, quant) a situação
dos eleitos, como se vai cumprir a
decisão? Pela metade? Declarar
que 0 municIpio não existe e con-
tinuar o municipio corn a Cârnara,
o Prefeito e o Juis de Paz? Além
do mais, qual é o destino que Se
darã aos funcionários do munici-
plo? 0 Supremo Tribunal não 0
diz. Dir-se-a que, na execucão
ciessa decisão, encontrar-seia so-
lução na legislaçao vigente. Pode
aceitar-se o raciocinio dessa hipó-
tese. Mas, a prática está a des-
mentir que isso possa ocorrer. Não
vai ser possivel a execucão dessa
decisäo.

Desta observacão chegamos a
urna outra. 0 municipio de Jecea-
ba, hiformava o prefeito, tern em
seu poder recursos na ordern de
236 mllhöes de cruzeiros.

E êle não cs pôde aplicar, ate
hoje, devido a luta que a Cãrnara
estabeleceu contra sua administra-
ção. Mas, agora, êle os pode apli-
car, porque a Lei Constitucional nO
14, votada por esta Casa, permite
ao prefeito, em certos casos, supe-
rar esta oposição caprichosa - da
Càmara e fazer alguma coisa. En-
td.), eu pergunto: o que fazer des-
ses recursos? Devolver a quem? A
União? Não pode ser, porque 0 re-
curso nao é sO da União. Aos con-
tribuintes que pagaram? Impossi-

vel! Ao municipio de que se desli-
gu, também näo, porque 0 Muni-
cipio não tern esta renda. 0 des-.
dobramento, pois, da decisão do
Supremo leva a esta situaçã 0 me-
lanedlica: 0 Supremo dá uma de-
cisão que não pode ser curnprida;
para essa decisão, que devia ser
tornada dentro de prazo curto, ía-
ram necessärios 12 anos.

Melhor será, pois, Para 0 prOprio
Supremo, paraa Lei, Para o Muni-
cipio e Para o Estado de Minas Ge.
rais, que o Supremo Tribunal Fede-
ral encontre, éle mesmo, 'uma solu-
cão Para a decisão que acaba de to
mar. Mas a decisão do Supremo
não alcanca apenas o municipio
de Jeceaha, alcanca os prOprios in-
terêsses do • Estado de Minas Ge-
rais. E por vérias razôes: a pri-
meira e que Jeceaba, hoje, e urn
municiplo, c:m personalidade po-
utica, social e juridica definida.
Esta personalidade, quo nasceu em
virtude de uma lei, hoj e sobrevive
e existe independentemente da lei.

uma realidade sOcio-politica que
nenhuma lei ou Orgão pode des-
considerar. E se quiserem descon-
siderá-la, não sera possivel elimi-
na-la. Segundo: a rêde de munici-
pbs mineiros vem comparecendo
na distribuicão de imposto de. ren-
da, de consumo e lubrificantes, e,
através dêsse conduto, vem trazen-
do recursos Para Minas Gerais,
exatamente Para o território que
lhe serve de base. Esses recursos,
que vão diretamente aos municj-
pios, interessani, sobrernaneira a
comunidade mineira, porque atra-
yes dêles suplernentam-se os re-
cursos hauridos noutras fontes pe-
Ia municipalidade. Em virtude des-
Se interêsse do Estado de Minas
Gerais, é necessdrio que o Govêr-
no Mineiro tome, na devida consi-
deração, o fato, não sO pelas suas
prOprias conseqliências, mas pelo
que poderá provocar, em cadeia, em
outra area.

Acho que o Prefeito de Jeceaba
tern o direito, e o dever, de contra-
tar urn profissional capaz, idôneo

e de notOrio saber, Para defender a
sobrevivêncja do seu niunicipio. E
se os cofres da Prefeitura tern re-
cursos, êle deve contratar urn ad-
vgado, corn a autorização da Ca-
mara, Para defender o seu muni-
cipio.

Este e urn dever e urn imperati-
Vo que a lei irnpe ao represen-
tante do povo. Mas, ndo sO 0 Pre-
feito de Jeceaba deve providenci -
ar; esta Casa também tern obri-
gação de cooperar corn êle nesta
luta, pois foi ela quem criou, em
1953, o municipbo de Jeceaba e de.
clarou-c, sob sua responsabiljda
de, em condiçöes de ser municiplo.
Agcra, quando o Supremo Tribu-
nal declara que nao tern, esta Casa
deve entrar em Juizo como "litis-
consorte", Para defender urn ato
que praticou, legitimamente e de-
fender a autonornja do Municipio
de Jeceaba. Como é dover desta
Casa providenciar a respeito e co-
mo tern ela urn Servico Juridico
sob a orientação do experiente ad_
vogado Luiz Advincula Reis, re-
queiro a Presidência desta Casa
quo determine providências Para
que o Chef e do Serviço Juridico da
Assembléia examine o caso e tome
as providências cabiveis. Não so a
Presidéncia desta Casa poderá to-
mar estas medidas; cabe ao pro-
prio Plenãrio também tomá.Jas,
corn a audiéncia da Comissão de
Assuntos Municipais. Requeiro,
também, por expediente da Presi-
dência, seja encaminhado o assun
to a referida Comissão, Para quo
ela, examinando o fato menciona-
do, sugira, as providéncias mais
convenientes. 0 caso de Jeceaba,
que veio alcançar o rnunicipio que
luta pelo seu progresso, encerra
mais uina advertência a respeito
da representação existente no Su-
premo Tribunal Federal, corn vista
a criacão do municlpios. Ha mais
ou menos dois moses, desta Tribu-
na, eomuniquei a existéncia desta
representacao e pedi providêncjas
ao Sr. Governador do Estado e ao
Sr. Secretárjo do Interior, Deputa-
do Luiz Fernando Azevedo, para

que ficassem atentos ao problema.
0 caso de Jeceaba veio servir de
advertêncja Para que, novamente,
insistamos, junto ao Sr. Gaverna
dor a ao seu Secret-'rjo do Interior,
Para que se informem do que estã
000rrep d no Supremo Tribunal
Federal, Se nao, amanha, correre-
mos o risco de ver n Supremo de-
ciarar sem condicöes parte dos
rnunicipjos de Minas Gerais.

0 caso de Jeceaba, cujas conse-
qUencias são inumerãveis, e das
quais apenas destaquei algumas
Para projetar urna imagem d-
monstra o que ha de melancOlico
C, desastroso na decisão do Supre-
mo Tribunal Federal. Poderão os
ilustres Ministros dizer que cum
priram urna Lei e nada temos a
objetar a esta afirmacäo. Mas,
perguntaremos, tamb€im, aos ilus-
tres Ministros: a Lei OS incurnbju
de decidir casos como êste, mas
em certo prazo; e isto não foi res-
peitado. E por que a Lei fixa pra-
zo Para as decisöes? Exatamente
Para não ocorrer a defasagern en-
tre a época do pedido e a época
da solução, Para evitar qua a Jus-
tica decida sôbre o irreal, pela
possibilidade de o tempo, de Os ía-
tos, de os acontecimentos supera-
rem a prOpria Lei Caberia, então,
ao Supremo, ja que se deixou sur-
preender pelo tempo, encontrar
uma solucão.

Assim, Sr. Presidente, a 0 tecer
êsses ligeiros comentários sôbre a
decisão do Supremo Tribunal quo,
agora, corn a publicação da Reso-
lução do Senado Federal, passa a
ter coiidicöes de inexeqüibilidade,
desejamos fazer alguns pedidos e
reiterar outros.

0 primeiro dêles é o quo forrnu-
lei a V. Exa. no sentido do man-
dar pedir providêncjas ao Servico
Juridico da Assembléla; o segun-
do, encarninhar o cas 0 a Comissão
de Assuntos Municipais; 0 terceiro,renoyar solicitacão ao Sr. Gover-
nador do Estado e ao Sr. Secretá-
rio do Interior quant,o a necessi-
dade de saber o que estã ocorren-
do no Supremo Tribunal contra o
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Mendes, solicitando a insercao em
Ata de urn veto de pesar pel) fa-
lecirnento ocorrido no dia 27 des-
te més, nests. Capital , do Sr. E1-gar Soares Paris..

Em votacão Os Srs. Deputa-
des que o aprovam queiram per-
manecer c o m o s e encontram
(Pausa) Foj aprovado

Passa-se a
2.a PARTE DA ORDEM DO DIA

A Mesa vai passar a discus-
são dos Projetos em pauta, poisnão ha "quorum" para votacão.Discussão ünica d 0 Projeto n°3.599/66, do Sr. Lélis Chaves, o
qual declara de utilidade pciblica0 "S.O.s - Servico de Obras So-dais", de Teófilo Otoni.

Em discussdo. Não ha oradores
inscritos. Encerro a discussâo.

D1SCUSSO ünica do Projeto n.
3.603/66, do Sr. Nicanor Arman-
do, o qual declara de utilidade
püblica a,"Escola Técnjca de Co-
merdjo Tiradentes" cia cidade de
São del-Rej. 	 -

Em. discussão Não ha oradores
inscrjtos Encerro a diSCso

PROJETOS EM La DISCUSSAO

municipios; e, per fim, renovar 0
apêlo feito a Associação Brasileira
de Municipios e Associacão Minei-
ra de Municipios, para que tornem
providências, não apenas corn re-
lação ao caso dos municIpios em
geral, mas especialmente sôbre o
caso de Jeceaba. Cabe a estas du-
as ültimas entidades dar, agora,
uma prova de operosidade, de sua
vitalidade; cabe, agora, demons-
trar que tais entidades nao visam
apenas a arrecadacao de contri-
buic.öes e prornocäo de congressos
de debates de teses. Na hora em
que os fatos se revelarn contra Os
municipios, devem estar presen-
tes, dando a sua indispensável so-
lid ariedade e colaboracao.

Registro o meu apêlo e a minha
advertência, para que amanhã não
sejamos surpreendjdos corn a re-
peticao de decisäo de teor idên-
tico.

•
I REQUERIMENTO N. 1.175

O SR. PRESIDENTE - Prosse-
guimento da discussão do Reque-
rirnento n° 1. 175, do Sr. Cicero
Dumont, de apoio ao voto distri-
tal. Em •discussão. Não ha mais
oradores inscritos Encerro a dis-

-cussao Em votacão. Os Srs. De-
putados que o aprovam queiram
permanecer como se encontra,rn.
(Pausa).
• 0 SR. JOAO BOSCO - Sr. Pre-

sidente, désejo saber qual a Pro-.
- p:sicão que está sendo colocad-a
em- votacão.

O SR. PRESIDENTE - Confor-
me a Mesa anunciou, e o Reque-
rirnento n° 1.175, de autoria do Sr.
Cicero Dumont. Foi anunciada a
discussão e, em vista de não ter-se
apresentado nenhum Deputado
para discuti-lo, o Requerirnento
entrou em fase de votação. Em vo-
tacao.

o SR. JOAO BOSCO - Sr. Pr&
sidente, peco a palavra, para en-
caminhar a votacão.

O SR . PRESIDENTE - Para en-
caminhar a votação, tern a palavra
o Sr. Deputado João Bosco.

O SR. JOAO BOSCO - Sr. Pre-
sidente, antes de iniciar 0 encami-
uhamento cia votaão do présente

Requerirnento, gcstania que • V.
Exa. mandasse proceder a chama
cia dos Senhores Deputados para
constataçâo do "quorum" regimen-
tal.

CHAMADA
O SR. PRESIDENTE - A Mesa,

atendendo it solicitação do nobre
Deputadi João Bosco, vai proceder
A chamada dos Senhores Deputa-
dos para a constataçao do "quo-
rum".

Convido o Sr. Deputado Sinval
Biaventura para servir corno Se-
cretánio.

Corn a palavra o Sr. Secretãrio
para proceder a chamada dos Srs.
Deputados.

O SR. SECRETARIO - Faz a
chamada, a qual deixam de res-
ponder os Senhor•es:

Bonifaci- de Andrada - Ledo
Borges - João Navarro - Reny Ra-
bello - Anuar Fares Alvaro Salles
- Anibal Teixeira - Artur Fagun-
des - Ataliba Mendes -, Athos Vi-
eira de Andrade - Aureliano Cha-
ves - Batista Miranda - Benedito
Xavier -, Carlos Megale - flálton
Canabrava - Daniel de Earros -
Dernmeval Pirnenta Filho - Euler
Lafetã - Expedito Tavares - Ge-
raldo Quintão - Hélio Garcia -
Hornero Santos - Hugo Castelo
Branco - Jairo Magalhães - Jar-
has Medeiros - João Bello - Jorge
Ferraz - Jorge Vargas - José Au-
gusto - Jos-6 Maria Mb.galhães -
Lls Chaves - Lourival Brasil -
Lüeio de Souza Cruz - Luiz Jun-
cueira - Maurilio Cambraia - Or-
lando Andrade - Paulino Cicero -
Pereira de Almeida - Pires da Luz
- Raul Fernandes - Rayrnundo Al-
bergaria - Salim Nacur - Sebas-
tião Anastcicio - Sebastião Nasci-
mento - Wilson Modesto - Wilson
de Paiva - Wilson Tanure.

0 SR. PRESIDENTE - Estão
presentes 35 Srs. Deputados. Não
ha "quorum" para votação do Re-
querimento n 9 1.175.

Havendo, sôbre a Mesa, Reque-
rimento que exige o "quorum" de
apenas 28 Srs. Deputados, a Mesa
vai colocá-lo em votacão.

Requerimento UQ r. - Ataliba

A seguir, tern a sua l.a discus-
são encerrada, sem debates, cada
urn de sua vez, Os seguintes Proje-tos:

Projeto n o 3.610/66 (Resolução)
da Cornissão Executiva, o qual cria
o Servico de Radiotele.grafja cia
AssemblCja Legislatjva

Projet-j n° 3.611/60, da Comissão
Executiva, o qual autoriza 0 Po-
der Executjvo a firmar COflVênio
corn a Assembléia Legislativa paraO fim espedjfjcado

Projeto n 9 3.612/66 (Resolucão),cia COmiMdo Executiva o qual cia0 norne de "Clciudjo Pinheiro de
Lima", a sal-a do Gabinete do 1.9Vice -presid ente

PROJETOS EM 2.a DISCIJSSAO
- Em seguida, artigo por arti-

go, foram encerracias as segundas

- discussOes dos Proj etos n 9s. 3.503/66( Resoiucao), da Comjssão de JustL
qa, o qüal aprova têrmos de rescisão
e de nôvo Convênjo Lirmados en-
tre o Govêrno do Estado e a Fun-
dacão Servico Especial de Saüde- Publics.

3.593/66, do Sr. Geraldo Quthtão,
o qual dci a denominacao de "Gi-ndsio Estadual João XXIII" ao Gi-
ncisio Estadual de Ipatinga

3.594/66, do Sr. Geraldo Quintao,
o qual dci a denominaçao de "Gi-'
ndsjo Estadual São Sebastjão" ao
Gincisjo Estadual de TjmOteo

ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE - Esgota-
cia a rnatérja constante da Pauta,
a Mesa encerra a presente Reu-
nião, convocando outra, Ordiná-
na, para a prOxima segunda-fejr
cia 2 de malo, as 14 horas, corn aseguinte Ordem do Dia:

ORDEM DO DIA
2-5-66

ia Farte
Das 14 as 15 horas:
Leitura e aprovacao cia Ata.
Expediente, inclusive leitura eapresentacao de pareceres, proje-

tos, comunicacoes, requerirnen08
e ifldicacöes.

Das 15 as 16 horas:
e votacao de parece-

res, req uerjmentos comunicacs e
indicacOes.

Discussão e votac
finais 	 do de redacaes

2.a Parte
Das 16 as 18 horas:

Votação, em diSCus0 ünica, do
Projeto n° 3.599/66, do Sr. Lélis
Chaves, o qual declara de utilida-
de pUblics. o "S.O.s. - Serviço de
Obras Sociais", de TeOfilo Otoni.

Votacao, em dISCU0 Unica, do
Projeto n° 3.603/66, do Sr. Nica-
nor Armando, a qual declara de
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utilidade püblica a "Escola Téc-
nica de Comérelo Tiradentes", da
cidade de São João del Rei.

Votacão, em l .a discussão, do
Proj eto n° 3.610/66 (Resoluçâo),
da Cornissão Executiva, o qual cria
o Serviço de Radiotelegrafia da
Assembléia Legislativa.

Votacão, em 1a discussão, do
Projeto no 3.611/66, da Cornissão
Executiva, o qual autoriza 0 Poder
Executivo a firmar convênio corn
a Assernbléia Legislativa para 0
fim especificado.
• Votacão, em l.a discussão, do

Projeto n.° 3.612 (Resoluqão), da
Comissão Executiva, o qual dá 0
norne de "Cláudio Pinheiro de Li-
ma" a sala d0 Gabinete do 10 Vice_
Presidente.

Votação, em 2. a discussão, do
Projeto n° 3.502/66, do Sr. João
Luiz de Freitas, que dá a denomi-
nacão de "Padre José Goncalves
de Souza" ao Ginãsio Estadual de
Felixlândia

Votacao, em 2. a discussão, do
Projeto n° 3.503/66 (Resolução),
da Comissão de Justica, o qual
aprova térmos de rescisão e de
nOvo convênio firmad0 entre 0
Govêrno do Estado e a Fundação
Servico Especial de SaUde Püblica.

Votacao, em 2. a discussão, do
Projeto n° 3.531/66, do Sr. Louri-
val Brash, o qual reconhece de uti-
lidade püblica o Abrigo Santa He-
lena, corn sede na cidade de Juiz
de - Fora.

Votacão, em 2. a discussão, do
Proj eto no 3.559/66, do Sr. Manoel
Costa, o qual dâ a denominação de
"Padre João Neiva" ao Ginásio Es_
tadual de Santana da Vargern.

Votacao, em 2. a discussão, do

Projeto no 3.593/66, do Sr. Geral-
do Quintao, o qual dá a denmina-
cão de "Ginásio Estadual Jodi
XXIII, ao Ginásio Estadual de Ipa-
tinga.

Votação, em 2. a discussão, do
Projeto n° 3.594/66, do Sr. Geral-
do Quintão, o qual dá a denomi-
nacão de "Ginásio Estadual Sao
Sebastião" ao Ginásio Estadual de
Timóteo.

Votação, em 3. a discussão, do
Projeto n° 3.564/66, do Sr. Mario
Hugo Ladeira, o qual dá a denorni-
nação de C3njunto "Orestes Diniz"
aos Edificios onde funcionam 0
Departarnento de Lepra e Dispen-
sário Central.

- Levanta-se a Reunião

EDITAL BE CoNvocAciio
REUNIOES EXTRAORDINARI
DA ASSEMBLIA LEGISLATIVA

De conformidade corn o pará-
grafo ünico do Artigo 101 do Re-
gimento Interno, convoco, aten-
dendo a Requerirnento subserto
por mais de 1/3 (urn têrco) dos Se-
nhores Deputados, Reuniöes Ex-
traordlnárias da Assembléja Le-
gislativa para. Os dias 3, 5, 10, 12, 17,
20, 24, 26, 30 e 31 do mês de thaio
do corrente ano, as 20,30 horas,
para o firn de serern apreciados
todos os vetos governamentais
opostos a Proposicôes de Lei e que
ainda não foram submetidas a de-
liberação do Plenário.

Palácio da Inconuidência, em Be-
lo Horizonte, aos 29 de abrhl de
1966.

(a) Ledo Borges, Presidente.
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